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ČÁST NORMATIVNÍ

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Č. j. 26 721/2007-14 V Praze dne 13. prosince 2007

Opatření

ministra školství mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé
vnitroresortní předpisy

Čl.1

 Zrušují se tyto předpisy:

I. Na úseku škol a školských zařízení:

1. Organizační řád Zeměpisné olympiády č. j. 29 715/99-22, Věstník MŠMT sešit 3/2000

2. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 14 269/2001-26, Věstník MŠMT sešit 

5/2001

3. Metodický pokyn ministryně  školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se speciálními poru-

chami učení nebo chování č. j. 13 711/2001-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002

4. Pokyn náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k úpravě pravidel pro povolení pokusného 

ověřování podle § 58 písm. a) školského zákona č. j. 30 061/2002-20, Věstník MŠMT sešit 2/2003

5. Sdělení MŠMT, kterým se upravuje struktura zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v kraji, č. j. 18 040/2004-M3, Věstník MŠMT sešit 7/2004

6. Metodika transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č. j. 28 778/2004-21, 

Věstník MŠMT sešit 1/2005

V. Na úseku sociálních věcí:

1. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/1991 k ustavení konzultačních středisek pro absol-

venty škol a mladistvé vstupující na trh práce č. j. 21 863/91-51

VIII. Na úseku rozpočtového hospodaření, správy majetku a účetnictví: 

1. Metodika registrace vzdělávacího a výukového SW, č. j. 33 515/2002-II/3

2. Metodický pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro ostatní přímo řízené 

organizace   poskytující ubytovací služby a stravovací služby č. j. 25 970/2003-I, Věstník MŠMT sešit 

2/2004

3. Metodický pokyn MŠMT stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán  

školy“ jako podmínky čerpání účelově určených fi nančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ 

č. j. 27 419/2004-55, Věstník MŠMT sešit 12/2004

4. Metodický pokyn k projektům v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání č. j. 28 885/2004-551, 

Věstník MŠMT sešit 1/2005

5. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených fi nanč-

ních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program „Projekty škol“

č. j. 27 277/2005-551
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6. Metodický pokyn  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ 

a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených fi nančních prostředků stát-

ního rozpočtu v rámci SIPVZ – aktualizace, č.j. 30 799/2005-55

Čl.2

 Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Ministr: Mgr. Ondřej Liška, v. r.
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V Praze dne 13. prosince 2007

Č. j. 24 199/2007-50

Metodická informace
k zabezpečování provozu a údržby

ve sportovních zařízeních,
na dětských hřištích a v tělocvičnách

Úvod
Všechny druhy sportovní a tělovýchovné činnosti 

i ostatní pohybové aktivity ve všech typech sportov-

ních zařízení, na dětských hřištích a v tělocvičnách 

/dále jen „zařízení“/ jsou ovlivňovány mnoha faktory, 

které společně vytvářejí podmínky pro bezpečné zvlá-

dání daných aktivit. Jedná se nejen o vlastnosti výrobků 

a kvalitu materiálů, ale i o organizaci a způsob využí-

vání (provozování) zařízení, které mohou míru rizika 

maximálně snížit.

Úraz jednotlivce má vedle následků na zdraví i své 

závažné společenské a ekonomické důsledky. A pro-

tože stupeň dozoru, který by mohl zcela zabránit pří-

padnému zranění, není prakticky možné zajistit, je 

žádoucí formou nastavení materiálně technických pod-

mínek a dodržování určitých organizačních a provoz-

ních pravidel vytvářet bezpečné prostředí pro provozo-

vání zařízení s minimální mírou rizika úrazů.

Cílem této metodické informace je v rámci péče 

o zdraví obyvatelstva při sportu a jiných pohybových 

aktivitách doporučit způsob bezpečného provozování 

těchto aktivit v zařízeních, včetně podmínek údržby 

a zajištění kontrolních mechanismů.

1. Předmět a rozsah
Metodická informace doporučuje postupy, které 

vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpeč-

nosti při užívání zařízení. Její součástí je i seznam sou-

visejících právních předpisů a ČSN EN.

Je doporučením i pro občanská sdružení vyvíjející 

činnost v oblasti sportu a jiných pohybových aktivit, 

pro provozovatele všech zařízení i jejich statutární 

zástupce.

2. Tělocvičné nářadí
2.1  Požadavky na vlastnosti nářadí 

Tvar, rozměry a hmotnost nářadí, možnost jeho 

nastavení (přizpůsobení cvičencům) i povrchová 

úprava musí být voleny a navrženy podle:

– předpokládané činnosti, provozované na daném 

nářadí, a v souladu s mechanismem pohybu,

– tvaru lidského těla, věku, výšky, hmotnosti, pří-

padně pohlaví cvičících (individualizace činnos-

tí, zvládnutelnost činnosti na daném nářadí),

– úrovně a výkonnosti cvičících (organizované –

 neorganizované činnosti, výkonnostní – rekre-

ační činnosti),

– možného vývoje daného sportu,

– možných variant činností, včetně kreativního 

využití souvisejícího s pohybovým experimen-

tem (zvláště u dětí),

– zásad maximální bezpečnosti při činnostech na 

daném nářadí, včetně pohyblivého nářadí (eli-

minující možnost pádu či vypadnutí, úrazu při 

náhodném či nechtěném kontaktu s některou 

částí nářadí, pádu z nářadí na některou jeho část 

nebo na dopadovou plochou atd.).

Příslušné normy – viz příloha č. 2

Nosnost nářadí je základním předpokladem pro 

jeho bezpečné využití. Při jeho návrhu a konstruk-

ci je nutné zajistit odolnost vůči:

– běžnému i extrémnímu zatížení, 

– velké hmotnosti cvičícího nebo občasnému 

přetížení více cvičícími než je běžné (je nutné 

dbát pokynů výrobců pro povolené zatížení a na 

nářadí přípustné zatížení vyznačit). 

Pružnost nářadí je do určité míry a pro určité čin-

nosti žádoucí a usnadňuje cvičení (bradla, hrazda); 

příliš velká pružnost nářadí však může vést vlivem 

rozkmitání nebo dočasné deformaci k ohrožení 

bezpečnosti cvičenců.

Materiál pro výrobu nářadí, jeho potřebnou život-

nost i materiál pro jeho opravy musí odpovídat: 

– výše uvedeným požadavkům účelu, funkčnosti 

a kvality nářadí (jeho volba by měla být pod-

ložena rozborem i srovnáním různých druhů 

materiálů),

– nárokům na jeho použití (namáhání materiálu 

a konstrukce nářadí) i dalším podmínkám, jimž je 

nářadí vystaveno; (během životnosti nářadí by se 

jeho vlastnosti neměly měnit v takové míře, aby 

ohrožovaly kvalitu a bezpečnost cvičení i vzhled 

nářadí; životnost nářadí má být pokud možno 

stejná u jednoho typu nářadí; v současnosti je 

nutné, vyžadovat náhradní díly přímo od výrobce 

nebo jeho dodavatele, protože nářadí je vyráběno 

podle různých podnikových dokumentací).

