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I.

ROZSAH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA VE ŠKOLSTVÍ

V práci ředitele školy se uplatňují (i když mnohdy nevědomky) ustanovení desítek i stovek právních
předpisů. Orientace v nich je obtížná nejen vzhledem k jejich počtu, ale také četnosti jejich změn.
Práci usnadní přehled oblastí a činností, které ředitel školy zpracovává a řídí, nebo abychom použili
moderní termíny – jako kompetence ředitel má při řízení školy/školského zařízení.
Ředitel školy vystupuje ve své činnosti především jako
1) Statutární orgán školy, což znamená, že zastupuje školu navenek ve všech právních
vztazích – například uzavírá hospodářské a dodavatelské smlouvy, spravuje majetek, provádí
výběrová řízení, rozhoduje, s kým škola uzavře dodavatelské smlouvy, řeší stížnosti, zastupuje
organizaci u soudu, vymáhá pohledávky od dlužníků, odpovídá za správu majetku. Také ale
zajišťuje ochranu osobních údajů, poskytuje informace, pokud je o ně požádán, určuje
kompetence dalších pracovníků školy, stanovuje počet dalších vedoucích pracovníků. Vydává
řády, směrnice, pokyny, ve kterých stanovuje pravidla vnitřního chodu organizace.
Statutárním orgánem školy (pokud nebude v textu zmíněno jinak, jsou pod tento pojem
zahrnuta i školská zařízení) je většinou ředitel. Nemusí tomu tak být vždy, u soukromých škol
může být statutárním orgánem například správní rada, nebo jednatel společnosti s ručením
omezeným. U škol – příspěvkových organizací, je ředitel statutárním orgánem vždy.
2) Nejvyšší vedoucí pracovník, který reprezentuje, představuje zaměstnavatele, vykonává jeho
jménem veškeré právní úkony v oblasti pracovně právní – uzavírá s fyzickými osobami
pracovně právní vztahy, dává výpovědi, stanovuje plat (mzdu), řídí a kontroluje práci
zaměstnanců a dalších osob, vede evidenci pracovní doby, zajišťuje ochranu a bezpečnost
práce, vysílá zaměstnance na pracovní cesty. Vydává vnitřní předpisy, ve kterých stanovuje
práva a povinnosti zaměstnanců organizace.
3) Ředitel vzdělávací instituce, zajišťující průběh vzdělávání a výchovy dětí, žáků a studentů.
Zajišťuje realizaci školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, především
zpracovává školní vzdělávací programy, profiluje práci školy, vyhodnocuje její efektivitu, řídí
a kontroluje práci pedagogických pracovníků, jedná s Českou školní inspekcí, atd. Vydává
řády a směrnice pro řízení pedagogického procesu.

II.

