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SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice,

členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropské unie

v oblasti uznávání odborných kvalifi kací, aktualizovaný k 15. 5. 2012.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifi kace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušní-
ků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifi kace), vydává následující seznam 
regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle pů-
sobnosti směrnic Evropské unie v oblasti uznávání odborných kvalifi kací, aktualizovaný k 15. 5. 2012.

Seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů v České republice [celkem 384]

(List of regulated professions and competent bodies in the Czech Republic)

ČÁST OZNAMOVACÍ
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Směrnice 98/5/ES 
( Directive 98/5/EC)

Česká advokátní komora [1]
(Czech Bar Association)

advokát o (advocate)

Směrnice 2006/43/ES 
(Directive 2006/43/EC)

Komora auditorů ČR [1]
(Czech Chamber of Auditors)

auditorské služby o (audit services)

Směrnice 2005/36/ES
(Directive 2005/36/EC)

Česká komora architektů [1]
(Czech Chamber of Architects)

autorizovaný architekto  (authorized architect)

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě [2]
(Czech Chamber of Certifi ed Engineers and Technicians)

autorizovaný inženýr o (chartered engineer) 
autorizovaný technik o (chartered technician) 

Česká národní banka [4]
(Czech National Bank)

investiční zprostředkovatelo  (investment intermediary)
nucený správce/likvidátor investiční společnosti nebo investičního fonduo  (receiver/liquidator of a mana-
gement/investment company or investment fund.)
pojistný matematiko  (actuary)
pojišťovací agento  ( insurance broker)

Český báňský úřad [30]
(Czech Mining Authority)

báňský projektant (o mine planner)
bezpečnostní technik (o technician for safety)
důlní měřič (o mining surveyor)
geomechanik (o geomechanics manager) 
hlavní důlní měřič (o main mining surveyor)
hodnotitel rizik ukládání odpadů (o hazard assesor of deposited waste)
odborný pracovník pro řízení údržby (o technician for management of assembly, operation and maintenance)
odpalovač ohňostrojů (o fi reworks shotfi rer )
pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdržby zařízení o (worker for management of assembly, 
operation and maintenance of electro- equipment)
projektant instalace elektrických zařízení (o planner of install electric equipment)
pyrotechnik (o pyrotechnic)
revizní technik elektro (o auditorial technician for electro equipment)
revizní technik plynových zařízení (o auditorial technician for gas equipment)
revizní technik tlakových zařízení (o auditorial technician for press equipment)
revizní technik zdvihacích zařízení (o auditorial technician for lifting equipment)
ředitel hlavní báňské záchranné stanice (o central rescue station manager)
strojník těžního stroje (o hoisting engeneer)
střelmistr (o shotfi rer)
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technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl (o deputy)
technický vedoucí odstřelů (o blasting technical manager)
technik pověřený dozorem nad elektrickou částí těžního zařízení (o technician for supervising electro com-
ponents of mining facility)
technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního zařízení (o technician for supervising machinery com-
ponents of mining facility) 
technik pověřený dozorem nad udržováním jámy (o technical supervision over maintenance of a mine 
shaft)
vedoucí důlní degazace (o technician for degassing)
vedoucí větrání (o technician for mine ventilation)
vedoucí závodní báňské záchranné stanice (o mine rescue station chief)
závodní o (managing engineer)
závodní dolu (o mine manager)
závodní lomu do 500 000 t ročně (o quarry manager for quarry with annual production below 500 000t)
závodní lomu nad 500 000 t ročně (o quarry manager for quarry with annual production above 500 000t)

Český úřad zeměměřický a katastrální [1]
(Czech Offi ce for Surveying, Mapping and Cadastre)

ověřování výsledků zeměměřických činností (o verifi cation of results of survey activities)

Drážní úřad [4]
(Rail Authority)

osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení na železnici (o inspection technician for 
the revision, the examination and test of specifi ed technological equipment)
osoba řídící drážní vozidlo (o person driving the rail vehicle)
provozovatel dráhy (o rail system operator)
provozovatel drážní dopravy (o railway undertaking)

Energetický regulační úřad [2]
(Energetic Regulation Offi ce)

odpovědný zástupce za licencovanou činnost (o responsible representative)
podnikatel v energetických odvětvích ‒ fyzická osoba (o enterpriser in the energy sector ‒ natural person)

Komora daňových poradců ČR [1]
(Czech Chamber of Tax Advisers)

daňové poradenství (o tax adviser)

Komora patentových zástupců [1] 
(Chamber of Patent Attorneys)

patentový zástupce zahraniční usazený (o patent attorney foreign settled)

Komora veterinárních lékařů ČR [4]
(Veterinary Doctors Chamber)

laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, provozování asanačního podniku o (laboratory or other 
veterinary diagnostic activities, operating a rendering plant)
provozování jiné veterinární asanační činnosti (o veterinary sanitation activities other than for operating 
a rendering plant)
veterinární lékařo  (veterinary surgeon)
veterinární technik (o veterinary technician) 

Ministerstvo dopravy [32]
(Ministry of Transport)

bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí na silnici o (safety advisor for the transport of dan-
gerous goods on roads) 
bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro železniční dopravu o (safety advisor for the 
railway transport of dangerous goods)
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druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více (o second engineer offi cer on 
ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more) 
druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kWo  (second engineer offi cer on ships 
powered by main propulsion machinery of less than 3000 kW propulsion power)
důstojník palubní strážní službyo  (the Offi cer in charge of a navigational watch/ the Mate) 
elektrodůstojník (o chief electric offi cer) 
elektrotechnik o (electrician) 
kapitán pro lodě o hrubé prostornosti 3000 GT a více o (master on ships of 3000 gross tonnage or more)
kapitán pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 GT o (master on ships of less than 3000 gross tonnage) 
kontrolní technik typu „ADR“ o (inspection technician of the ADR type) 
kontrolní technik typu „K“ o (inspection technician of the K type)
loďmistr o (boatswain) 
lodník (deck hand)o 
motorář I. třídy o (motorman class I) 
motorář II. třídy o (motorman class II)  
námořník I. třídy o (ordinary seaman (1st Class) ‒ O/S )
námořník II. Třídy o (ordinary seaman (2nd Class) ‒ O/S)
osoba pro provádění průzkumných a diagnostických prací, souvisejících s výstavbou, opravou, údržbou o 
a správou pozemních komunikací (person providing surveys and diagnostic operations associated with 
the construction, repair, maintenance and management of roads)
osoba pro výkon běžných prohlídek mostů a pozemních komunikací (o person providing routine bridge and 
road inspections)
osoba pro výkon hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací o (person providing 
main and extraordinary bridge and road inspections)
palubní asistent o (deck assistant)
první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 RT o (chief mate on ships of less than 
3000 gross tonnage)
první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti více  než 3000 RT o (chief mate on ships of more than 
3000 gross tonnage)
první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více o (chief engineer offi cer on 
ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more)
první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW o (chief engineer offi cer on ships 
powered by main propulsion machinery of less than 3000 kW propulsion power)
radioasistent o (radio assistant) 
radiodůstojník o (radio offi cer) 
strojmistr o (storekeeper-fi tter) 
strojní asistent o (engine assistant) 
strojní důstojníko  (offi cer in charge of an engineering watch) 
učitel autoškoly o (driving school instructor) 
zkušební komisař autoškoly o (driving school examiner)

Ministerstvo kultury [2]
(Ministry of Culture)

provádění archeologických výzkumu o (conduct of archeological research)
restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi o 
(restoration of cultural monuments, which are works of visual art or artistic handicraft)

Ministerstvo práce a sociálních věcí [8]
(Ministry of Labour and Social Affairs)

koordinátor BOZP na staveništi o (coordinator for safety and health matters on the construction site)
revizní technik elektrických zařízení o (inspector of electrical equipment)
revizní technik plynových zařízení o (inspector of gas eguipment)
revizní technik tlakových zařízení o (inspector of pressure eguipment)
revizní technik zdvihacích zařízení o (inspector of lifting eguipment)
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sociální pracovník o (social worker)
zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP o (activities related to the protection and prevention of 
occupational risks)
zprostředkovatel práce o (employment offi cer)

Ministerstvo průmyslu a obchodu [98]
(Ministry of Industry and Trade)

aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi o (application, manufacture and repair of orthopaedic shoes) 
 barvení a chemická úprava textilií o (dyeing and chemical treatment of textiles)
 broušení a leptání skla o (glass cutting and etching)
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence o (accounting consulting, bookkee-
ping, tax accounting)
činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže o (activities disturbing the integrity of human 
skin)