2.2  Údržba nářadí
Do údržby nářadí patří zejména:

– plánování údržby,

ČÁST METODICKÁ
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– pravidelné kontrolní prohlídky nářadí,

– evidence zjištěných závad,

– drobné i celkové opravy,

–  pravidelné čištění nářadí nebo čištění pod-

le potřeby; u některých druhů nářadí i mazání 

a u nářadí využívaného sezoně nebo používané-

ho venku i konzervace.

Význam údržby nářadí je možné posuzovat z růz-

ných hledisek. Největší význam mají hlediska:

– bezpečnosti cvičenců při pohybových činnos-

tech (zanedbává-li se údržba, může dojít i k váž-

ným úrazům),

– ekonomické (nedostatečná údržba zkracuje 

životnost nářadí a snižuje jeho užitnou   hodno-

tu),

– estetické (dobře udržované nářadí má přitažli-

vější vzhled než nářadí neudržované a současně 

vede cvičící k šetrnému zacházení s ním).

2.3  Manipulace s nářadím 
Při manipulaci s nářadím je třeba dbát na to, aby:

– byla co nejjednodušší a co nejbezpečnější (dáno 

výrobcem a organizací činností),

– manipulaci prováděli cvičenci, kteří jsou o způ-

sobech manipulace poučeni (zvládají ji technic-

ky),

– manipulaci prováděli cvičenci, kteří manipulaci 

zvládají fyzicky,

– přemísťování bylo co nejsnazší (způsob a místo 

uložení vzhledem k obvyklému místu použití).

2.4  Upevnění nářadí a jeho ukládání
Při upevňování nářadí je nutno vycházet zejména 

z těchto principů:

– demontovatelné nářadí musí být upraveno 

a zajištěno tak, aby nemohlo při samotné pohy-

bové činnosti, při náhodném dotyku nebo při 

manipulaci nepovolanou osobou dojít k samo-

volnému uvolnění,

– u volně přístupného nářadí (bez dozoru) musí 

být vyloučena ruční demontovatelnost bez  

použití speciálního nářadí,

– v krytých prostorách se nářadí upevňuje zpravi-

dla na pevné části konstrukce budovy (do podla-

hy nebo do stěn),

– části upevňující nářadí (i dočasné kotvení) musí 

být řešeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost 

cvičenců (organizace prostoru a činností),

– zakrytí otvorů či kotvících prvků (u nářadí, kte-

ré se dočasně upevňuje do podlahy) musí byt 

řešeno tak, aby podlaha při jiném druhu použi-

tí měla stejnorodý povrch bez výstupků a pro-

hlubní a aby nedocházelo ke změnám vlastnosti 

podlahy,

– venkovní zabudované nářadí se upevňuje zpra-

vidla do betonových bloků, které musí být pře-

kryty povrchovou vrstvou (nesmí vyčnívat nad 

povrch); u dětských hřišť musí být bloky 0,20 m 

pod úrovní terénu,

– kolem nářadí s trvalým zabudováním je nutné 

vymezit dostatek místa (bezpečnostní vzdále-

nosti, bezpečnostní plochy), totéž platí i pro pře-

místitelné nářadí – za dostatečně volný prostor 

se považuje prostor na všechny strany především 

ve směru seskoku nebo pádu tak, aby cvičící 

nenarazil na jiné nářadí nebo zařízení a nesrazil 

se s jinými cvičícími; vzdálenost by měla činit 

min. 2 m, u vyššího nářadí min. 2,5 m.U nářadí, 

kde se seskakuje při rotačním pohybu nebo při 

kmihu je potřebná volná vzdálenost ve směru 

pohybu u hrazdy min. 5 m, u kruhů 6 – 7 m; je 

nutné počítat i s prostorem pro postavení necvi-

čících členů družstva, 

– dopadové plochy musí tvořit souvislou plochu 

v celém prostoru možného dopadu (při dosko-

cích z větších výšek se používá žíněnek nebo 

polštářů o větší tloušťce – až 40 cm),

– venkovní nářadí – především u dětských hřišť – 

musí mít dopadové plochy řešeny tak, aby okraje 

dopadové plochy neměly ostré hrany či výstupky, 

– umístění přenosného nářadí v nářaďovně musí 

být takové, aby veškeré nářadí bylo zcela pří-

stupné bez dalšího přemísťování, rovněž nesmí 

takto umístěné nářadí vyčnívat mimo prostor 

nářaďovny.

Pro rozmístnění nářadí v tělocvičnách se zpracovává 

provozní řád určující místo cvičení, ochranou dopado-

vou plochu, způsob přemísťování nářadí (odpovědnosti 

za přesun) a jeho provozování předepsaným způsobem 

i úklidu cvičebního nářadí na vyhrazeném místě, včet-

ně vytyčení prostoru pro ukládání nářadí.

Součástí provozního řádu by mělo být grafi cké zná-

zornění vytyčovaných cvičebních ploch a ploch pro 

ukládání nářadí. 

Příslušné normy – viz Příloha 1.

3. Cvičební (hrací) plochy
Pro provozování hracích ploch je nutné zabezpečit:

– kvalitu povrchu 

 u travnatých ploch celistvost zatravnění, údržbu, 

včetně použití kvalitní závlahové vody, která musí 

odpovídat alespoň  I. třídě pro závlahu ve smyslu 

normy,

 u podlah a umělých povrchů použití materiálu či 

povrchového nátěru, který je protiskluzový (minima-

lizuje nebezpečí uklouznutí) a tlumí běžné doskoky 

a dopady,
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 u přírodních ploch neprašnost, pravidelné urovnává-

ní povrchu, odstraňování kamínků a jiných přírod-

nin, které by mohly vést ke zranění,

– ochranu hrací plochy a nářadí uzavřením po ukončení 

provozu případně oplocení dle příslušné vyhlášky,

– naplnění bezpečnostních norem týkajících se preven-

ce úrazů a zdravotní nezávadnosti použitých materi-

álů a technologií – předkládá se doklad o zdravotní 

nezávadnosti výrobku,

– respektování věkových potřeb a individuálních 

zvláštností ve smyslu příslušné ČSN EN,

– dodržování režimu údržby a kontrol,

– dodržování provozního řádu,

– naplnění dalších norem vyhovujících podmínkám sta-

noveným příslušnými právními předpisy. Oznámení 

veřejnosti se provede v místě obvyklým způsobem. 