ŘEDITEL ŠKOLY JAKO STATUTÁRNÍ ORGÁN ŠKOLY

Tato pozice je vymezena ustanovením občanského zákoníku. Jak současně platného, tedy občanského
zákoníku č. 40/1964 Sb.:
§ 20
(1) Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o
zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány).
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tak nového zákoníku č. 89/2012 Sb., který by měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2014:
Ustavení a vznik právnické osoby
§ 122
Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu
veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis.
§ 123
(1) Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, jaký má
právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo.
Z praktického hlediska musí existovat možnost, aby byl ředitel školy jako statutární orgán zastupován.
I na to pamatuje občanský zákoník č. 40/1964 Sb.:
§ 20
(2) Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to
stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení
obvyklé.
V praxi je tato osoba lidově označována jako „statutární zástupce“, aby se tato pozice odlišila od
pozice běžného zástupce ředitele, který je kompetentní zastupovat ředitele škola pouze v
pedagogických záležitostech. Správné označení je – zástupce statutárního orgánu. V praxi je to
obvykle opravdu jeden ze zástupců ředitele školy, ale není to podmínkou. Z praxe škol jsou známy
případy, kdy těmito kompetencemi byli „obdařeni“ i jiní pracovníci, například hospodářka školy
Kdo je zástupcem statutárního orgánu, by mělo být stanoveno v některém dokumentu školy, nejčastěji
v organizačním řádu školy, nebo jiném vnitřním předpisu. Je nutné zdůraznit, že nelze zaměňovat
činnost „statutárního zástupce“ a „zástupce“ běžného pro pedagogické záležitosti, nebo jiného
vedoucího pracovníka školy. Na škole může mít ředitel více tzv. vedoucích pedagogických pracovníků
(zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka), ale jen jeden z nich může být zástupcem statutárního
orgánu. A je vhodné ještě jednou připomenut, že není podmínkou, aby zástupcem statutárního orgánu
byl pouze pedagogický pracovník.
Je vhodné připomenout, že zástupce statutárního orgánu není do této funkce jmenován, na rozdíl od
„běžného“ zástupce. Jmenováním totiž vzniká nový pracovní poměr a smlouva, která tomuto
jmenování předcházela. Často se také používá pojem pověření. Ten ale zákoník práce nezná a právníci
takovéto pověření kladou na roveň jmenování. Kompetence zástupce statutárního orgánu stačí
vymezit, jak již bylo uvedeno, v organizačním řádu a pracovní náplni pracovníka. Pokud by tento
pracovník ředitele skutečně zastupoval, pak musí mít možnost tuto skutečnost doložit nějakým
dokumentem, např. pro jednání v bance. Tomuto účelu vyhovuje plná moc k zastupování. Zákoník
práce v § 124 pak dává možnost dvojího zastupování – trvalé zastupování, nebo jen po dobu
nepřítomnosti ředitele, např. při delší nemoci.
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III.

PRÁVNÍ PŘEDPISY V PRÁCI ŘEDITELE ŠKOLY

Z předchozího přehledu činností pak vyplývá okruh právních předpisů, o které se ředitel školy při své
práci opírá. Každý obor práva má svůj stěžejní právní předpis, pro výše uvedené okruhy činností jsou
to
1) Občanský zákoník
