
 

 

Vymezení základních principů pro stanovení výše normativů  

pro soukromé školy pro rok 2014 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je povinno ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb. stanovit do 31. ledna 2014 normativy pro 

rok 2014, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných 

odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě 

vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem 

nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků  

a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí 

nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném 

obcí. 

Základním hlediskem pro stanovení normativů pro soukromé školství na rok 2014, 

vyplývajícím z výše uvedené dikce zákona, je tedy hledisko „srovnatelnosti“ těchto normativů 

s předpokládanými skutečnými neinvestičními výdaji na jednoho žáka ve srovnatelném oboru 

vzdělání, školském zařízení či ve srovnatelné škole zřizované státem, krajem, resp. obcí v roce 

2014.  

 

Principy pro stanovení výše normativů pro soukromé školství na rok 2014 

1) normativ mzdových prostředků (dále jen „MP“) 

Ve schváleném rozpočtu kapitoly školství na rok 2014 byl pro normativní rozpis v regionálním 

školství územních samosprávných celků (RgŠ ÚSC) navýšen objem MP celkem o 1,072 mld. Kč 

(včetně zákonných odvodů), což odpovídá zvýšení složky MP v republikových normativech 

(dále jen „RN“) pro rok 2014 o 1,05%  oproti složce MP v RN pro rok 2013. Aby bylo dodrženo 

hledisko srovnatelnosti normativů pro soukromé školy s předpokládanými neinvestičními výdaji 

na jednoho žáka ve srovnatelném oboru vzdělání, srovnatelné škole, nebo srovnatelném 

školském zařízení zřizovaném krajem, resp. obcí v roce 2014, je navýšena mzdová složka všech 

normativů pro soukromé školy o stejné procento, tj. o 1,05 %. 

 

2) povinné zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem 

Složka povinných zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem (tj. pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb) je pro rok 2014 stanovena ve stejné 

výši jako v roce 2013, tj. ve výši 35 % z částky normativu MP.  

 

3) ostatní neinvestiční výdaje (dále jen „ONIV“) 

Normativním rozpisem rozpočtu pro RgŠ ÚSC na rok 2014 byl navýšen objem finančních 

prostředků v oblasti ONIV o cca 76,6 mil. Kč oproti roku 2013. Protože v letošním školním roce 

dochází k významnému zvýšení počtu žáků v 1. ročnících základních škol, bylo zvýšení složky 

ONIV v RN 2014 promítnuto pouze do RN pro věkovou kategorii 6 – 14 let, a to o 85 Kč na 

žáka. Aby bylo dodrženo hledisko srovnatelnosti normativů pro soukromé školy 

s předpokládanými skutečnými neinvestičními výdaji na jednoho žáka ve srovnatelné škole, 

školském zařízení či oboru vzdělání zřizovaném krajem, resp. obcí v roce 2014, je navýšena 

také složka ONIV ve všech normativech stanovených pro soukromé základní školy o 85 Kč 

na žáka. 

 