Jde především o hrací plochy, u kterých je vytvo-

řen předpoklad, že mohou být provozovány tak, že 

plochy nebudou mikrobiologicky a parazitologicky 

kontaminovány a plochy oplocených hřišť s řízeným 

provozem, zpracovaným provozním řádem apod. 

4. Podmínky
k bezpečnému provozování zařízení

4.1  Povinnosti výrobce, dodavatele (toho kdo výro-

bek uvedl na trh)

U výrobků uváděných na trh předkládá dodavatel:

– návod pro montáž – uvedení do provozu,

– návod k užívání – vymezení prostředí užívání, 

údržby, kontroly a likvidace,

– u stanovených výrobků prohlášení o shodě (nebo 

kopii certifi kátu), 

– dodací list,

– záruční list,

– dodavatel zajišťuje uvedení do provozu odbor-

nou fi rmou,

– označení výrobku dle příslušných ČSN EN.

4.2  Povinnosti provozovatele 

– zabezpečuje pověřeným pracovníkem přejímku 

výrobků a dokladů k nim,

– provozuje a udržuje prostory a výrobky v bez-

pečném stavu podle vypracovaných provozních 

předpisů k danému prostoru – podle vypracova-

ných provozních řádů v souladu s ustanoveními 

příslušných ČSN EN a s pokyny dodavatele,

– určuje prostřednictvím revizního technika bez-

pečnostní rizika u výrobků, které byly uvedeny 

do provozu před platností současné ČSN EN,

– zajišťuje provedení  odpovídajících úprav výrob-

ků k odstranění bezpečnostních rizik, pro dal-

ší možné užívání s ohledem na omezení doby 

životnosti,

– zpracovává provozní řády se stanovením ná-

ležitostí pro úklid, údržbu, péči o zeleň, kontro-

ly a další (provozní předpis slouží provozovateli 

k řádnému provozování a přináší přehled kont-

rolním orgánům,

– zajišťuje údržbu provozovaných zařízení (nároč-

nější údržbu mohou provádět pouze proškolení 

pracovníci seznámeni s charakterem výrob-

ku a povinnostmi údržby v souladu s pokyny 

výrobce),

– zabezpečuje opravu vyžadující odborné znalos-

ti, které musí provádět:

a) revizní technik v oblasti tělocvičného zaříze-

ní a zařízení dětských hřišť 

 u oprav běžného charakteru zabezpečující 

okamžitý bezpečný provoz zařízení,

b) servisní technik v oblasti tělocvičného zaří-

zení a dětských hřišť

 u oprav a montáží vyžadující vyjmutí zaří-

zení, seřizování a výměnu náhradního dílu, 

sestavení zařízení včetně kotvení a kotevních 

prvků, osazování montážních souborů zaří-

zení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť,

– vede knihu (evidenční kartu) oprav závad a dal-

ší nezbytnou dokumentaci o provádění kontrol, 

řešení závad, oprav či výměně náhradních dílů 

– se zakládáním revizních zpráv a zjištění závad 

a jejich odstranění včetně evidence výsledků 

prohlídek kontrolních a odborných orgánů,

– dodržuje podmínky  hygienických požadavků 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

5. Kontrolní činnost
Provozovatel v trámci provozních podmínek zabez-

pečuje provádění kontrol – revizí provozovaných her-

ních a sportovních výrobků nezávislou certifi kovanou 

osobou – revizním technikem. Pokud při kontrole 

revizní technik zjistí na místě neopravitelnou závadu, 

je nutné zařízení/nářadí ihned vyřadit z užívání a zajis-

tit technicky tak, aby nemohlo být do opravy používá-

no. Totéž platí u dětských hřišť, kdy je provozovatel 

povinen provést zabezpečení zabraňující přístup na 

zařízení/nářadí (do doby opravy). Na základě odbor-

né technické kontroly, by měla být zjednána náprava 

a závady by měly být opravené tak, aby byl opět zajiš-

těn bezpečný provoz. Zvlášť je nutno dbát na případy, 

kdy revizní technik označí zařízení/nářadí za nevyho-

vující a neopravitelné.

Dojde pak k vyřazení z užívání a odstranění zaříze-

ní/nářadí z tělocvičny či hřiště (oprava není ekonomic-

ká, vykazuje vysoká rizika úrazu a nevyhovuje ČSN 

EN, prošlá životnost atd.)

Revizní technik v oblasti tělocvičného nářadí a dět-

ských hřišť je fyzická osoba s příslušnou certifi kací 
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nezávislá na výrobci či provozovateli, která posuzu-

je celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení 

vycházejícího z provedené montáže, oprav a případně 

dodatečně vestavěných a vyměněných prvků a částí.

Revizní technik zabezpečuje odborné technické 

kontroly se zpracováním závěrečné zprávy a revizního 

protokolu s detailním popisem závad k odstranění.

Výstup prohlídek a odborných technických kontrol 

s podkladem o provedených opravách je nutnou evi-

dencí, kterou uschovává provozovatel k prokázání péče 

o vybavení.

Postup při provádění kontrol:

a/ běžná vizuální kontrola – provádí ji provozovatel 

(pověřená osoba) v prováděcích cyklech, které sta-

novuje provozovatel podle frekvence užívání (týden 

– měsíc); o provádění kontrol je proveden jednorá-

zově zápis v knize provozu, při zjištění závady je 

proveden zápis vždy,

b/ provozní kontrola – provádí ji provozovatel (pově-

řená osoba), která je proškolená a seznámená s cha-

rakterem výrobku a povinnostmi údržby; četnost 

provozních kontrol závisí na frekvenci užívání 

daného zařízení s přihlédnutím k místním podmín-

kám a doporučení výrobce (zpravidla čtvrtletně); 

o provozních kontrolách se vždy vedou písemné 

záznamy; provozovatel může provozní kontrolou 

pověřit též odbornou fi rmu,

c/ odborná technická kontrola – je prováděna výhrad-

ně revizním technikem minimálně 1x ročně v závis-

losti na frekvenci užívání daného zařízení podle 

doporučení výrobce s přihlédnutím k místním pod-

mínkám; o provedené odborné technické kontrole 

vystavuje kontrolor revizní protokol.