 čištění a praní textilu a oděvů o (cleaning and wahing of textiles and clothing)
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, o 
objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 
(diagnosis, testing and consulting related to the protection of plants and the treatment of plants, plant 
products, structures and soil against  harmful organisms by means of plant protection preparations or 
biocidal preparations)

 drezúra zvířat o (animal training)
 energetický audit o (energy auditing)
 galvanizérství, smaltérství o (galvanizing and smalting)
 geologické práce o (geological work)
 hodinářství (o watchmaking)
 holičství, kadeřnictví o (barbering, hairdressing)
 hostinská činnost o (restaurant services)
 izolatérství o (insulation)
 kamnářství o (stove-fi tting)
 klempířství a oprava karoserií o (tinsmithery and vehicle bodies repair)
 kominictví o (chimney sweeping)
 kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin o (check testing of machineries used in 

plant protection)
 kosmetické služby o (cosmetic services)
 kovářství, podkovářství o (forging, horseshoeing)
 malířství, lakýrnictví, natěračství o (painting, varnishing, rating)
 masérské, rekondiční a regenerační služby o (massage, reconditioning and regeneration services)
 měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování roz-o 

ptylových studií (measurements of pollutants and odorous agents, verifi cation of the quantity of greenhou-
se gas emissions and processing of dispersion studies)

 mlékárenství o (processing of milk and dairy products)
 mlynářství o (milling)
 montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čepadel o (installation, repair and recon-

struction of cooling equipment and heat pumps)
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení o (installation, repair, inspection and testing of elec-

trical equipment)
 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny o (installation, repair, inspection 

and testing of gas equipment and fi lling of vessels with gas)
 montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny o (installation, repair, inspection and 

testing of pressure equipment and gas vessels)
 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích o zaříze (installation, repair, inspection and testing of lifting 

equipment)
 nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty o (purchase and sale of cultural monu-

ments or items of cultural value)
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 nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování přeprava, znehodno-o 
cování a ničení bezpečnostního materiálu (purchase and sale, rental, development, manufacture, repair, 
modifi cation, safekeeping, storage, transportation, disabling and destruction of security material)

 obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy o (trading in animals used for livestock breeding)
 obráběčství o (shaping)
 oceňování majetku pro o ‒ věci movité, ‒ věci nemovité, ‒ nehmotný majetek, ‒ fi nančnímajetek, ‒ podnik 

(valuation of property ‒ movable assets, ‒ immovable assets, ‒ intangible assets, ‒ fi nancial assests, ‒ en-
terprises)

 oční optika o (optician)
 opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů o (repair of other means of transport and work 

machineries)
 opravy silničních vozidel o (road vehicles repair)

ostraha majetku a osob o (security of property and persons)
 péče o dítě do tří let věku v denním režimu o (daily care of children up to the age of three)
 pedikúra, manikúra o (pedicure and manicure)
 pekařství, cukrářství o (bakery, confectionery production)
 pivovarnictví a sladovnictví o (brewing and malting)
 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady o (disposal of hazardous waste)
 pokrývačství, tesařství o (roofi ng, carpentry)
 pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace o (or-

ganization of courses in qualifying for operations in special protective disinfection, disinsectization and 
disinfestation)
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru o 

 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o (providing services realted to occupa-
tional safety and health)

 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob o (providing technical services for the protection 
of property and persons)

 poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti o (providing physical education and sport ser-
vices in the fi eld of)

 projektová činnost ve výstavbě o (construction design)
 provádění balzamace a konzervace o (embalming and conserving)
 provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách o (performance of volun-

tary auctions of movables under the Public Auctions Act)
 provádění pyrotechnického průzkumu o (pyrotechnical research)
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování o (construction of civil engineering structures, their alteration 

and demolition)
 provádění trhacích a ohňostrojných prací o (blasting and fi reworks)
 o provádění veřejných dražeb ‒ dobrovolných, ‒ nedobrovolných (public auctions ‒ voluntary, ‒ compulsory)
 provozování autoškoly o (driving instruction)
 provozování cestovní kanceláře o (tour operators)
 provozování krematoria o (operation of crematoriums)
 provozování pohřební služby o (operation of funeral establishment)
 provozování solárií o (operation of solariums)
 provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní o (operation of shooting ranges and shooting 

courses)
 průvodcovská činnost horská o (working as a mountain guide)
 psychologické poradenství a diagnostika o (psychological consulting and diagnostics)
 restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale o 

jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty (restoration of art 
works that are not cultural monuments or parts thereof but are held in collections of museums and galle-
ries or that are objects of cultural value)

 revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu o (inspection, checking and testing of 
specifi ed technical equipment in operation)
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 řeznictví a uzenářství o (butchery and meat processing)
 silniční motorová doprava ‒ nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do o 

3,5 tuny včetně, ‒ nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 
‒ nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, ‒ nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, ‒ vnitrostátní příležitostná 
osobní, mezinárodní příležitostnáosobní, ‒ vnitrostátní veřejná linková, ‒ vnitrostátní zvláštní linková, ‒ 
mezinárodní linková, ‒ mezinárodní kyvadlová, ‒ taxislužba (road vehicle transport ‒ national haulage 
operated by vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes inclusive, ‒ national haulage ope-
rated by vehicles with a maximum permissible weight above 3.5 tonnes, ‒ international haulage operated 
by vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes inclusive, ‒ international haulage operated 
by vehicles with a maximum permissible weight above 3.5 tonnes, ‒ national occasional passenger trans-
port, ‒ international occasional passenger transport, ‒ national public regular service, ‒ national special 
regular service, -international regular service, ‒ international shuttle service, ‒ taxi service)

 slévárenství, modelářství o (casting, pattern-making)
služby soukromých detektivů o (private detective services)

 speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ‒ bez použití toxických nebo vysoce toxických o 
chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a derati-
zace v potravinářskýcha zemědělských provozech, ‒ v potravinářských nebo zemědělských provozech, ‒ 
toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální 
ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech (special protective 
disinfection, disinsectization and disinfestation ‒ without using toxic or high toxic chemical substances 
and chemical products, excluding special protective disinfection, disinsectization and disinfestation in fo-
od-processing and agricultural operations, ‒ in food-processing or agricultural operations, ‒ using toxic 
or high toxic chemical substances and chemical products, excluding special protective disinsectization 
and disinfestation in food-processing and agricultural operations) 

 o technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany (fi re protection technical ‒ organizational aktivity)
 truhlářství, podlahářství o (joinery, fl ooring)
 vedení spisovny o (registry management)
 vnitrozemská vodní doprava o (inland water transport)
 vodní záchranářská služba o (water rescue service)
 vodoinstalatérství, topenářství o (plumbing, rating)
 výkon zeměměřických činností o (geodesic activities)
 výroba a opravy hudebních nástrojů o (manufacture and repair of musical instruments)
 výroba a opravy sériově zhotovovaných ‒ protéz, ‒ trupových ortéz, ‒ končetinových ortéz, ‒ měkkých o 

bandáží (manufacture and repair of series produced ‒ protheses, ‒ body ortheses, ‒ limb ortheses, ‒ soft 
bandages)
výroba a úprava kvasného lihu, konzunmího lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou o 
piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstilelským pálením (pro-
duction and processing of fermented spirits, consumer spirits and other alcoholic beverages (except for 
beer, fruit wines, other wines and mead, and growers´ own fruit distillates)

 výroba a úprava lihu sulfi tového nebo lihu syntetického o (production and processing of sulphite or synthe-
tic alkohol)

 výroba a zpracování paliv a maziv o (manufacture and processing of fuels and lubricants)
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek o 
a chemických směsí klasifi kovaných jako vysoce toxické a toxické (manufacture of dangerous chemicals 
and dangerous chemical products and sale of chemicals and chemical products classifi ed as high toxic 
and toxic)

 výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné ener-o 
gie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW (generation and distribution of heat energy, not 
under a licence, from heat sources with an installed capacity per source of more than 50 kW)

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení o 
(manufacture, installation, repair of electrical machines and appliances, electronic and telecommunicati-
on equipment)
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 vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení o 
zbraní a střeliva (development, manufacture, repair, modifi cation, transportation, purchase and sale, ren-
tal, storage, disabling and destruction of arms and ammunition)

 výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin o (Research, develop-
ment, manufacture, destruction, disabling, processing, purchase and sale of explosives)

 zámečnictví, nástrojařství o (locksmithery, tool-making)
 zednictví o (bricklaying)
 zlatnictví a klenotnictví o (goldsmithing and jewellery-making)
 zpracování gumárenských směsí o (processing of rubber compounds)
 zpracování kamene o (stonemasonry)
 zpracování kůží a kožešin o (leather and fur processing)
 zpracování návrhu katalogizačních dat o (processing of cataloguing data)
 zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků o (tobacco processing and manufacture of tobacco pro-

ducts)

Ministerstvo spravedlnosti [1]
(Ministry of Justice)

insolvenční správce o (insolvency administrator)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [19]
(Ministry of Education, Youth and Sports)

 asistent pedagoga o (teacher´s assistant)
 pedagog volného času o (leisure-time instruktor)
 psycholog o (psychologist)
 ředitel mateřské školy o (headmaster of nursery school)
 ředitel střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, školského zařízení pro výkon o 

ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (head teacher of secondary school, 
language school, conservatory, tertiary professional school, school facility for performing detention, pro-
tective and preventative educational care)

 ředitel základní školy, základní umělecké školy a školského zařízení o (head teacher of basic school, basic 
school of art and school facility)
speciální pedagog o (special education teacher) 

 trenér o (trainer)
 učitel druhého stupně základní školy o (teacher  of the second stage of basic school)

učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky o (teacher of language school authorised for state 
language examinations)

 učitel mateřské školy o (nursery school teacher)
 učitel náboženství o (religion teacher)
 učitel odborného výcviku v zařízení sociální o péče (vocational training teacher at an educational care 

centre)
 učitel prvního stupně základní školy o (teacher of the fi rst stage of basic school)
 učitel střední školy o (secondary school teacher)
 učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře o 

(teacher of artistic vocational subjects of basic school of art, secondary vocational school and conserva-
tory)

 učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků o (teacher at school establishments for 
further teacher training)

 učitel vyšší odborné školy o (teacher at higher vocational school)
 vychovatel o (educator)

Ministerstvo vnitra [11]
(Ministry of the Interior)

 člen (zaměstnanec) jednotky SDH obce (podniku) o (voluntary fi refi ghter in municipal (company) voluntary 
fi re unit)
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 o odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany (specially qualifi ed person on a fi eld of fi re protection
 osoba vykonávající službu v jednotce SDH obce jako své zaměstnání o (paid fi refi ghter in municipal (com-

pany) voluntary fi re unit)
 strojník jednotky HZS podniku o (engineer in company professional fi re unit)
 strojník jednotky SDH obce (podnikuo ) (voluntary engineer in municipal (company) voluntary fi re unit)
 technik požární ochrany o (fi re protection technician)
 technik speciálních služeb jednotky HZS podniku o (technician of speciál services in company professional 
fi re unit)

 velitel jednotky HZS podniku o (commander in company professional fi re unit)
 velitel jednotky SDH obce (podniku) o (voluntary commander in municipal (company) voluntary fi re unit)
 zaměstnanec jednotky HZS podniku (mimo výše uvedené) o (fi refi ghter in company professional fi re unit- 

(except above mentioned)
 zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu o (examination 

commissioner for exams for achieving the competence for holding and carrying weapons)

Ministerstvo zdravotnictví [50]
(Ministry of Health)

adiktolog o (adictologist)
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví o (public health protection assiten)
asistent zubního technika o (dental technician assistant) 
autoptický laborant o (autopsy technician) 
biomedicínský inženýr o (biomedical engineer)
biomedicínský technik o (biomedical technician) 
biotechnický asistent o (biotechnical assistant)
dentální hygienistka (o dental hygienist) 
dezinfektor o (disinfector) 
ergoterapeut o (occupational therapist) 
farmaceut o (pharmacist)
farmaceut, specialista o (pharmacist-specialist) 
farmaceutický asistent o (pharmacy laboratory technician)
fyzioterapeut o (physiotherapist)
jiný odborný pracovník o (other health worker)
JOP – logoped o (Another professional ‒ speech therapist)
JOP ‒ psycholog o (Another professional – psychologist)
klinický logoped o (clinical speech therapist)
klinický psycholog o (clinical psychologist)
laboratorní asistent o (laboratory assistant) 
laboratorní pracovník o (laboratory technician) 
lékař o (doctor)
lékař specialista (o doctor-specialist)
masér/nevidomý a slabozraký masér o (masseur/blind and asthenopic masseur) 
nutriční asistent o (nutritional assistant) 
nutriční terapeut o (nutritional therapist) 
odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků o (specialist in laboratory 
methods)
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví o (specialist in public health protection)
optometrista o (optometrist)
ortoptista o (orthoptist)
ortoticko-protetický technik o (orthotic- prosthetic technician) 
ortotik-protetik (o orthotist-prosthetist) 
ošetřovatel (o nurse auxiliary) 
porodní asistentka (o midwife)
radiologický asistent (o radiographer/radiotherapist)
radiologický fyzik (o clinical physicist)
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radiologický technik (o radiographer)
řidič dopravy nemocných a raněných o (driver of the transport of patients and the wounded) 
řidič vozidla zdravotnické záchranné služby o (ambulance driver)
sanitář o (medical orderly)
všeobecná sestra o (nurse)
zdravotně – sociální pracovník o (health social worker)
zdravotní laborant o (medical laboratory technician)
zdravotnický asistent (o medical assistant)
zdravotnický záchranář (o paramedic) 
zrakový terapeut (o sight therapist)
zubní instrumentářkao  (dental assistant)
zubní lékařo (dental practitioner)
zubnío  lékař, specialista(dental practitioner-specialist)
zubní techniko  (dental technician)

Ministerstvo zemědělství [32]
(Ministry of Agriculture)

dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál o (supplier which produces or imports repro-
ductive material)
dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získa-o 
ných prostřednictvím geneticky modifi kovaných organizmů nebo obsahujících geneticky modifi kované 
organizmy (importing and circulating premixes or certain protein fodders or grains or oil bearing crops 
gained through genetically modifi ed organisms or containing genetically modifi ed organisms)
klasifi kace jatečních těl jatečních zvířat v systému SEUROP o (classifying abattoir bodies of abattoir ani-
mals in SEUROP system)
myslivecký hospodář o (game manager)
nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin o (treating forest tree species’ seeds and seedlings)
odborný lesní hospodář o (professional forest manager)
odpovědný zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace o (responsible representative of operator of wa-
ter supply and drainage)
osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso o (competent person to care for chickens reared 
for meat)
osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského podniku prasat o (competent person for activites of 
a pigs breeder company)
osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného chovatelského sdružení o (competent person for activities of 
accredited breeder association)
osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace a vpravovaní embryí inseminační technikou o (compe-
tent person for insemination and embryos insert by insemination technique) 
osoba odborně způsobilá pro testování a posuzování hospodářských zvířat o (competent person for farm 
animals testing and assessment)
osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata o (person responsible for care of handicapped animals)
osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy o (person authorised to sign agricultural storage 
sheets)
osoba provádějící kontrolu výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny nebo bioprodukty o 
do oběhu (inspections of organic food producers and persons placing organic products or organic foods 
into circulation)
osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele ekologických o 
krmiv nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu (inspections of organic enterpreneurs 
and persons classifi ed in the transition period)
osoba přepravující zvířata o (person which transports animals)
porážení jatečních zvířat na jatkách o (slaughtering large farm animals)
práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele o (working with animals for laboratory assistants, 
technicians and keepers)
projektování pozemkových úprav o (designing terrestrial adaptations)
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provádění technicko bezpečnostního dohledu na vodních dílech o (carrying out technical-safety inspections 
on water structures)
rostlinolékař o (phytopathologist)
rybářský hospodář a jeho zástupce o (fi sh farmer and deputy fi sh farmer )
řízení a kontrola pokusů na zvířatech o (administering and controlling animal experiments)
technický auditor vodovodů a kanalizací o (technician auditor of water supply and drainage)
utrácení zvířete (pod kontrolou VŠ) o (humane killing of animals)
výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv o 
(producing fodders with the use of supplementary substances or premixes and processing certain protein 
fodders)
výroba premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím o 
premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s nadli-
mitním obsahem nežádoucích látek (production of premixes or complete and supplementary feedstuffs 
using supplementary substnces or using premixes or for the production and processing of certain protein 
feedstuffs of for the processing of feedstuffs whit an excesive content of undesirable substances)
výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek o (production, import and putting into circulation of 
supplementary substances)
zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství o 
(working with preparations for prevention plants at entrepreneurial activities in agriculture and forest 
management)
zkoušení osiva a sadby o (testing seeds and seedlings)
zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov o (elaborating forest management 
plans and outlines)

