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195
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,
přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb.,
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu
pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/
/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, a podle § 161 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,
ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. a nařízení
vlády č. 239/2015 Sb., se mění takto:
1. Bod 14.4. zní:
„
14.4. Asistent pedagoga

36
“.

2. Na konci přílohy se doplňuje bod 14.5.,
který zní:
„
14.5. Asistent pedagoga
vykonávající činnost jako
podpůrné opatření

32 až 36
“.
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Čl. II
Přechodné ustanovení
Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není
zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve
třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského
zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
Čl. III
Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu
a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 2, § 3
odst. 1, § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 6 se
za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.
2. V § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 2 se slovo „jednu“
nahrazuje číslem „1“.
3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„jednu“ nahrazuje slovy „1 třídu školy při školském
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,“.
4. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně
nadpisů znějí:
„§ 5a
Stanovení maximálního počtu hodin výuky
v případě žáků se závažnými vadami řeči
Za každého žáka se závažnými vadami řeči
vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v pří-
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loze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky
s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše
PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.
§ 5b
Maximální počet hodin výuky s asistentem
pedagoga financovaný v některých případech
ze státního rozpočtu
(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy
zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu
zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo
třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.
(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se
použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.“.
5. V § 6 se za slovo „přílohy“ vkládá text „č. 1“
a slovo „jedním“ se nahrazuje číslem „1“.
6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha
č. 1.
7. V příloze č. 1 poznámkách č. 1, 3 a 5 až 7 se
slovo „jedné“ nahrazuje číslem „1“ a v poznámce č. 3
se na konci textu věty první doplňují slova „a pro
školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy“.
8. Doplňuje se příloha č. 2, která včetně nadpisu
zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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196
VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2019,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 19 písm. b) a h) a § 161c odst. 2
písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015
Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

4. V 2 odst. 7 a 8 se slova „6 a 7“ nahrazují
slovy „5 a 6“.
5. V příloze č. 2 se číslo „150“ nahrazuje číslem „155“.
ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Čl. II
Čl. I
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky
č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky
č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se mění
takto:
1. V § 1d se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) PHmax stanovený pro pracoviště se za
každou třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského
zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona zvyšuje o 5 hodin.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

Za § 7b vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění vyhlášky č. 140/2018 Sb.,
se vkládá nový § 7c, který včetně nadpisu zní:
„§ 7c
Maximální počet hodin výuky s asistentem
pedagoga ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální financovaný ze státního rozpočtu
Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální je 20 hodin v případě
počtu dětí ve třídě 4 a více.“.

2. V § 1d se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Maximální týdenní počet hodin přímé
pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele
asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16
odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené
podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin.
Je-li průměrná doba provozu kratší, než je uvedeno
ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé
pedagogické činnosti se poměrně sníží. Odstavec 4
se použije obdobně.“.
3. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Čl. III
V § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 163/2018 Sb., se
doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle vychovatele
asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 15 hodin na 1 oddělení podle odstavce 7;
odstavec 11 se použije obdobně.“.
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ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Čl. IV
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017
Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/
/2018 Sb., se mění takto:
1. V oddíle 1 bod 1.7. zní:
„1.7. Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní
skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona
nelze poskytovat podpůrná opatření spočívající v zajištění pedagogické intervence,
výuce předmětů speciálně pedagogické
péče, použití speciální učebnice, speciální
učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, vyjma případu, kdy je tato učebnice či pomůcka určena pro žáka s jiným
druhem znevýhodnění, než pro které je
škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena. V mateřské škole nelze poskytovat podpůrné opatření V. 3. 2. „Počet žáků ve třídě“.“.
2. V oddíle 1 se za bod 1.7. vkládá nový
bod 1.8., který zní:
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„1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16
odst. 9 zákona v oboru vzdělání základní
škola, základní škola speciální, praktická
škola jednoletá a praktická škola dvouletá,
v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9
zákona nebo v třídě zřízené podle § 16
odst. 9 zákona v mateřské škole, ve škole
při školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy, ve třídě
přípravného stupně základní školy speciální a v oddělení školní družiny tvořeném pouze účastníky uvedenými v § 16
odst. 9 zákona nelze dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.“.
Dosavadní body 1.8. a 1.9. se označují jako body 1.9.
a 1.10.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2019, s výjimkou ustanovení čl. IV, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2020, a ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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197
VYHLÁŠKA
ze dne 1. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115
odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona
č. 150/2010 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona
č. 113/2018 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
se mění takto:
1. V příloze č. 11 se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„–

písm. i)

ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je
následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo
pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.“.

2. V příloze č. 11 v části Přílohy bod 4 zní:
„4. Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření
orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální s výjimkou staveb nebo činností podle § 17 odst. 1 písm. g) a i)
vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností).“.
3. V příloze č. 11 v části Přílohy v bodu 6
úvodní věta zní:
„6. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí5) v případě žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1
písm. g) vodního zákona v ochranném pásmu stanoveném podle jiného právního předpisu 7) nebo
pokud vodoprávní úřad zpracování vyjádření žadateli uložil, které obsahuje“.
4. V příloze č. 11 v části Přílohy se doplňuje
bod 9, který zní:
„9. Projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích v případě udělení souhlasu podle
§ 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, který vedle údajů uvedených v § 5 odst. 1 vyhlášky o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek obsahuje i popis předpokládaných účinků projektovaných geologických prací na okolí. Pro tento účel musí projekt obsahovat:
a) identifikaci hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod a kolektorů, včetně identifikace
a popisu kolektoru, ze kterého bude podzemní voda využívána,
b) popis hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně předpokládané
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úrovně hladiny podzemní vody, mocnosti zvodnělé vrstvy a směru proudění podzemní vody
v kolektoru, jehož voda nebo energetický potenciál mají být potencionálně využívány,
c) zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod
v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací,
d) zjednodušenou dokumentaci jímacích objektů podzemní vody nebo jiných obdobných objektů
nebo výskytů podzemní vody, zejména studny, zářezy, prameny, mokřady, suchozemské ekosystémy vázané na podzemní vodu nacházející se v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací obsahujícím zejména údaje o typu objektu nebo výskytu, umístění, hloubce,
rozsahu, využívaném kolektoru, stavu hladiny podzemní vody, účelu a způsobu využívání,
e) návrh opatření směřujících k eliminaci vlivu projektovaných geologických prací na místní vodní
režim,
f) návrh likvidace průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu v případě, že následné využití díla nebude možné.“.
5. V příloze č. 11 v části Vysvětlivky se doplňuje vysvětlivka č. 7, která zní:
„7) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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198
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 1. srpna 2019
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005,
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), ve znění pozdějších předpisů.
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2020, stejně jako pro klasifikaci IR-DRG pacientů v akutní
nemocniční péči během roku 2018 (referenční období) vydává definiční manuál, verze 017 (formát pdf),
program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká
verze 017 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 017.
Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky,
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.
Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem
uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití
v rámci klasifikace IR-DRG budou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách nejpozději 90 dnů
před skončením kalendářního roku 2019.

Předseda:
v z. Ing. Krumpová v. r.
1. místopředsedkyně
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