 Jan Kocourek, v. r.

 náměstek ministra

Přílohy 1 – 5

1. Právní předpisy a pokyny vztahující se k provozování dětských a sportovních hřišť a tělocvičných zařízení

2. Technické normy ČSN EN – zařízení dětských hřišť

3.  Technické normy ČSN EN – tělocvičné nářadí, hrací plochy a  stacionární. tréninková zařízení

4.  Návštěvní řád veřejného školního sportovního hřiště

5.  Provozní řád mateřské školy

Příloha č.1

PRÁVNÍ PŘEDPISY A POKYNY VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZOVÁNÍ DĚTSKÝCH
A SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ A TĚLOCVIČNÝCH ZAŘÍZENÍ

– Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

– Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

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

– Zákon č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů

– Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpi-

sů

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

dějších předpisů

– Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů ( zákon o obecné bezpeč-

nosti výrobků ) ve znění pozdějších předpisů

– Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších 

předpisů

– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

– Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity 

písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů 
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– Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výcho-

vu a vzdělávání dětí a mladistvých

– Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

– Pokyn hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách pískovišť venkovních hracích 

ploch HH č. j. MZDR 35023/2004 HEM 

– Metodický pokyn č. j. 37014/2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních zřizovaných MŠMT

Příloha č. 2

ČSN EN – ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-1 ZMĚNA A1

ČSN EN 1176-1 ZMĚNA A2

ČSN EN 1176-2 Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifi cké bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

pro houpačky

ČSN EN 1176-2 ZMĚNA A1

ČSN EN 1176-3 Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro sklu-

zavky

ČSN EN 1176-3 ZMĚNA A1

ČSN EN 1176-4 Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifi cké bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

pro lanové dráhy

ČSN EN 1176-4 ZMĚNA A1

ČSN EN 1176-5 Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifi cké bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

pro kolotoče

ČSN EN 1176-5 ZMĚNA A1

ČSN EN 1176-5 ZMĚNA A2

ČSN EN 1176- 6 Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifi cké bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

pro kolébačky

ČSN EN 1176-6 ZMĚNA A1

ČSN EN 1176-7 Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1177 ZMĚNA A1

ČSN EN 75 71 43  Jakost vody pro závlahu

ČSN EN 14960 Dětská nafukovací zařízení

Příloha č. 3

ČSN EN – TĚLOCVIČNÉ NÁŘADÍ, HRACÍ PLOCHY
A STACIONÁRNÍ TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ

ČSN EN 913 Tělocvičné nářadí – bezpečnostní požadavky

ČSN EN 914 Tělocvičné nářadí – bradla paralelní a bradla o nestejné žerdi

ČSN EN 915 Tělocvičné nářadí – bradla o nestejné žerdi – funkční a bezp.požadavky

ČSN EN 916 Tělocvičné nářadí – tělocvičné bedny

ČSN EN 12196 Tělocvičné nářadí – kůň a koza

ČSN EN 940323 Tělocvičné nářadí – přenosná kladina

ČSN EN 12194 Gymnastické nářadí – kůň a koza – funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12197 Tělocvičné nářadí – hrazdy, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12346 Gymnastické nářadí – žebřiny, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12655 Gymnastické nářadí – kruhy, funkční a bezpečnostní požadavky 

ČSN EN 12432 Gymnastické nářadí – funkční a bezpečnostní požadavky
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ČSN EN 12503-1 Sportovní žíněnky – část 1. pro gymnastiku – funkční a bez. požadavky

ČSN EN 12503-2 Sportovní žíněnky – část 2. pro skok vysoký a o tyči

ČSN EN 12503-3 Sportovní žíněnky – část 3. pro judo - funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 123219 Gymnastické nářadí – trampolíny, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 748 +A1 Zař. hracích ploch – branky na fotbal , funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 749 +A1 Zař. hracích ploch – branky na házenou, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 750 +A1 Zař. hracích ploch – branky na pozemní hokej, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 1270+A1 Zař. hracích ploch – zařízení pro basket, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 1271+A1 Zař. hracích ploch – zařízení pro volejbal, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 1509 Zař. hracích ploch – branky na fotbal, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 1510 Zař. hracích ploch – zařízení pro badminton, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 957-1+A1 Stacionární trénink.zař. – část 1., bezpečnostní požadavky a zkuš.metody

ČSN EN 957-2 Stacionární trénink.zař. – část 2., posil.zař., bezp. požadavky a zkuš.metody

ČSN EN 957-4 Stacionární trénink.zař. – část 4., posil.lavice., bezp. požadavky a zkuš.metody

ČSN EN 957-5 Stacionární trénink.zař. – část 5., rotopedy., bezp. požadavky a zkuš.metody  

ČSN EN 15312 Víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem

ČSN EN 957-6 Stacionární trénink.zař. – část 6., běž. trenažér., bezp. požadavky a zkuš.metody

ČSN EN 957-7 Stacionární trénink.zař. – část 7., veslovací. trenažér., bezp. pož. a zkuš.metody

ČSN EN 957-8 Stacionární trénink.zař. – část 8., šlapadla., bezp. požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12572 Umělé lezecké stěny

ČSN EN 14974 Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení

Příloha č. 4

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

(příklad)

NA ŠKOLNÍM VÍCEÚČELOVÉM HŘIŠTI ZŠ …………………………............................…………

Tento řád musí být vyvěšen na viditelném, veřejně přístupném místě u vstupu na hřiště se dnem nabytí platnosti 

a kontaktním telefonem

Pondělí x – 20.00 hod.

Úterý x – 20.00 hod.

Středa x – 20.00 hod.

Čtvrtek x – 20.00 hod

Pátek x – 20.00 hod.

Sobota  10.00  – 18.00 hod.

Neděle  10.00  – 18.00 hod 

x = ukončení vyučování

Mimo tuto dobu je možný komerční pronájem ve vyhrazené době pouze po souhlasu komise pro výchovu a vzdě-

lávání (tel : 222222222).

Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně jednotlivě i organizovaně.
Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů

Hřiště lze využít pro:  basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal, házenou, přehazovanou, pozemní hokej 

apod.

Škola zapůjčuje tyto sportovní potřeby:  – basketbalové míče (velké a malé)
 – míče na nohejbal, volejbal, kopanou + branky
 – kůly a síť na nohejbal a volejbal apod.

Sportovní potřeby lze bezplatně zapůjčit u správce hřišť – jméno kustoda a kontakt
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KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN

– na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi,

– respektovat pokyny správce hřiště (kustoda),

– chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe,(škola ani správce hřiště neodpovídá 

za bezpečnost účastníků provozu),

– dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhra-

du),

– nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli.

JE ZAKÁZÁNO
– vodit na sportoviště zvířata,

– vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí (s výjimkou vybraných hřišť)

– jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky,

– v uvedených hodinách využívat hřiště komerčně,

– užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození.