Ministerstvo životního prostředí [26]
(Ministry of Environement)

biologické hodnocení o (biological assessment)
dohled nad provozem spalovny odpadu nebo zařízení schváleného pro spoluspalování odpadu o (supervi-
sion of operation of incineration plants, facilities for co-incineration of waste and very large combustion 
sources)
kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky nebo fl uorované skle-o 
níkové plyny (leakage checking of refrigeration and air conditioning eqipement containing regulated 
substances or fl uorineted greenhouse gasses)
kontrola těsnosti systému požární ochrany obsahujících regulované látky nebo fl uorované skleníkové ply-o 
ny (control and record-keeping of fi re resistence containing controlled substances  or fl uorineted green-
house gasses)
kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod o (inspecting the correctness 
of waste water pollution monitoring)
kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod o (inspecting the Correctness of Waste Water Pol-
lution Monitoring)
odborný lesní hospodář (v lesích národních parků a jejich ochranných pásmech) o (qualifi ed forest manager 
in national parks and their protection areas)
ověřování množství emisí skleníkových plynů o (verifying the volume of emissions of greenhouse gases)
poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci o (preparation of an expert 
statement on application for an integrated permit)
posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti o (assessment 
of impacts of plans and projects on Site of community importance or bird area)
pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 o 
Sb. pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 (assessment of hazardous properties of 
waste from Annex II (codes H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14) of Act Nr. 185/2001 Coll.)
pověření k hodnocení ostatních nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. o 
185/2001 Sb. (assessment of hazardous properties of other waste from annex II of Act Nr. 185/2001 Coll)
provádění měření emisí nebo imisí znečišťujících látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování o 
obyvatelstva zápachem, stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti v plynu a ově-
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řování správnosti měřeníznečišťujících látek (pursuance of pollutant emission or ambient air quality mea-
surements, determination of odour number and odour nuisance level for the population, gas state values, 
concentrations of reference substances and moisture content in gases and verifi cation of pollutant mea-
surement accuracy)
provádění měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest o (pur-
suance of measurement of combustion effi ciency of combustion sources and discharged substances and 
for inspection of fl ueways)
rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách o (analysis for fi nding concentra-
tion of pollutants in waste water)
řízení a odpovědnost za výkon geologických prací (odpovědný řešitel geologických pracío ) (management 
of and responsibility for carrying out of geological works (responsible manager of geological works)
údržba nebo servis zařízení obsahujícího regulované látky nebo fl ourované skleníkové plyny o (maintenan-
ce or servicing of applications containing regulated substances or fl uorinated greenhouse gasses)
zajištění odborného nakládání s odpady (odpadový hospodář) o (professional waste management (waste 
manager))
zkoušení nebezpečné vlastnosti látek a přípravků pro účely registrace o (testing of dangerous properties of 
substances and preparations for purposes of notifi cation)
zneškodňování regulovaných látek o (elimination of regulated substances) 
znovuzískávání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění, regenerace nebo recyklace o (recovery of 
controlled substances and their destruction, regeneration or reclamation)
znovuzískavání regulovaných látek při recyklaci výrobku a znovuzískávání fl uorovaných skleníkových o 
plynů (recovery of regulated substances in product recycling and recovery of fl uorinated greenhouse ga-
ses)
zpracování hodnocení rizika o (preparation of a risk assessment)
zpracování plánů a osnov o (v lesích národních parků a jejich ochraných pásmech) (implementation of plan 
and schedule (in forests of national parks and their protection areas)
zpracování rozptylových studií a zpracování odborných posudků o (preparation of dispersion studies and 
expert statements)
zpracovávání dokumentace a posudku o (preparation of documentation and expert report)

Státní plavební správa [15]
(State Navigation Authority)

bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí o (safety advisor for the transport of dangerous 
goods) 
inspektor určených technických zařízení o (inspector of appointed technical equipment)
kapitán I. tř. o (boat master class I.)
kapitán II. tř. o (boat master class II.)
kapitán III. tř. o (boat master class III.)
kapitán IV. tř. o (boat master class IV.)
kormidelník. o (helmsman )
lodník o (crewman.)
provozovaní vodní dopravy pro cizí potřeby o (water transport operater for other people´s necessity)
převozník I. tř. o (ferryman class I.)
převozníka II. tř. o (ferryman class II.)
převozník III. tř. o (ferryman class III.)
strojmistr I. tř. o (machine minder class I.)
strojmistr II. tř. o (machine minder class II.)
vůdce malého plavidla (o small craft leader)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost [38]
(State Offi ce for Nuclear Safety)

dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz jaderných materiálů a vybraných položek (o importation 
or exportation of nuclear items or transit of nuclear materials and selected items)
hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření řízením a vykonáváním zkoušek v rozsahu a způsoby o 
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stanovenými prováděcím předpisem (Evaluation of properties of ionizing radiation sources performed 
through control of tests to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, řízení a kontrola uvádění do provozu a ří-o 
zení a kontrola provozu sekundární části reaktorového bloku (operátor sekundární části) (activities per-
formed in a main control room and emergency control room, control and supervision in the course of 
start-up and operation of a nuclear power plant unit´s secondary part (i. e. working activity ‒ profession 
(nuclear power plant turbine operator) related to nuclear energy utilisation, particularly important from 
the viewpoint of nuclear safety; an Authorisation is issued for its performance).)
manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru, o 
řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu celé jaderné elektrárny (směnový inže-
nýr) (activities performed in a main control room and emergency control room of a nuclear power plant 
including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of start-up and operation of 
the whole nuclear power plant (shift engineer)) 
manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru, o 
řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu pouze jednoho reaktorového bloku (ve-
doucí reaktorového bloku) (activities performed in a main control room and emergency control room of 
a nuclear power plant including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of 
start-up and operation of the one reactor unit (unit supervisor))
manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru, o 
řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu primární části reaktorového bloku (ope-
rátor primární část) (activities performed in a main control room and emergency control room of a nuclear 
power plant including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of start-up and 
operation of the nuclear power plant unit’s primary part (reactor operator))
manipulace na dozorně a přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického o 
spouštění výzkumného jaderného reaktoru a řízení a kontrola dalších spouštecích prací (kontrolních fyzik) 
(activities performed in a control room and direct control of implementation of individual steps within 
tests of a nuclear research reactor physical and power start-up and control and supervision of other acti-
vities related to start-up of the reactor (control physicist))
manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu výzkumného re-o 
aktoru (operátor reaktoru) (activities performed in the control room, the control and supervision of nuclear 
research reactor start-up and operation (research reactor operator))
manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění výzkumného reaktoru do provozu, řízení a kontrola pro-o 
vozu výzkumného reaktoru, řízení a kontrola manipulací s jaderným palivem v aktivní zóně výzkumného 
reaktoru a řízení a kontrola činnosti celé směny (vedoucí směny) (activities performed in a control room 
and a control and supervision of nuclear research reactor start-up and operation, control and supervision 
of manipulations with nuclear fuel in a reactor’s core and management and supervision of the activities 
performed by the whole personnel shift (shift supervisor))
mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním o 
předpisem (international transport of radioactive waste to the extent and in the manner established in an 
implementing regulation)
nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní o (hand-
ling with the highly hazardous chemicals related to those which could be abused for breaking of a prohi-
bition of chemical weapons)
nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu bakte-o 
riologických (biologických) a toxinových zbraní (handling with the highly hazardous biological agents 
and toxins which could be abused for breaking of a prohibition of bacteriological (biological) and toxin 
weapons)
nakládání s jadernými materiály (o nuclear materials management)
nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem o (in-
ternational transport of radioactive waste to the extent and in the manner established in an implementing 
regulation)
nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováváděcím právním předpi-o 
sem (ionising radiation sources management to the extent and in the manner established in an implemen-
ting regulation)
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odborná příprava vybraných pracovníků o (professional training of selected personell)
Opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného palivao  (restart of a nuc-
lear reactor to criticality following a nuclear fuel re-load)
provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způso-o 
by stanovenými prováděcím právním předpisem (performance of personal dosimetry and other services 
signifi cant from the viewpoint of radiation protection to the extent and in the manner established in an 
implementing regulation)
provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou o 
ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie (performance 
of reconstruction or other changes affecting nuclear safety, radiation protection, physical protection and 
emergency preparedness of a nuclear installation or category III or IV workplace)
provoz jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie o (operation of a nuclear installation or ca-
tegory III or IV workplace)
přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek stanovených prováděcím předpisem o (transport of 
nuclear materials and radioactive substances laid down in an implementing legal regulation) 
přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či o 
vývozu takových výrobků (adding of radioactive substances into consumer products during their manu-
facturing or preparation or import or export of such products)
přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně o 
reaktorového bloku jaderné elektrárny (provozní fyzik) (direct control of implementation of individual 
steps within tests of a nuclear power plant physical and power start-up in the reactor unit’s main control 
room (operational physicist))
řízení a kontrola manipulací s jednotlivými soubory jaderného paliva uvnitř reaktorového bloku mimo o 
uzel čerstvého paliva (kontrolní fyzik) (control and supervision of handling with individual nuclear fuel 
assemblies of a nuclear power plant, inside a power reactor unit, out of the fresh nuclear fuel storage 
equipment (control physicist))
řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny výzkumného reaktoru, realizace fyzikálních měření o 
v průběhu fyzikálního a energetického spouštění výzkumného reaktoru a řízení a kontrola základního 
kritického experimentu (vědecký vedoucí spouštění) (the control and supervision of the nuclear research 
reactor core set-up and arrangement, implementation of physical measurements in the course of research 
reactor physical and power start-up and control and supervision of the basic critical experiment (start-up 
scientifi c supervisor))
řízení služeb měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě ur-o 
čené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě (control of services in the fi eld of measuring 
and evaluation of natural radionuclides concentration in building materials, drinking water for public 
supply and bottled water)
řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení o 
radonového indexu pozemku (Control of services in the fi eld of measuring and evaluation of radon and its 
decay products concentration in buildings and determination of radon-related index of a site)
řízení služeb monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie s výjimkou o 
činnosti držitele povolení podle ustanovení § 9 odst. (1) písm. d) Atomového zákona (control of servicesin 
the fi eld of monitoring according to monitoring programs performed at workplaces of category III and IV 
except licensee´s activities under Article 9 (1) d) of the Atomic Act)
řízení služeb osobní dozimetrie, včetně pro účely zajištění měření, která dovolí pro fyzické osoby stano-o 
vené prováděcím právním předpisem určit roční efektivní dávku a v rozsahu a formou stanovenou prová-
děcím právním předpisem údaje o provedených měřeních evidovat a pravidelně předávat SÚJB (control of 
services in the fi eld of personal dosimetry, including to assure measurements allowing to determine annual 
effective dose to the persons specifi ed in an implementing legal regulation, and record and regularly sub-
mit to the SÚJB data, in the scope and the form specifi ed in an implementing legal regulation)
umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů o (siting of a nuclear installation or radi-
oactive waste repository)
uvádění jaderného zařízení do provozu v jednotlivých etapách stanovených prováděcím právním předpi-o 
sem; (tj. činnost související s využíváním jaderné energie, pro jejíž výkon je vydáváno Povolení). (par-
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ticular stages, laid down in an implementing legal regulation, of nuclear installation commissioning 
(i.e. activity related to nuclear energy utilisation; a Licence is issued for its performance).)
uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem o 
(Discharge of radionuclides into the environment to the extent and in the manner established in an imple-
menting regulation)
vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany dalšími osobami s přímou o 
odpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností (jiných než při lékařském 
ozáření) určených v programu zabezpečování jakosti a na základě vydaného Povolení SÚJB (performance 
of a systematic supervision of the observance of radiation protection requirements by other persons with 
direct responsibility for radiation protection during radiation practices (other than medical exposure) 
specifi ed in the quality assurance program, carried out on the basic of a SÚJB Licence))
vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany dohlížejícími osobami o 
na pracovištích III. nebo IV. kategorie provozovaných na základě Povolení SÚJB nebo kde se nakládá 
se zdroji ionizujícího zářenína základě Povolení SÚJB (performance of a systematic supervision of the 
observance of radiation protection requirements, by supervisors at workplaces of nuclear installations or 
workplaces of III or IV category operated on the basic of a SÚJB Licence, or at workplaces managing 
ionizing radiation sources on the basis of a SÚJB Licence)
vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany osobami s přímou od-o 
povědností za zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie, které 
jsou určeny v programu zabezpečování jakosti (performance of a systematic supervision of the observance 
of radiation protection requirements, by persons with a direct responsibility for radiation protection du-
ring medical exposure performed at workplaces of category II and higher, specifi ed in the quality assu-
rance program)
vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v jednotlivých etapách o 
a v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem (performance of particular stages of decom-
missioning of a nuclear installation or category III or IV workplace to the extent and in the manner esta-
blished in an implementing regulation)
výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie o (performance of a construction of a nuclear 
installation or category IV workplace)
zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky o 
(re-import of radioactive waste originated in the procesing of materials exported from the Czech Republic)
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic 
a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Plucková, I., Šibor, J.: Chemie pro 9.ročník ZŠ ‒ pracovní sešit
Č.j.: MSMT – 2336/2012-22, cena: 52 Kč 18. 4. 2018 Nová škola Součást 