2) Zákoník práce
3) Školský zákon
Pro lepší názornost zcela záměrně tyto právní předpisy uvádím bez číselného označení ze Sbírky
zákonů. Pro práci ředitele bude např. zákoník práce vždy podstatný, bez ohledu na to, zda šlo o již
zrušený zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, nebo současně platný zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce.
Oblasti práva nelze od sebe striktně oddělit, navzájem se prolínají a stejně tak nemůžeme ve školství
řešit pracovně právní vztahy jen podle zákoníku práce, ale vždy s ohledem na školský zákon a
prováděcí předpisy a další zákony, například na zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
(pro úspornost textu nebudou v textu vždy uváděna úplná označení právních předpisů a vždy se
rozumí, že jde o znění se všemi pozdějšími úpravami). Sám zákoník práce také přímo uvádí, že pokud
se v pracovně právních vztazích nelze řídit zákoníkem práce, bude se řídit podle občanského zákoníku.
Každý nový ředitel se proto ke svému nemilému překvapení musí potýkat s tím, že návod na řešení
konkrétních problémů nemusí najít v jediném právním předpisu. Měl by proto mít aspoň základní
přehled o nejdůležitějších právních předpisech, které jsou spojeny s jeho činností ředitele školy, aspoň
by měl vědět, které existují a čím se zabývají. Je to důležité zejména při řešení stížností rodičů,
pracovně právních sporech, kontrolách práce školy, kdy kontrolní orgán nepostupuje správně,
vyvozuje chybné závěry a ředitel školy se musí hájit.
Pro názornost si můžeme vzít modelovou situaci – rodič podá stížnost na to, že škola nad jeho dítětem
nezajistila dohled a v důsledku toho došlo k úrazu žáka. Aby ředitel stížnost správně vyřešil a sám pro
sebe stanovil, kde došlo k pochybení, co je třeba napravit, pak se zabývá otázkami:
byla stanovena pravidla chování žáků ve škole (pro řešení je důležitý školský zákon č.
561/2004 Sb., který stanovuje povinnost zajistit bezpečnost žáků a také povinnost vytvořit
školní řád, který bude obsahovat pravidla bezpečného chování),
byl stanoven dohled nad žáky (vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád, ukládá povinnost
pedagogům vykonávat nad žáky dohled a řediteli školy povinnost určit, jak bude dohled nad
žáky prováděn),
byl dohled dostačující s ohledem na počty žáků a charakter činnosti žáků (vyhláška č. 48/2005
Sb., uvádí maximální počty žáků, které připadají na jednoho pedagoga),
byli žáci seznámeni se školním řádem a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti (školský
zákon č. 561/2004 Sb.),
byli pedagogové seznámeni s tím, že mají dohled vykonávat a jak jej mají vykonávat (zákoník
práce),
jaké sankce lze vůči žákům a pedagogům při poručení povinností uplatnit (školský zákon č.
561/2004 Sb., vyhláška č. 45/2005 Sb., zákoník práce č. 262/2006 Sb.),
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jaké další sankce by mohly pedagogům za zanedbání jejich povinností hrozit (Zákon č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, trestní
zákoník č. 40/2009 Sb.).
Je zřejmé, že i řešení zdánlivě jednoduchého problému může být komplikované. Rodiče většinu svých
sporů se školou vyhrávají. Ne proto, že by byli vždy v právu, ale často jen proto, že postup školy nebyl
v souladu s právními předpisy.