Hasiči Záchranná služba Policie Městská policie Integrovaný
záchranný systém

150 155 158 156 112

NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE, ODKUD LZE PŘIVOLAT POMOC JE 
v přízemí u správce základní školy

Příloha č. 5

Provozní řád hřiště MŠ
(příklad)

Venkovní vybavení  – pískoviště

 – 2x pružinová houpačka

 – 2x průlezka se skluzavkou (1x pro malé a 1x pro velké děti)

 – 1x průlezka hnědá

 – 2x domeček na ukládání pomůcek pro děti a zahradní vybavení

 – 10x světlá lavička-stálé umístění

 – 2x hnědá lavička

 – 3x nízká lavička (zabetonovaná)

 – 2x odkládací deska (stolek)

 – 2x stojan na koloběžky napevno přidělaný

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně 
předcházely úrazům (Pracovní řád pro zaměstnance škol).

01. Zahrada:

 Používat vybavení pro děti od 3 do 6 let. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na uvedené 

ploše.

 Vybavení:

 Pískoviště

 Pružinové houpačky – použití jedno sedící dítě

 Průlezky pro malé děti – skluzavka sjezd v sedu

 Houpačky – použití pouze v sedu – ne ve stoje!!!

 Průlezky pro větší děti – skluz pouze v sedu. Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce!!!

 Průlezky hnědé – pro 2-4děti

 Tabule-pro kreslení křídami
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02. Povrh hřiště: odlehčený kaučukový barevně rozlišený povrch

 Používání zejména pro míčové a jiné pohybové hry, jízdu na tříkolkách a koloběžkách.

 Plocha není určena ke kreslení křídami, ani k jízdě na kolech s černými gumami – jízda smykem.

 Barevně odlišené hřiště (zelené) pro míčové a jiné pohybové hry.

 Ostatní plocha: pro pohybové hry

 – jízda na koloběžkách,tříkolkách

 – stojany na ukládání koloběžek se používají pouze v průběhu pobytu venku

Děti zásadně nejezdí po barevně odlišeném (zeleném) hřišti!!!

Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) školnice otevře hřiště a zkontroluje jeho stav, vytahuje ochran-

nou plachtu nad pískovištěm. V případě potřeby kropí zahradu + ostatní plochu v dostatečném předstihu, než 

půjdou děti ven. Rovněž první učitelka průběžně zkontroluje stav vybavení – úrazová prevence.

Při odpoledním pobytu venku školnice odemyká i branku a bránu pro vstup rodičů. Denně kontroluje celkovou 

plochu a stav domečků, dle potřeby vše uklízí. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit 

veškeré vybavení do domečků a zamknout je. Učitelky zametou dřevěné obklady pískoviště a stáhnou ochrannou 

plachtu na pískoviště, kterou ukotví.Zahradu uzamykají učitelky. Odpoledne po skončení pobytu venku uzamyká 

branku a bránu pro vstup rodičů uklízečka.
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Informace o statistickém zjišťování v roce 2008 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV) 

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb. ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení 

a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění poz-

dějších předpisů, zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání vzor formuláře výkazu o zahájení povinné školní 

docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2008, který obsahuje údaje podle přílohy č. 2, čl. 13 uvedené 

vyhlášky. 

Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo základní školy speciál-

ní, s výjimkou škol při zdravotnických zařízeních a škol při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy. 

Školy, ve kterých neproběhl zápis do prvních ročníků, výkaz nepředávají.

Údaje o zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2008/2009 jsou uváděny podle stavu k 28. únoru 

2008. Výkaz bude odeslán příslušnému správnímu úřadu elektronicky po síti Internet na určený server do 

10. března téhož roku. 

Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu budou zveřejněny na stránce www.uiv.cz 

a na stránce http://delta.uiv.cz/vykazy/forma.asp

ČÁST OZNAMOVACÍ
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

S 53-01 Povinnost p edávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona . 561/2004 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .

Právnická osoba odešle výkaz 
po síti Internet na ur ený server do 10. 3. 2008. Výkaz 

o zahájení povinné školní docházky 
v základní škole 

podle stavu k 28. únoru 2008 

Vypl ují všechny základní školy (v . základních škol speciálních), za azené do 
rejst íku škol a školských za ízení, pokud p ijímají žáky do 1. ro níku k pln ní
povinné školní docházky. Netýká se škol p i zdravotnických za ízeních ani škol p i
za ízeních pro výkon ústavní i ochranné výchovy. 

Název

Obec PS

Ulice p.

II. Po ty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle postižení 

zapisovaní zapsaní 
na dané škole 

p evedení na jinou 
školu

s žádostí o odklad 
docházky 

vzd lávaní podle 
§ 42 šk. zákona íslo

ádku
celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky 
a b 2 3 4 5 5a 5b 6 7 8 9

Bez postižení 0201 X X
Mentáln  postižení 0202
Sluchov  postižení 0203
Zrakov  postižení 0204
S vadami e i 0205
T lesn  postižení 0206
S více vadami 0207
S výv. poruchami u ení 0208
S výv. poruchami chování 0209
Autisté 0210

Vysv tlivky k odd. I. platí i zde. 
Do . 0202 – 0210 se uvedou jen ty d ti, jejichž postižení bylo diagnostikováno pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciáln  pedagogickým 
centrem.  
Pro všechny ádky: sl. 2 = sl. 4 + sl.5a + sl. 6 + sl. 8, sl. 3 = sl. 5 + sl. 5b + sl. 7 + sl. 9. 
Pro všechny sloupce: sou et údaj  v . 0201 až 0210 = údaj v . 0101 + 0102 v odpovídajícím sloupci.

I. Po ty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle v ku 

zapisovaní zapsaní 
na dané škole 

p evedení na jinou 
školu

s žádostí o odklad 
docházky 

vzd lávaní podle 
§ 42 šk.zákona íslo

ádku
celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky celkem z toho 
dívky celkem z toho 

dívky 
a b 2 3 4 5 5a 5b 6 7 8 9

Poprvé u zápisu 0101
P icházejí po odkladu 0102
z toho po dodate ném 0102a

1.9.2002 a pozd ji 0103
1.9.2001 – 31.8.2002 0104
1.9.2000 – 31.8.2001 0105
1.9.1999 – 31.8.2000 0106

z
. 0

10
1+

01
02

 
na

ro
ze

ní
 

31.8.1999 a d íve 0107

Do sl. 2 a 3 se zahrnují všechny d ti, které se dostavily k zápisu v termínu vypsaném editelem školy. Tyto d ti se rozepíší ve sl. 4 až 9. Uvád jí se i d ti, u 
nichž zákonný zástupce p i zápisu požádal o odklad povinné školní docházky, i d ti, u nichž nebylo dosud rozhodnuto, zda získají odklad. Neuvád jí se d ti,
které se dostavily k zápisu na jinou školu a na vykazující školu byly p evedeny. 
Ve sl. 6 a 7 budou uvedeny d ti, u nichž editel školy rozhodl o odkladu povinné školní docházky, d ti, jejichž rodi e žádost o odklad již podali, ale editel
školy dosud o odkladu nerozhodl, i d ti, jejichž zákonní zástupci budou teprve žádat o odklad povinné školní docházky. Tyto d ti nebudou zapo teny ve sl. 4 
a 5, resp. 8 a 9. 
Pro všechny ádky: sl. 2 = sl. 4 + sl. 5a + sl. 6 + sl. 8, sl. 3 = sl. 5 + sl. 5b + sl. 7 + sl. 9 
Pro všechny sloupce: . 0101 + 0102 = . 0103 + . 0104 + . 0105 + . 0106 + . 0107, údaj v . 0102a nesmí být v tší než údaj v . 0102