ucelené řady
Kol. autorů: Číslice a tečky ‒ pomůcka pro žáky k výuce matematiky 
v 1. ročníku
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006-22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena: 38 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Landová, V. Staudková, H.,Tůmová, V.: Matematika pro 1. ročník ZŠ, 
sešit 1, 2, 3
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006-22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena PS: 50 + 55 + 50Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Landová, V., Staudková, H., Tůmová, V.: Matematika pro 
1. (2) ročník ZŠ, pracovní sešit 4/A
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006-22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena PS: 50Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Landová, V., Staudková, H., Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník 
ZŠ, pracovní sešit 4/B
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006-22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena PS: 44 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Landová, V., Staudková, H., Tůmová, V.: Matematika pro 2. ročník, 
pracovní sešit 5
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006 -22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena PS: 55 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Volf, J.: Počítáme zpaměti 1, 2, 3, 4
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006 -22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena PS: 37 + 37 + 32 + 32 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Eichlerová, M., Staudková, H., Vlček, O.: Matematika pro 
2. (3.) ročník TŠ, pracovní sešit 5
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006 -22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena PS: 55 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Eichlerová, M., Staudková, H., Vlček, O.: Matematika pro 
2. (3.) ročník TŠ ,pracovní sešit 6
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006 -22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena PS: 55 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Eichlerová, M., Staudková, H., Vlček, O.: Matematika pro 
2. (3.) ročník TŠ ,pracovní sešit 7
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006 -22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena PS: 55 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Blažková, R., Vaňurová, M., Matoušková, K., Staudková, H.: 
Matematika pro 3. ročník ZŠ 1.–3. díl (verze trojdílná/jednodílná) 
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006-22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena jednodílné verze: 125 Kč, 
cena trojdílné verze: 51 + 51 + 51 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Blažková, R.,Vaňurová, M.,Matoušková, K.: Matematika pro 
4. ročník, 1–3. díl, (verze trojdílná/jednodílná)  
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006 -22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena jednodílné verze: 131 Kč, 
cena trojdílné verze: 51 + 51 + 51 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady
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Justová, J.: Matematika pro 5. Ročník ZŠ, 1.–3. díl, 
(verze trojdílná/jednodílná)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006-22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena jednodílné verze: 125 Kč, 
cena trojdílné verze: 51 + 51 + 51 Kč

24. 5. 2018 Alter Součást 
ucelené řady

Justová, J.: Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ, 1. + 2. díl, 
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 16110/2006-22)
Č.j.: MSMT – 13525/2012-22, cena: 65 + 79 Kč

24.5.2018 Alter Součást 
ucelené řady

* učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze 
do vyprodání zásob 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j.: MSMT-251/2012-K8

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Č.j.: 286/2012

Vzor kolektivní smlouvy

Preambule

Vzor kolektivní smlouvy je vypracován v rámci vzájemných vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a nahrazuje předchozí vzor kolektivní smlou-
vy publikovaný ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, sešit č. 12/2008.

Vyhotovením tohoto dokumentu vyjadřují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Českomoravský 
odborový svaz pracovníků školství svůj zájem na zachování a upevnění sociálního smíru v oblasti regionálního 
školství.

Připojený vzor kolektivní smlouvy má pouze doporučující charakter. Smluvní strany mají možnost v souladu 
s právními předpisy sjednat v kolektivních smlouvách i jiné podmínky než jen ty, které jsou uváděny v připoje-
ném vzoru. V otázkách rozpisu mzdových prostředků se však doporučuje postupovat podle vzoru, a to s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o fi nanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu.

 Petr Fiala, v. r. František Dobšík, v. r.
 ministr předseda
 školství, mládeže a tělovýchovy Českomoravského odborového svazu
  pracovníků školství

V Praze dne 22. května 2012

ČÁST METODICKÁ
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V Z O R

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi:

......................................... (název právnické osoby podle zřizovací listiny), zastoupen  ..........................................
ředitelem ..................................... (dále jen „zaměstnavatel“)

a

základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při  ...............................................
(celý název ZOOS), zastoupenou předsedou ................................... (dále jen „odbory“).

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Předmět kolektivní smlouvy
 Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se 

týkají platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, jakož i práv nebo povinností smluvních 
stran, jež jsou touto smlouvou výslovně upraveny. 

2. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací
 Zaměstnavatel se zavazuje uznat jako své partnery při plnění této smlouvy řádně zvolené nebo pověřené 

funkcionáře odborové organizace, která u zaměstnavatele působí, a to i v případě, že nejsou jeho zaměstnanci. 
Odbory se zavazují písemně sdělit zaměstnavateli jména členů orgánu odborové organizace jednajícího za 
tuto odborovou organizaci působící u zaměstnavatele a jakékoliv změny ve složení tohoto orgánu.

3. Respektování společných stanovisek
 Smluvní strany se zavazují k respektování společných stanovisek vydaných k právním předpisům Minister-

stvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo krajskými úřady ve spolupráci s příslušnými orgány ČMOS PŠ.

4. Materiální a organizační zabezpečení činnosti odborů
 Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pro nezbytnou provozní potřebu odborů podle svých možností v při-

měřeném rozsahu místnost pro pořádání porad a schůzí a zavazuje se hradit náklady spojené s její údržbou 
a technickým provozem. Zaměstnavatel umožní odborům podle svých možností a v nezbytně nutném rozsahu 
přístup ke kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně elektronické pošty.