IV. KONKRÉTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
1) Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.,
Je rozdělen na několik částí, které se zabývají majetkovými vztahy fyzických a právnických osob,
majetkovými vztahy mezi těmito osobami a státem, odpovědností za škodu a zejména problematikou
nejrůznějších smluv – kupní, darovací, o dílo, nájemní, zprostředkovatelské atd.
2) Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,
Nový zákoník by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2014, navíc obsahuje rodinné právo, řeší vztahy mezi
příbuznými, mezi dětmi a rodiči. Část absolutní majetková práva obsahuje definici vlastnictví, práva k
cizím věcem a problematiku dědění. Část relativní majetková práva se zabývá všemi druhy smluv a
závazky vyplývající z delikventního jednání osob.
3) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Pro školu je zajímavý tím, že se mimo jiné zabývá vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovskou
zodpovědností, výchovnými opatřeními, pěstounskou péčí.
4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
Řeší problematiku občanských sdružení, která mohou být pro ředitele školy významným partnerem při
zajišťování nejrůznějších akcí, financování školy.
5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Další tzv.“sankční“ právní předpis. Uvádí, jaké jednání lze označit za přestupek a jaké za toto jednání
hrozí sankce (pokuty, propadnutí věci, zákaz pobytu, zákaz činnosti).
Pro ředitele může být významný proto, že ředitel sám nemůže vůči rodičům uplatňovat žádné sankce, i
když nedodržují své povinnosti, stanovené například školským zákonem. Ředitel se může obrátit na
orgány, které tento zákon mohou využít při jednání s problémovými rodiči – orgány zabezpečení
sociální péče, nebo policii.
6) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Hraje významnou roli v doplňkové činnosti škol.
7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání
účetních záznamů.
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8) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Škola je registrována jako plátce nejrůznější daní a i když je od nich většinou osvobozena (daň
z příjmů právnických osob, daň darovací), problematika daní a daňových přiznání je všudypřítomná,
například při přijímaní sponzorských darů, čerpání FKSP apod.
9) Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
Upravuje některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v
oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů.
10) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Ředitel školy se s touto problematikou dostává v posledních letech stále častěji, v souvislosti
s vybíráním úplaty za školské služby. Podle tohoto zákona pak úplatu může snížit, nebo zcela
prominout.
11) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon řeší zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz, nakládání, pěstování některých
plodin, stanovuje zákazy, přestupky, sankce.
12) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Škola má za povinnost poskytovat na žádání informace, které se vztahují k její působnosti. Zákon pro
to upravuje pravidla pro poskytování informací.
13) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zabývá se ochranou práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranou oprávněných zájmů
dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně
vychováváno ve vlastní rodině.
Stanovuje (i školám) povinnosti v oznamování, zajišťování péče, spolupráce s orgány systému péče,
na koho se péče zaměřuje. Pro školy může být zajímavý tím, že stanovuje velmi podrobně, na koho se
může škola obracet při péči o děti, stanovuje obcím významné kompetence v jednání s dětmi i rodiči,
možnost ukládání sankcí.
14) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Upravuje práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí a povinnosti při zpracování
osobních údajů.
Ředitel musí zvažovat, zda určité informace musí poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., nebo musí
jejich poskytnutí odmítnout. Zákon stanovuje povinnosti při zpracování, ukládání a ochraně osobních
údajů, dohled, kompetence kontrolních orgánů, oprávnění kontrolujících osob.
15) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
Řeší práva autora k jeho dílu a související práva, např. práva výrobce zvukových, obrazových nebo
televizních záznamů, kopírování textů. Školám podle tohoto zákona může vzniknout řada povinností,
pokud i pro potřeby výuky kopírují texty, promítají filmy.
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16) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
17) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Velmi důležité předpisy, které stanovují základ vztahů škol a jejich zřizovatelů, oprávnění obcí či
krajů při správě škol.
18) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Řeší zřizování nebo zakládání škol – příspěvkových organizací a stanovuje pro ně pravidla
hospodaření s finančními prostředky, např. rozdělování ušetřených prostředků do různých fondů a pak
jejich následné čerpání.
19) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Stanovuje základní povinnosti škol v oblasti ochrany veřejné zdraví, např. stanovuje povinnosti
vytvářet si své provozní řády, požadavky na pitnou vodu, koupaliště, školní bazény, podmínky pro
výchovu, vzdělávání a zotavení
dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací
plochy pro hry dětí.
Zavádí soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, tedy orgánů, které
mohou navštěvovat školy a kontrolovat provozní podmínky, orgánů, jejichž dobrozdání je nezbytné
pro navýšení kapacity školy, atd.
20) Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Jeden z mála právních předpisů, ve kterém lze zjistit podmínky pro konání mimoškolních akcí. Pokud
škola pořádá školy v přírodě, výlety, lyžařské kurzy, brzy zjistí, že legislativa je v této oblasti velmi
chudá a že se téměř nemá o co opřít.
21) Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Školy, které u kterých se předpokládá možnost vyhlášení krizového stavu (povodně, průmyslové
havárie), zpracovávají na základě této vyhlášky krizové plány, ve kterých stanoví podmínky a způsob
vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, žáky, kteří plní ve školách povinnou školní
docházku, a děti a mládež ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a
preventivně výchovné, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní
zástupci.
22) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané nejen orgány veřejné správy, ale
také stanoví povinnost řediteli školy, aby zavedl a uplatňoval velmi přísný a náročný systém vnitřní
kontroly.
23) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
Mimo jiné stanovuje i vzhled úředního razítka školy se státním znakem.
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24) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Jeden z nejdůležitějších předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v přímé kompetenci
ředitele školy.
25) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Stanovuje podmínky pobytu dětí v diagnostických ústavech, dětských domovech a výchovných
ústavech.
26) Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Velmi důležitý předpis stanovující pravidla čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Rozpočet,
pravidla čerpání FKSP jsou předmětem každé kontroly i předmětem zájmu ze strany zaměstnanců.
27) Vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Ředitel školy je jako pedagog občas v náročné situaci, kdy má kontrolovat práci nepedagogických
pracovníků, přestože je laik v jejich oblasti. Vyhláška stanovuje podmínky práce ve školních
jídelnách, které se mohou snadno kontrolovat.
28) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Základní právní předpis pro vedení dokumentace školy, její ukládání a vyřazování.
29) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Stanovuje postup ředitele školy při rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob v oblasti
poskytování vzdělávání a školských služeb. Stanovuje zásady činnosti správních orgánů, postupy
v oblasti veřejné správy, příslušnost správních orgánů. Popisuje možnost vyloučení z projednávání a