Resortní identifikátor práv. 
subjektu (RED-IZO)

Resortní identifikátor školy 
(IZO) 

íslo
ásti

1) 2)

1) Organizace vyu ování na 1. stupni: plnot ídní – 5 
málot ídní – 1 

ZŠ speciální, ZŠ pro žáky se zdrav. postižením – 0 
2) Uvede se, zda je škola/pracovišt  školy samostatn  z ízena pro 

žáky se speciál. vzd lávacími pot ebami (= Z) nebo ne (= B) 
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IV. Postižené d ti zapsané do ZŠ podle formy integrace 

Individuální integrace Speciální t ídy 
Sou et údaj  v . 0402 až 0410 v sudých sloupcích se musí 
rovnat údaji v . 0101 + 0102, sl. 4, zmenšenému o po et žák
bez postižení ( . 0201, sl. 4), sou et údaj  v . 0402 až 0410 
v lichých sloupcích se musí rovnat údaji v . 0101 + 0102, sl. 5, 
zmenšenému o po et dívek bez postižení ( . 0201, sl. 5). 

íslo
ádku z toho 

dívky celkem celkem z toho 
dívky 

a b 2 3 4 5
Mentáln  postižení 0402
Sluchov  postižení 0403
Zrakov  postižení 0404
S vadami e i 0405

Pro každý ádek: sou et údaj  v sudých sloupcích se musí 
rovnat údaji ve sl. 4 v odpovídajícím ádku v odd. II, sou et
údaj  v lichých sloupcích se musí rovnat údaji ve sl. 5 
v odpovídajícím ádku v odd. II. 

T lesn  postižení 0406
S více vadami 0407
S vývoj. poruchami u ení 0408
S vývoj. poruchami chování 0409
Autisté 0410
Vyplní jen b žné základní školy (bez ZŠ speciálních a ZŠ pro žáky se zdravotním 
postižením). 

Odesláno dne: Razítko školy: Podpis editele školy: Výkaz vyplnil (jméno, podpis) 

Telefon (v . linky) 

E-mail: 
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Č. j.: 26 672/2007-25

Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT

1.
označení zřizovatele: MŠMT ČR

název organizace:    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jetřichovice 1

sídlo organizace:     Jetřichovice 1, 257 91 Sedlec – Prčice

IČO: 61 660 116

název po změně k 1. 2. 2007:  

označení zřizovatele: MŠMT ČR

název organizace:    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec –     

Prčice, Luční 330  

sídlo organizace:     Luční 330, 257 91  Sedlec – Prčice,

IČO:    61 660 116

2.                                         
označení zřizovatele: MŠMT ČR

název organizace:    Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola,

 Kouty nad Desnou 3 

sídlo organizace:     Kouty nad Desnou 3, 782 12  Loučná nad Desnou

IČO: 42 245 568

název po změně k 1. 12. 2007:

označení zřizovatele: MŠMT ČR

název organizace:    Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední    

škola, Šumperk

sídlo organizace:     Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk

IČO: 42 245 568

                                          

 Ing. Petr Špirhanzl

 ředitel odboru organizačně správních činností

 a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

V Praze dne 19. listopadu 2007
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Oznámení o konání kvalifi kačních zkoušek   
Čj. 27 054/2007-23

Střední odborné učiliště
a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev Znojmo, s.r.o., 

Přímětická 50/1812, 669 41 Znojmo  

oznamuje, že organizuje kvalifi kační zkoušky podle vyhlášky č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifi kačních 

zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných v platném znění v oboru (živ-

nosti):

Skupina 114 Hostinská činnost:  65-51-H/002 Kuchař – číšník pro pohostinství

termíny konání zkoušek:

24. 11. (praktická část), 25. 11. (praktická část), 26. 11. 2008 (teoretická část),

15. 12. (praktická  část), 16. 12. (praktická část), 17. 12. 2008 (teoretická část),

16. 3. (praktická část), 17. 3. (praktická část), 18. 3. 2009 (teoretická část),

20. 4. (praktická část), 21. 4. (praktická část), 22. 4. 2009 (teoretická část).

 Mgr. Martin Mach, v. r.

 ředitel odboru středního

 a vyššího odborného vzdělávání

V Praze dne 21. 11. 2007
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Kholová, H.: Přírodověda pro 4. ročník I, Přírodověda pro 

4. ročník II, Přírodověda pro 5. ročník – Život na zemi, Příro-

dověda pro 5. ročník – Člověk a technika, Přírodověda pro 

5. ročník – Země ve vesmíru, Přehledy živé přírody 

pro 3. – 5. ročník

Č. j.: 18 547/2007-22, cena: 50 + 44 + 44 + 33 + 33 + 55 Kč

29. 10. 2013 Alter
součást

ucelené řady

Augusta, P., Honzák, F.: Pravěk a starověk

Gloser, J.: Pravěk a starověk (pracovní sešit)

Č. j.: 20 349/2007-22, cena: 99 + 59 Kč 

20. 11. 2013 SPL-Práce
součást

ucelené řady

pro žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami:

Vágner, M.: Malý atlas pravěku, středověku a novověku 

(pro těžce zrakově postižené)

Č. j.: 27 315/2007-24 

29. 11. 2013

Knihovna 

a tiskárna 

K. E. Macana

součást

ucelené řady
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Dne 30.10. 2007 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem:

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

K Valše 38, 589 21  TŘEŠŤ
tel.: 567 112 811

e-mail: sekretariat@sskola-trest.cz
DIČ: CZ484611636

3
 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 30.10. 2007 je třeba považovat za neplatné.