 Zaměstnavatel umožní pověřenému zástupci příslušného odborového orgánu působícího ve škole nebo škol-
ském zařízení přístup k informacím a sdělením adresovaným odborům elektronickou poštou, a to do 48 hodin 
po jejich obdržení. Totéž platí pro korespondenci určenou odborům a doručenou na adresu školy nebo škol-
ského zařízení.

 Zaměstnavatel se zavazuje provádět srážkou z platu úhradu členských příspěvků zaměstnanců-členů odboro-
vého svazu a poskytovat pověřeným zástupcům odborů informace nezbytné pro ověření správnosti výše těch-
to příspěvků za podmínky, že k těmto opatřením bude dán předchozí písemný souhlas těchto zaměstnanců.

5. Vzájemná informovanost
 Odbory se zavazují zvát zaměstnavatele na své členské schůze, a zaměstnavatel se zavazuje zvát zástupce 

odborů na porady vedení školy.
 Smluvní strany se zavazují umožnit na požádání účast druhé smluvní strany i na dalších jednáních svých 

orgánů či na poradách, a to k přednesení stanoviska k projednávaným otázkám, pokud se týkají zájmů druhé 
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smluvní strany. Za tím účelem se smluvní strany předem informují o všech jednáních, na kterých by mohla 
vzhledem k jejich zaměření přicházet taková účast v úvahu.
Smluvní strany se zavazují neprodleně se vzájemně písemně informovat o svých rozhodnutích dotýkajících 
se zájmů druhé smluvní strany.

6. Vyřizování stížností
 Zaměstnavatel se zavazuje projednávat s odborovou organizací stížnosti zaměstnance na výkon práv a povin-

ností vyplývajících z pracovněprávních vztahů (§ 276 odst. 9) ZP), pokud o to zaměstnanec požádá. 
 Pravidla (postup a lhůty) pro vyřizování takovýchto stížností stanoví příloha této kolektivní smlouvy.
 Požádá-li zaměstnanec o jednání se zaměstnavatelem v pracovněprávní záležitosti, i když nejde o stížnost, 

zaměstnavatel se zavazuje postupovat jako v případě stížnosti.

II. ZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ PODMÍNKY

7. Zajištění zaměstnanosti
 Zaměstnavatel se zavazuje zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti přede-

vším svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává přednostně v pracovním poměru podle zákoníku 
práce.

 Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odbory alespoň jedenkrát ročně nejpozději do 30. 6. způsob plnění 
tohoto závazku.

8. Informace o zamýšlených změnách v zaměstnanosti
 Zaměstnavatel se zavazuje předem informovat příslušný odborový orgán o zamýšlených strukturálních změ-

nách a organizačních nebo racionalizačních opatřeních, v jejichž důsledku dojde ke změně většího počtu 
pracovních míst, a to minimálně tři měsíce před uskutečněním těchto změn.

9. Informace o rozvázání pracovního poměru
 S jinými případy rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, než jsou uvedeny v § 52 a § 55 ZP, seznámí 

zaměstnavatel odbory dříve, než dojde k ukončení pracovního poměru.

10. Nabídka pracovního místa
 Zaměstnavatel se zavazuje nově zřízené pracovní místo nebo uvolněné pracovní místo již zřízené nabízet 

přednostně zaměstnancům, se kterými má být rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů (např. je 
v běhu výpovědní doba nebo byla uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru s pozdějším termínem 
jeho skončení). Podmínkou splnění tohoto závazku je splnění předpokladu odborné kvalifi kace zaměstnance 
pro toto nové pracovní místo.

 Je-li toto nově zřízené nebo uvolněné místo pracovním místem na dobu neurčitou, nabídne je zaměstnavatel 
přednostně zaměstnancům, se kterými má dosud uzavřen pracovní poměr na dobu určitou.

 Zaměstnavatel se zavazuje nabídnout přednostně možnost výkonu práce po stanovenou týdenní pracovní 
dobu zaměstnancům, kteří mají dosud sjednánu kratší týdenní pracovní dobu.

 Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odbory alespoň jedenkrát ročně nejpozději do 30. 6. způsob plnění 
těchto závazků.

11. Vzájemná konzultace v oblasti zaměstnanosti a hospodaření
 Kromě případů povinného projednání s odbory podle § 287 odst. 2 a § 320 ZP se zaměstnavatel zavazuje 

předem projednávat s odbory také ty okolnosti týkající se vývoje zaměstnanosti, které jinak podléhají podle 
zákoníku práce pouze povinnosti informovat odbory (§ 287 odst. 1 ZP). Jedná se zejména o tyto případy:

Změny právního postavení zaměstnavatele z rozhodnutí zřizovatele včetně vnitřního uspořádání zaměstna- –
vatele, a to s rozborem důsledků na zaměstnanost, hospodaření a provoz školy nebo školského zařízení.
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Připravované strukturální změny, racionalizační a organizační opatření, v jejichž důsledku dojde ke změ- –
ně počtu pracovních míst, popř. k nutnosti úpravy velikosti pracovních úvazků jednotlivých zaměst-
nanců.
Otázky pracovních podmínek a jakékoliv jejich změny v těchto oblastech. –
Rozpis rozpočtu školy nebo školského zařízení pro daný rok. K tomuto projednání dojde bezprostředně  –
po provedení rozpisu rozpočtu z příslušného orgánu veřejné správy. Předmětem jednání o rozpisu roz-
počtu musí být zejména:

Závazné ukazatele (limity) stanovené příslušnými orgány veřejné správy.• 
Rozpis těchto závazných ukazatelů v oblasti mzdových výdajů, a to zvlášť na jednotlivé složky platu. • 
Předmětem projednání budou celkové objemy nárokových i nenárokových složek platu pro jednotlivé 
profesní skupiny zaměstnanců. 
Rozpis těch ostatních neinvestičních výdajů (ONIV), které mají vliv na tvorbu pracovních podmínek, • 
bezpečnost práce a péči o zaměstnance (včetně prostředků na další vzdělávání, osobní ochranné pra-
covní prostředky, závodní stravování apod.).
Předmětem projednání podle předchozích bodů bude rovněž jakákoliv změna rozpočtu (závazných • 
ukazatelů) v průběhu rozpočtového roku.

12. Závazky při vzniku pracovního poměru
 Zaměstnavatel se zavazuje:

Pravidelně písemně předkládat odborům zprávy o sjednaných nových pracovních poměrech, a to vždy 1. 
k 15. 9. a 15. 2.
Uzavírat s pedagogickými pracovníky pracovní poměry na dobu určitou jenom v případě, že existují váž-2. 
né provozní důvody, které neumožňují uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou.
Při nástupu nového pedagogického nebo nepedagogického pracovníka do zaměstnání stanovit písemně 3. 
jeho pracovní náplň jako podklad pro zařazení do platové třídy. To platí i u dosavadních pracovníků, kteří 
dosud nemají pracovní náplň písemně stanovenu.

Pedagogickým pracovníkům zaměstnavatel v pracovní náplni písemně vymezí obsah přímé pedagogické 
činnosti, pokud takové vymezení neobsahují pedagogické dokumenty.

13. Práce přesčas
 V kalendářním roce lze se zaměstnanci dohodnout práci přesčas v rozsahu ............ hodin nad 150 hodin uve-

dených v zákoníku práce.
 Pozn.: V tomto čl. kolektivní smlouvy má smysl uvádět pouze nižší rozsah práce přesčas, k jejímuž výkonu 

může zaměstnanec dát souhlas ve smyslu § 93 odst. 3 ZP, tj. do výše max. 416 hodin veškeré práce přesčas 
v kalendářním roce.

 Období, ve kterém celková práce přesčas nesmí překročit v průměru osm hodin týdně, se stanovuje na ...........
(max. 52) ......... týdnů po sobě jdoucích.

14. Zaměstnávání zaměstnanců vyslaných na  akce   organizované školou pro žáky
 Zaměstnavatel se zavazuje se zaměstnancem vyslaným na akce organizované školou pro žáky dohodnout 

výkon práce jiného druhu než má zaměstnanec sjednánu v pracovní smlouvě, formou dalšího základního 
pracovněprávního vztahu (viz § 34b odst. 2 ZP).  Uvedený postup bude uplatňován i v dalších případech 
výkonu práce jiného druhu než je sjednána v pracovní smlouvě, např. v případě zastupování vychovatele 
školní družiny učitelem a naopak.

15. Pracovní doba a osobní očista
 Po skončení práce se  zaměstnancům, u kterých to vyžaduje charakter vykonávané činnosti, započítává do 

pracovní doby doba ......... (např. 30) ......... minut k provedení osobní očisty.

