
Některé právní předpisy

 pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech předpisů, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech předpisů 

k uvedeným tématům!

Aktuální znění předpisů lze nalézt například https://www.zakonyprolidi.cz/.

Tabulku s odkazy na aktuální znění předpisů a formuláře lze stáhnout z http://www.drmacek.cz.

Poznámka: Metodické pokyny, pokud jsou v přehledu uvedeny, nejsou závazné dokumenty, jejich používání ale je vhodné.

Zdroj: www.drmacek.cz

1. Příspěvková organizace

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a 

náležitostech profilu zadavatele

■

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

a o změně souvisejících zákonů

■

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)■

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému 

datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 

předpisů

■

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů

■
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Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 

předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy 

účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

■

Metodika verze 2/2019  Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnost■

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů■

2. Činnost školy a školského zařízení

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů; ☻účinnost do 31. 8. 

2023

■

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

■

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů)

■

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů■

Metodické doporučení MV č. MV-138779-7/2017  k poskytování informací o platech a odměnách podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

■

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu■

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu 

inspekční činnosti

■

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve 

znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů

■

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání

■
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Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků

a jejich platovém zařazení

■

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a 

studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí, ve 

znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet 

k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o 

předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci 

škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

■

Č. j. MSMT-19169/2019  Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a 

některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

■

Č. j. MSMT-37428/2019-1  Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí 

pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení

■

Metodický pokyn MŠMT č. j. 21149/2016  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních■

Metodické doporučení MŠMT č. j. 21291/2010-28  k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních

■

Metodický pokyn MŠMT č. j. 37 014/2005-25  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

■

3. Pedagogičtí pracovníci

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

■

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 

republiky, ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů

■

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

■

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 

kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

■

Metodický výklad MŠMT č. j. MSMT-6440/2018-1  k odměňování pedagogických pracovníků a 

ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

■

4. Zaměstnanci

Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

■
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí■

Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 

některých souvisejících zákonů

■

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, 

zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích 

a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou 

mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných 

pracích a pracovištích)

■

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 

pozdějších předpisů

■

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů

■

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů

■

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

■

Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a 

stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad; 

☻účinnost do 31. 12. 2023

■

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, ve 

znění pozdějších předpisů

■

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci■

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů■

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), ve 

znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů■
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5. Další předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty■

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

■

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

■

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších 

předpisů

■

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

■

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění 

pozdějších předpisů

■

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnost, ve znění pozdějších 

předpisů

■

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 

zavedení signálů

■

6. Ostatní

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek■

Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu 

úkonů vykonávaných v rámci agendy

■

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů■

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů■

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů■

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov■
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