rozhodování věci, jak má být řízení vedeno, požadavky na spis a protokol, doručování
písemností fyzickým i právnických osobám, doručování při překážkách při doručování, úřední
desku.
Pro samotné řízení stanovuje, kdo je účastníkem řízení, kdo a jak jej může zatupovat, jak lze činit
podání, kdo může nahlížet do spisu, stanovuje lhůty a postup při počítání času. Stanovuje postup před
zahájením řízení, během jeho průběhu, přerušení a zastavení řízení. Popisuje odvolací a přezkumné
řízení, obnovu řízení. Zabývá se i exekucemi.
Po zrušení samostatné vyhlášky k vyřizování stížností se zabývá i touto problematikou.
30) Vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Stanovuje, kdo a za jakých podmínek může využívat výhod závodního stravování, kdy má strávník
nárok na dotovaný oběd a kdy musí platit plnou výši jako cizí strávník. Určuje, co z nákladů hradí
organizace a co strávník.
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31) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Velmi důležitý předpis pro oblast pracovně právní. Upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce
práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, práva a
povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.
Velmi srozumitelně uvádí, co je oblasti uzavírání pracovních poměrů, podmínek na pracovišti,
poskytování platu apod. považování za porušení zákona. Pokud si zaměstnanci chtějí stěžovat na
diskriminaci v oblasti pracovně právních vztahů, na porušování zákona, špatné pracovní podmínky a
chybné poskytování platu, inspektoráty práce jsou orgánem oprávněným jejich stížnosti řešit.
32) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Zákon stanovuje opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, omezuje dostupnost tabákových výrobků a
alkoholu. Stanovuje oprávnění a povinnosti obecních úřadů při vytváření programů ochrany před
škodami působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek.
33) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, upravuje právní vztahy
vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, upravuje některá práva a
povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce.
Řeší tedy vše, co souvisí s pracovně právním vztahem – vznik a skončení pracovního poměru, mzdu,
plat, bezpečnost práce, pracovní podmínky, odpovědnost za škodu, pracovní cesty a cestovní náhrady.
Změny v poslední době posílily pozici zaměstnavatelů, na úkor práv zaměstnanců a odborů.
34) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě
Stanovuje podmínky pro určení platových tříd a tarifů zaměstnanců ve školství, kvalifikační
předpoklady a požadavky, informace k zařazování zaměstnanců do platových tříd a stupňů, zvláštní
způsob určení platového tarifu, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (za třídnictví),
tabulky platových tarifů. Nejdůležitější změnou (kromě platových tabulek), je postupné zavádění
možnosti použít zvláštní způsob určení platového tarifu (bez ohledu na délku praxe zaměstnance).
Tento způsob bylo možné použít nejdříve jen u nepedagogických pracovníků v nejnižších platových
třídách, postupně se pak možnost rozšiřovala na všechny nepedagogické pracovníky, a protože to
nevedlo k žádným stížnostem a žalobám, je možné uplatnit tento způsob i u pedagogických
pracovníků. Zdánlivě se tak řediteli školy dostává do rukou nástroj k účinnější diferenciaci při
odměňování zaměstnanců, ve skutečnosti jde o nástroj k provádění úsporných opatření, ředitel již
nemůže argumentovat, že s prostředky na platy nevystačí vzhledem k vysokému věku zaměstnanců.
35) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí
Stanovuje výši minimální mzdy a také zaručené mzdy.
9