16. Dovolená
 Zaměstnavatel se zavazuje nejpozději do  ......... (např. 15. 4.)  ......... předložit příslušnému odborovému 

orgánu ke schválení písemný rozvrh čerpání dovolené na kalendářní rok.
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17. Překážky v práci na straně zaměstnance
 Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady platu nad rámec stanovený 

v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních pře-
kážek v práci takto:

1. Při narození dítěte manželce (družce) zaměstnance se nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády 
poskytne pracovní volno bez náhrady platu v trvání .............. pracovních dnů.

2. Zaměstnanci pečujícímu o rodinného příslušníka v době, kdy osoba, která jinak o rodinného příslušníka 
pečuje, je na vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, nebo v případě, kdy tato osoba doprovází 
rodinného příslušníka k vyšetření do zdravotnického zařízení a zaměstnanec musí zajistit péči o jiného ro-
dinného příslušníka, se poskytne pracovní volno bez náhrady platu na nezbytně nutnou dobu, maximálně 
však na .............. den (dny).

3. Při svatbě dítěte se nad rámec stanovený v příloze k nařízení vlády poskytne pracovní volno bez náhrady 
platu v trvání .............. pracovních dnů.

4. Při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení, se nad rámec stanovený v příloze k na-
řízení vlády  poskytne pracovní volno bez náhrady platu v trvání .............. pracovních dnů při stěhování 
v obci a .............. pracovních dnů při stěhování mimo obec. 

18. Rozvrh pracovní doby a přestávky v práci
 Zaměstnavatel se zavazuje předem určit pedagogickým pracovníkům, které hodiny přímé pedagogické čin-

nosti jsou hodinami nad stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti.

19. Délka vyrovnávacího období při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
 V souladu s ustanovením § 78 odst. 1) písm. m) ZP nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 

průměrná týdenní pracovní doba přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší 
pracovní dobu, za období nejvýše ................. (max. 52) týdnů po sobě jdoucích.

Pozn.: Podle zákoníku práce platí období nejvýše 26 týdnů, které lze prodloužit jen kolektivní smlouvou.

20. Evidence pracovní doby
 Způsob vedení evidence pracovní doby je dán přílohou č. ........... této kolektivní smlouvy.

21. Rozdělená směna
 Zaměstnavatel se zavazuje rozdělení směny zaměstnanců oznámit těmto zaměstnancům předem písemnou 

formou.

22. Pracovní volno po skončení rodičovské dovolené
 Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pracovní volno bez náhrady platu zaměstnanci, který po skončení 

rodičovské dovolené (§ 196 ZP) pobírá rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, a o toto pracovní volno 
písemně požádá, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Existence těchto 
provozních důvodů bude projednána s  příslušným odborovým orgánem.

 V případě poskytnutí pracovního volna bez náhrady platu podle tohoto ustanovení se prodlužuje zákaz vý-
povědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru uvedený v ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) ZP až do 
nástupu zaměstnance do práce, nejdéle však do doby, kdy dítě zaměstnance dovrší 4 roky věku.

23. Předběžná informace zaměstnanci o zániku pracovního poměru 
 V případě doby trvání pracovního poměru omezené datem nebo určitou okolností, se zaměstnavatel zavazuje  

upozornit příslušného zaměstnance na skončení  pracovního poměru nejpozději týden předem.

24. Lhůta pro použití souhlasu s výpovědí člena odborového orgánu
 Zaměstnavatel může použít souhlasu podle ustanovení § 61 odst. 2 ZP jen ve lhůtě 1 měsíce od jeho udělení.
 Pozn.: Jde o situaci, kdy je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru se zaměstnancem, 

který je členem orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období 
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a v době 1 roku po jeho skončení zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. 
Ustanovení ZP umožňuje zaměstnavateli použít případného souhlasu odborů po dobu 2 měsíců od jeho udě-
lení. Tuto lhůtu však lze zkrátit.
Odbory dohodnou, s přihlédnutím k § 19 písm. g) ZP, se zaměstnavatelem dobu, ve které vyjádří své stano-
visko k záležitostem, u kterých má odborová organizace podle pracovněprávních předpisů pravomoc spolu-
rozhodování, aniž jsou stanoveny lhůty pro vyjádření, např. § 61, § 108 odst. 5, § 199 odst. 2, § 209 odst. 2, 
§ 217 odst. 1, § 220, § 225 ZP.

III. PLATOVÉ NÁROKY A OSTATNÍ PENĚŽITÁ PLNĚNÍ

25. Splatnost platu a výplata platu
 Jako termín výplaty platu se stanoví ................... den v měsíci. 
 Připadne-li termín výplaty na den nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo na svátek, vyplatí zaměstnavatel 

plat v nejbližším předcházejícím pracovním dni.

26. Nenárokové složky platu
 Všechny nenárokové složky platu budou přidělovány na základě rámcových kritérií, jež jsou součástí vnitř-

ního předpisu, viz čl. 29 této kolektivní smlouvy, kterým se stanoví systém hodnocení a odměňování zaměst-
nanců. 

 Zaměstnavatel ohodnotí zvýšenou pracovní činnost provozních a správních zaměstnanců při zastupování 
jiného nepřítomného zaměstnance odměnou až do výše 100 % úspory tarifu chybějícího zaměstnance.

 Při stanovení nenárokových složek platu bude zaměstnavatel dodržovat takový poměr osobních příplatků 
a odměn, aby maximální objem vyplacených odměn nepřesáhl ............ (např. 75) ............ procent celkového 
objemu nenárokových složek platu v daném roce v rámci školy nebo školského zařízení.

 Zaměstnavatel se zavazuje prostředky na platy čerpat rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku.

27. Nadtarifní nárokové složky platu 
 Zaměstnavatel bude přiznávat zaměstnancům všechny nadtarifní nárokové složky platu  stanovené v rozpětí 

na základě kritérií, jež jsou součástí vnitřního předpisu, kterým se stanoví systém hodnocení a odměňování 
zaměstnanců. 

28. Způsob stanovení platového tarifu
 V souladu s ustanovením § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, v platném znění, se stanoví platový tarif v rozpětí všem zaměstnancům 
(nepedagogickým i pedagogickým pracovníkům).

 Zaměstnavatel určí zaměstnancům platový tarif alespoň ve výši odpovídající platovému stupni, do 
kterého by byli zařazeni, pokud by určení platu v rozpětí nebylo uplatněno.

 Kritéria, podle nichž bude určen platový tarif v rámci rozpětí, jsou uvedena v příloze č. ........... této 
kolektivní smlouvy.

29. Systém hodnocení zaměstnanců
 Zaměstnavatel se zavazuje zpracovat a po předchozím projednání s odbory vydat vnitřní předpis, kterým 

stanoví systém hodnocení zaměstnanců, jehož součástí budou, mimo jiné, podmínky přiznávání částí platu 
podle čl. 26 a 27 této kolektivní smlouvy. 

30. Informace o čerpání prostředků na platy
 Zaměstnavatel bude informovat odbory o čerpání prostředků na platy za všechny jednotlivé úseky ve své 

působnosti. Informace bude strukturována stejně, jako při projednání rozpisu rozpočtu podle čl. 11 této 
smlouvy. Informace bude prováděna zvlášť za každé čtvrtletí a souhrnně za uplynulý rozpočtový rok.
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31. Odměny při životních a pracovních výročích
 V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce se zaměstnavatel zavazuje poskytovat zaměstnanci 

odměny při životních a pracovních výročích v následující výši:
při životním nebo pracovním jubileu, kterým je  – .................. do výše .................. Kč,
při prvním skončení pracovního poměru  po přiznání invalidního důchodu  nebo po nabytí nároku na  –
starobní důchod až do výše .................. Kč,

32. Příspěvek na penzijní připojištění
 Zaměstnavatel se zavazuje přispívat z FKSP každému zaměstnanci, který má uzavřenu smlouvu o penzijním 

připojištění podle zvláštního předpisu (zákon č. 42/1994 Sb.,  o penzijním připojištění, v platném znění) část-
kou ve výši .................. Kč měsíčně.

 O převodu příspěvku zaměstnavatele na účet u příslušného penzijního fondu zaměstnance uzavře zaměstna-
vatel dohodu s jednotlivými zaměstnanci. 

33. Srážení členských příspěvků z platu zaměstnance
 Zaměstnavatel se zavazuje provádět srážku členských příspěvků zaměstnance – člena odborové organizace 

z platu tohoto zaměstnance. Podmínkou platnosti tohoto ustanovení kolektivní smlouvy je písemný souhlas 
příslušného zaměstnance s prováděním  tohoto způsobu  úhrady členských příspěvků. Srážku z platu provede 
zaměstnavatel na účet odborové organizace č. .................. vždy k .................. dni v měsíci.

34. Náhrada výdajů
 Za opotřebení předmětů používaných k práci se souhlasem zaměstnavatele přísluší náhrada takto:

– vlastní lyžařská výzbroj ............................................... Kč za den použití,
– vlastní hudební nástroj ................................................. Kč za den použití,
– ......................................................................................

35. Cestovní náhrady
a) Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které v rámci daném ustanovením 

§ 176 zákoníku práce činí:
a) ............... Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin;
b) ............... Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin;
c) ............... Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pozn.: V  písm. a) čl. 35 kolektivní smlouvy má smysl uvádět jen vyšší částky, než je minimum rozpětí, jak je 
stanoví § 176 odst. 1 ZP.
b) Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci se 

stravovat obvyklým způsobem, poskytne mu stravné ve výši stravného podle písm. a).

IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

36. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 Zaměstnavatel se zavazuje vydat, po předchozím projednání s odbory, seznam osobních ochranných pracov-

ních prostředků (OOPP) na základě zhodnocených rizik a konkrétních podmínek na pracovištích. 
 Zaměstnavatel se zavazuje udržovat OOPP v použitelném stavu praním, čištěním a opravami na vlastní ná-

klady. 

37. Vybavení pracovišť hygienickými a zdravotnickými potřebami
 Zaměstnavatel se zavazuje vybavit jednotlivá pracoviště zaměstnavatele základními hygienickými a zdra-

votnickými potřebami minimálně v následujícím rozsahu: tekoucí teplá voda, mýdlo, vysoušeč rukou nebo 
papírové ručníky, toaletní papír, odpadkové koše, lékárnička vybavená v rozsahu dohodnutém s příslušným 
zařízením poskytujícím závodní preventivní péči.
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38. Prověrky BOZP na pracovištích
 Zaměstnavatel se zavazuje na základě dohody s odbory a za jejich účasti zorganizovat  na všech pracovištích 

prověrky BOZP, a to nejpozději do ..................... , pořídit z prověrek zprávu a vypracovat plán ozdravných 
opatření s uvedením termínů a způsobu odstranění zjištěných závad. 

 Zpráva bude s odbory projednána nejpozději do ..................... po uskutečnění prověrek.
 První kontrola odstranění závad se uskuteční nejpozději do ..................... po projednání zprávy.

39. Odstraňování nedostatků BOZP 
 Zaměstnavatel se zavazuje odstraňovat nedostatky zjištěné svazovými inspektory BOZP při kontrole BOZP  

na pracovištích a v případě potřeby ihned jednat se zřizovatelem za účelem urychleného zjednání nápravy.

40. Prověřování plnění hygienických norem
 Zaměstnavatel se zavazuje, na základě konkrétního podnětu orgánu odborové organizace,  zajistit na své ná-

klady prověření plnění hygienických norem, a to nejpozději do ..................... od doručení žádosti odborového 
orgánu. Zjištěné výsledky měření projedná s odbory nejpozději do ........... dnů po obdržení výsledků měření 
a zavazuje se přijímat na základě zjištěných výsledků účinná opatření.

41. Zabezpečení práva kontroly stavu BOZP
 Zaměstnavatel se zavazuje pokynem vedoucím zaměstnancům organizačně zajistit výkon práva kontroly od-

borových orgánů (§ 322 ZP), zejména oprávnění vstupu SIBP na všechna pracoviště zaměstnavatele a před-
ložení všech požadovaných informací a podkladů z oblasti BOZP.

42. Informace o pracovních úrazech
 Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout odborům přehled o pracovních úrazech v rámci své působnosti vždy 

k 15. 1. a 15. 9. kalendářního roku. 

43. Vyhledávání a posouzení rizik
 Zaměstnavatel se zavazuje provést do ..................... vyhledání a posouzení všech rizik na všech pracovištích 

zaměstnavatele tak, aby bylo zřejmé, o jaká rizika jde, u kterých prací a na kterých pracovištích se vyskytují, 
kolika zaměstnanců se týkají a co je jejich příčinou a zdrojem. S těmito riziky a s příslušnými opatřeními 
k prevenci rizik seznámí zaměstnance do ..................... .

V. PÉČE O ZAMĚSTNANCE

44. Stravování
 Zaměstnavatel se zavazuje, v souladu s platnou právní úpravou, umožnit stravování ve školní jídelně i za-

městnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a důchodcům, kteří v době 
odchodu do důchodu u něho pracovali.

45. Péče o kvalifi kaci zaměstnanců
 Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit organizační předpoklady pro účast pedagogických pracovníků na studiu 

vedoucím ke zvýšení kvalifi kace, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele.
 Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem dohodu, která umožňuje zaměstnanci zvýšit si kvalifi kaci podle 

§ 234 ZP, nevznikne v případě nesplnění závazku ze strany zaměstnance povinnost úhrady nákladů spoje-
ných se zvýšením kvalifi kace v následujících případech:
‒ jestliže důvodem skončení pracovního poměru v době trvání závazku je přechod na jinou veřejnou školu 

nebo školské zařízení téhož druhu,
‒ jestliže důvodem skončení pracovního poměru v době trvání závazku je následování manžela (manželky) 

do místa jeho bydliště.
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46. Systém školení a vzdělávání zaměstnanců
 Zaměstnavatel se zavazuje zpracovat a po předchozím projednání s odbory vydat vnitřní předpis, kterým se 

stanoví systém školení a vzdělávání zaměstnanců, jehož součástí budou mj. podmínky účasti jednotlivých 
zaměstnanců na školení a vzdělávání, včetně způsobu zabezpečení chodu školy po dobu účasti zaměstnance 
na školení nebo vzdělávání, způsob výběru účastníků, souvislosti tohoto vzdělávání s okamžitými i budou-
cími kvalifi kačními požadavky na jednotlivé zaměstnance a plán dalšího vzdělávání podle § 24 odst. 3 zák. 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. 

47. Podpora jiných forem vzdělávání
 Zaměstnavatel se zavazuje podporovat i jiné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, např. 

umožní individuální cesty zaměstnanců do zahraničí a kolektivní cesty poznávacího charakteru, zejména 
akce EXOD, poskytnutím pracovního volna  v míře, která neohrozí činnost školy nebo školského zařízení.

48. Soubor opatření ke zlepšení pracovního prostředí
 Zaměstnavatel se zavazuje zpracovat a po předchozím projednání s odbory vydat soubor opatření, jehož 

obsahem a cílem bude mj.:
zlepšení hygieny práce, –
zlepšení pracovního prostředí, –
organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných služeb pro zaměstnance. –

Dojde-li při projednávání tohoto souboru ke shodě mezi zaměstnavatelem a odbory, stane se tento soubor 
opatření součástí této kolektivní smlouvy jako příloha.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

49. Změny a doplňky kolektivní smlouvy
 Změny a doplňky kteréhokoliv závazku vyplývajícího pro smluvní strany z této kolektivní smlouvy lze 

v průběhu platnosti kolektivní smlouvy sjednat, změní-li se právní předpisy, z nichž příslušné závazky vy-
cházejí, případně z jiných důvodů, které uvede jedna ze smluvních stran. 

50. Kontrola plnění kolektivní smlouvy
 Kontrola plnění této kolektivní smlouvy bude provedena vždy ke dni 15. 6. a 15. 12. Smluvní strany se zava-

zují vzájemně se informovat do tří dnů ode dne zjištění o všech případech, které se jeví jako porušování této 
kolektivní smlouvy. Zákonné prostředky pro řešení kolektivního sporu vzniklého při plnění této kolektivní 
smlouvy budou použity v případě, že se spor nepodaří vyřešit do 30 dnů od jeho písemného oznámení druhé 
smluvní straně. Obdobně budou smluvní strany napomáhat řešení individuálních sporů vzniklých při plnění 
této kolektivní smlouvy.

51. Seznámení s kolektivní smlouvou
 Odbory a zaměstnavatel společně seznámí zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy do patnácti dnů od 

jejího uzavření, a to následujícím způsobem: ............................................................................ .
 Zaměstnavatel zajistí na své náklady pro tento účel vyhotovení ......... ks kopií textu kolektivní smlouvy včet-

ně příloh.
 Zaměstnavatel se zavazuje zpřístupnit kolektivní smlouvu všem zaměstnancům následujícím způso-

bem ............................................................................ .

52. Platnost a účinnost kolektivní smlouvy
 Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná od 

............................................................................ .
 Tato kolektivní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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53. Přílohy kolektivní smlouvy
 Nedílnou součástí této kolektivní smlouvy jsou tyto přílohy:

1. Rozpočet FKSP vycházející z vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Zásady čerpání prostředků FKSP.
3. Rozpis stanoveného objemu prostředků na platy a stanovený limit pracovníků.
4. Soubor opatření pro zlepšení pracovního prostředí.
5. Stanovení způsobu evidence pracovní doby.
6. Kritéria pro stanovení platového tarifu v rozpětí.

V ......................................... dne ..................................

 ........................................................................ ........................................................................
 podpis zástupce zaměstnavatele podpis zástupce odborů
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