poznámka

36) Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah
jiných důležitých osobních překážek v práci
Uvádí rozsah volna, které náleží zaměstnanci při různých překážkách – při lékařském vyšetření nebo
ošetření, pracovnělékařských prohlídkách, při vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce,
přerušení prostředků dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků,
stěhování, znemožnění cesty do zaměstnání, svatbě, narození dítěte, úmrtí rodinných příslušníků,
doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, vyhledávání nového zaměstnání.
Pro ředitele může být zajímavé proto, že poskytování tohoto volna není tak samozřejmé, jak se
zaměstnanci domnívají, lze je poskytnout, ale za určitých podmínek.
37) Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských
zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí
Stanovuje postup při skončení pracovního poměru, řeší rozsah práce pedagogických pracovníků, uvádí
příklady prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, stanovuje povinnosti při dohledu nad
žáky, doporučuje způsob čerpání dovolené a volna na samostudium. V současně platném znění je
v některých bodech v rozporu s vyhláškou o základním vzdělávání – dohled o polední přestávce a
údaj, v jakém časovém předstihu musí škola oznámit rodičům konání mimoškolních akcí.
38) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Uvádí sankce, které mohou orgány činné v trestním řízení použít vůči rodičům, kteří neplní své
povinnosti vůči svým dětem – za ohrožování mravní výchovy, zanedbávání péče o povinnou školní
docházku, při domácím násilí, týrání a zneužívání dětí, atd.
39) Vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního
systému datových schránek
Stanovuje technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky, dobu uložení
datové zprávy, technické náležitosti užívání datové schránky. V podstatě jde o návod, jak zacházet
s datovými schránkami a používat je.
40) Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Základní dokument pro zařazování zaměstnanců do platových tříd, text katalogu prací by se měl
objevit v pracovní náplni každého zaměstnance, protože tím zaměstnavatel odůvodní zařazení
zaměstnance do konkrétní platové třídy. Jako pomůcku k tomuto nařízení vydalo MŠMT v roce 2010
Metodický pokyn k odměňování pedagogických a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a
jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Pro ředitele škol základních škol je tento
metodický pokyn zajímavý tím, že zde najde popis tzv. specializovaných metodologických činností,
pro které, pokud je vykonává, by mohl být ředitel základní školy zařazen do 13. platové třídy.
41) Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Tato vyhláška neměla svého předchůdce, řeší komplexně požadavky na organizační zajištění a způsob
provedení inventarizace majetku, popisuje všechny úkony, které by měl ředitel zajistit pro řádné
provedení fyzické i dokladové inventury.
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42) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Upravuje poskytování specifických zdravotních služeb (pro zaměstnavatele problematiku
pracovnělékařských služeb a pro školy posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné
výchově a sportu) a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů.
43) Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Konkretizuje zákon o archivnictví, poskytuje velmi podrobné a praktické informace k vedení
dokumentace. Jde již o třetí prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu od roku 2005, řeší se tak neustálý a
rychlý pokrok v zavádění elektronické podoby dokumentace. Stanovuje pravidla pro evidenci
dokumentů, jejich rozdělování a vyřizování, strukturu spisového a skartačního plánu, pravidla
podepisování dokumentů a užívání úředních razítek, postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti
skartačního řízení, popisuje vedení spisové služby v mimořádných situacích, např. živelních
pohromách.
44) Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých
druzích posudkové péče).
Stanovuje četnost, obsah a rozsah pracovnělékařské péče, konkrétně vstupních, periodických,
mimořádných a výstupních prohlídek zaměstnanců.

Uvedený přehled právních předpisů zahrnuje jen nejdůležitější právní předpisy, které ředitel školy vy
své práci využívá a se kterými se může setkat, se kterými by se tedy měl aspoň rámcově seznámit.
Navíc jde většinou o stěžejní zákony, ke kterým mohou existovat tzv. prováděcí předpisy (většinou
vyhlášky), které konkretizují obecná ustanovení zákonů.
Při používání právních předpisů by ředitel měl
a) zjistit, zda používá správný právní předpis, nebo jeho část, který je určen pro typ jeho
organizace (např. v zákoníku práce najdeme dvojí řešení problematiky cestovních náhrad,
jedno použijí soukromé školy, druhé školy – příspěvkové organizace, které jsou zřizovány
obcemi, městy)
b) zda jej má v platném znění (např. zákoník práce měl od svého vzniku v roce 2007 již 32
úprav),
c) které prováděcí předpisy byly k němu vydány,
d) zda byly k předpisu vydány nějaké právní výklady, komentáře (ty jsou často cennější než
samotné znění předpisu).

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Www.sbirka.cz [online]
Www.janmikac.cz [online]
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