 

Dne 17. 12. 2007 došlo ke ztrátě 1 ks obdélníkového razítka s textem:

MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA
PRAHA 13, HORÁKOVA 2064

Horákova 2064, 155 00  Praha 5- Stodůlky
IČO 61386162    (2)

Tel.: 235 516 785, 235 522 073

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 17. 12. 2007 je třeba považovat za neplatné.
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Č. j. 27 707/2007-12

SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 6. prosince 2007,

kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice,
členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice

Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifi kací,
aktualizovaný k 19. 10. 2007

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 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 působnosti směrnic Evropského spole-

čenství v oblasti uznávání odborných kvalifi kací, aktualizovaný k 19. 10. 2007: 

Seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů
v České republice

(List of regulation professions and competent bodies
in the Czech Republic)
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I. Obecný system
(General System)

Směrnice 89/48/EHS 
(Directive 89/48/EEC)

Český báňský úřad 
(Czech Mining Autority)
• závodní dolu (mine manager)

• závodní lomu s produkcí nad 500 tisíc tun ročně 

(quarry manager for quarry with annual production 

higher than 500 000 t)

• hlavní důlní měřič (main mining surveyor)

• pracovník pro řízení montáže, provozu a elektro-

údržby zařízení (worker for management of assem-

bly, operation and maintenance of electro equip-

ment)

• ředitel hlavní báňské záchranné stanice (central res-

cue station manager)

• odborný pracovník pro řízení údržby velkostrojů 

(technician for management of assembly, operation 

and maintenance)

Český úřad zeměměřický a katastrální 
(Czech Offi ce for Surveying, Mapping and Cadastre)
• ověřování výsledků zeměměřických činností (verifi -

cation of results of survey activities)

Komora daňových poradců ČR 
(Czech Chamber of Tax Advisers)
• daňový poradce (tax adviser)

Komora veterinárních lékařů ČR 
(Veterinary Doctors Chamber)
• laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, 

provozování asanačního podniku (laboratory or 

other veterinary diagnostic activities, operating 

a rendering plant)

Ministerstvo dopravy 
(Ministry of Transport)
• osoba pro výkon běžných prohlídek mostů a pozem-

ních komunikací (person providing  routine bridge 

and road inspections)

• osoba pro provádění hlavních a mimořádných pro-

hlídek mostů pozemních komunikací (person for 

providing main and extraordinary bridge and road 

inspections)

• osoba pro provádění průzkumných a diagnostických 

prací souvisejících s výstavbou, opravou, údržbou 

a správou pozemních komunikací (person for pro-

viding surveys and diagnostic operations associ-

ated with the construction, repair, maintenance and 

management of roads)

Česká národní banka
(Czech National Bank)
• prokurista pojišťovny (proxy holder of an insurance 

undertaking)

• odpovědný pojistný matematik (responsible actua-

ry)

• prokurista penzijního fondu (proxy holder of an 

pension fund)

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(Ministry of Industry and Trade)

I. VÁZANÉ ŽIVNOSTI 
 (PROFESSIONAL TRADES):

• psychologické poradenství a diagnostika (psycholo-

gical consulting and diagnostics)

II. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI: 
(PERMITTED TRADES):

• vývoj střeliva (developing ammunition) 

• výzkum, vývoj, výroba, zpracování výbušnin 

(researching, developing, manufacturing, proces-

sing explosives)

• oceňování majetku pro (evaluation of property)

a) nehmotný majetek (intangible assets)

b) fi nanční majetek (fi nancial assests and invest-

ments)

c) podnik (enterprises)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(Ministry of Education, Youth and Sports)
• psycholog (psychologist)

• ředitel střední a státní jazykové školy (headmaster 

of upper secondary school and of state language 

school)

• ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výcho-

vy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče 

(headmaster of school facility for performing deten-

tion, protective and preventative educational care)

• ředitel základní školy (headmaster of basic school)

• učitel prvního stupně základní školy (teacher of the 

fi rst stage of basic school)

• učitel druhého stupně základní školy (teacher  of the 

second stage of basic school)

• učitel náboženství (religion teacher)

• učitel střední školy (secondary school teacher)

• učitel speciální školy (teacher at special school)

• učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (teacher at school establishments for 

further teacher training)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
• radiologický technik (radiographer)

• klinický psycholog (clinical psychologist)
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• klinický logoped (clinical speech therapist)

• radiologický fyzik (medical physics expert)

• odborný pracovník v laboratorních metodách 

a v přípravě léčivých přípravků (specialist in labora-

tory methods)

• biomedicínský inženýr (biomedical engineer)

• odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (spe-

cialist in public health protection)

• optometrista (optometrist)

• jiný odborný pracovník – psycholog ve zdravotnictví 

(health care psychologist)

• jiný odborný pracovník – logoped (speech thera-

pist)

Ministerstvo zemědělství 
(Ministry of Agriculture)
• rostlinolékař (phytopathologist)

• zacházení s přípravky na ochranu rostlin při pod-

nikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospo-

dářství (working with preparations for prevention 

plants at entrepreneurial activities in agriculture and 

forest management)

• osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného cho-

vatelského sdružení (competent person for activities 

of accredited breeder association)

• osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského 

podniku prasat (competent person for activites of 

a pigs breeder company)

• zpracování lesního hospodářského plánu a lesních 

hospodářských osnov (elaborating forest manage-

ment plans and outlines)

• výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových 

látek (production, import and putting into circulati-

on of supplementary substances)

• provádění technicko bezpečnostního dohledu 

na vodních dílech (carrying out technical-safety 

inspections on water structures)

• řízení a kontrola pokusů na zvířatech (administering 

and controlling animal experiments)

• dozor nad dodržováním uložených povinností při 

ochraně zvířat (supervising the upholding of the gi-

ven duties on animal protection)

• technický auditor vodovodů a kanalizací (technician 

auditor of water supply and drainage)

• utrácení zvířete (zvířat) [destroying animals (under 

the control of a university graduate)]

• výroba premixů nebo kompletních a doplňkových 

krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím 

premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých pro-

teinových 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)

Ministerstvo životního prostředí 
(Ministry of Environement)
• zpracování hodnocení rizika (preparation of a risk 

assessment)

• poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona 

o integrované prevenci (preparation of an expert sta-

tement on application for an integrated permit)

• zpracovávání dokumentace a posudku (preparation 

of documentation and expert report)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
(State Offi ce for Nuclear Safety)
• dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz 

jaderných materiálů a vybraných položek (impor-

tation or exportation of nuclear items or transit of 

nuclear materials and selected items)

• manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderně 

energetického zařízení, včetně samostatného odsta-

vení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu 

a řízení a kontrola provozu celého jaderně energe-

tického zařízení (activities performed in a main con-

trol room and emergency control room, including 

selfreliant reactor shutdown, control and supervi-

sion in the course of start-up and operation of the 

whole nuclear power plant)

• manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderně 

energetického zařízení, včetně samostatného odsta-

vení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu 

a řízení a kontrola provozu pouze jednoho reakto-

rového bloku jaderně energetického zařízení (ac-

tivities performed in a main control room and emer-

gency control room, including selfreliant reactor 

shutdown, control and supervision in the course of 

start-up, and operation of the one reactor unit of the 

nuclear power plant)

• manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderně 

energetického zařízení, včetně samostatného odsta-

vení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu 

a řízení a kontrola provozu primární části reaktoro-

vého bloku jaderně energetického zařízení (activi-

ties performed in a main control room and emer-

gency control room, including selfreliant reactor 

shutdown, control and supervision in the course of 

start-up and operation of the nuclear power plant 

unit’s primary part)

• manipulace na dozorně a přímé řízení provádění jed-

notlivých kroků testů fyzikálního a energetického 

spouštění výzkumného reaktoru a řízení a kontrola 

dalších spouštěcích prací (activities performed in 

a control room and direct control of implementation 

of individual steps within tests of nuclear research 
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reactor physical and power start-up and control and 

supervision of other activities related to a start-up of 

the reactor)

• mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů v ro-

zsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním 

předpisem (international transport of radioactive 

waste to the extent and in the manner established in 

an implementing regulation)

• nakládání s vysoce rizikovými agens a toxiny (han-

dling with the highly hazardous biological agents 

and toxins)

• nakládání s jadernými materiály (nuclear materials 

management)

• nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu 

a způsoby stanovenými prováděcím právním 

předpisem (radioactive waste management to the 

extent and in the manner established in an imple-

menting legal regulation)

• nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsa-

hu a způsoby stanovenými prováděcím právním 

předpisem (ionising radiation sources management 

to the extent and in the manner established in an 

implementing regulation)

• odborná příprava vybraných pracovníků (profes-

sional training of selected personnel)

• opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického 

stavu po výměně jaderného paliva (restart of a nu-

clear reactor to criticality following a nuclear fuel 

reload)

• provedení rekonstrukce nebo jiných změn 

ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 

fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného 

zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 

(performance of reconstruction or other changes af-

fecting 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 (operation of a nuclear installation or cat-

egory III or IV workplace)

• přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek 

stanovených prováděcím předpisem (transport of 

nuclear materials and radioactive substances laid 

down in an implementing legal regulation)

• přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů 

fyzikálního a energetického spouštění na blokové 

dozorně reaktorového bloku (direct control of im-

plementation of individual steps within tests of nu-

clear power reactor physical and power start-up in 

a reactor unit´s main control room)

• řízení a kontrola manipulací s jednotlivými soubory 

jaderného paliva uvnitř reaktorového bloku mimo 

uzel čerstvého paliva (control and supervision of 

handling with individual nuclear fuel assemblies 

inside a power reactor unit out of the fresh nuclear 

fuel storage equipment)

• řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny 

výzkumného reaktoru, realizace fyzikálních měření 

v průběhu fyzikálního a energetického spouštění 

výzkumného reaktoru a řízení a kontrola základního 

kritického experimentu (control and supervision of 

the nuclear research reactor core set-up and arrange-

ment, implementation of physical measurements in 

the course of research reactor physical and power 

start-up and control and supervision of the basic 

critical experiment)

• řízení služeb monitorování podle programu monito-

rování na pracovištích III. a IV. kategorie s výjimk-

ou činnosti držitele povolení podle ustanovení § 9 

odst. 1 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., atomového 

zákona (control of services, performed on the basis 

of a Licence issued by the State Offi ce for Nuclear 

Safety, in the fi eld of monitoring according to moni-

toring programs performed at workplaces of cate-

gory 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 

stanovené prováděcím právním předpisem určit 

roční efektivní dávku a v rozsahu a formou stano-

venou prováděcím právním předpisem údaje o pro-

vedených měřeních evidovat a pravidelně předávat 

SÚJB (control of services, performed on the basis 

of a Licence issued by the State Offi ce for Nuclear 

Safety, in the fi eld of personal dosimetry, includ-

ing to assure measurements allowing to determine 

annual effective dose to the persons specifi ed in an 

implementing legal regulation, and record and regu-

larly submit to the State Offi ce for Nuclear Safety 

data, in the scope and in the form specifi ed in an 

implementing legal regulation)

• umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioak-

tivních odpadů (siting of a nuclear installation or 

radioactive waste repository)

• uvádění jaderného zařízení do provozu v jednot-

livých etapách stanovených prováděcím právním 

předpisem (particular stages, laid down in an im-

plementing legal regulation, of nuclear installation 

commissioning)

• uvádění radionuklidů do životního prostředí v ro-

zsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním 

předpisem (discharge of radionuclides into environ-

ment to the extent and in the manner established in 

an implementing legal regulation)

• vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo 

pracoviště III. nebo IV. kategorie v jednotlivých 

etapách a v rozsahu a způsoby stanovenými 

prováděcím právním předpisem (performance of 
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particular stages of decommissioning of a nuclear 

installation or category III or IV workplace to the 

extent and in the manner established in an imple-

menting legal regulation)

• výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kat-

egorie (performance of a construction of a nuclear 

installation or category IV workplace)

• zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při 

zpracování materiálů vyvezených z České repub-

liky (re-import of radioactive waste originated in 

the processing of materials exported from the Czech 

Republic)

• přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků 

při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či 

vývozu takových výrobků (radioactive substances 

adding into the goods during their production or prep-

aration; export and import of these goods)  

Směrnice 92/51/EHS 
(Directive 92/51/EEC)

Český báňský úřad 
(Czech Mining Autority)
• technický vedoucí odstřelu (blasting technical man-

ager) 

• závodní lomu s produkcí do 500 tisíc tun ročně 

(quarry manager for quarry with annual production 

less than 500 000 t) 

• důlní měřič (mining surveyor) 

• revizní technik tlakových zařízení (auditorial tech-

nician for press equipment) 

• revizní technik plynových zařízení (auditorial tech-

nician for gas equipment) 

• revizní technik elektro (auditorial technician for 

electro equipment) 

• revizní technik zdvihacích zařízení (auditorial tech-

nician for lifting equipment) 

• technik pověřený dozorem nad elektrickou částí 

těžního zařízení (technician for supervising electro 

components of mining facility) 

• technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního 

zařízení (technician for supervising machinery com-

ponents of mining facility) 

• technik pověřený dozorem nad udržováním jámy 

(technician for supervising maintenance of mine 

shaft) 

• báňský projektant (mine planner)

• projektant instalace elektrických zařízení (planner 

of install electric equipment)

• závodní (managing engineer)

• strojník těžního stroje (hoisting engeneer)

• technický dozor pro vedení důlních děl (deputy)

• geomechanik (geomechanics manager) 

• bezpečnostní technik (technician for safety)

• vedoucí větrání (technician for mine ventilation)

• vedoucí důlní degezace (technician for degassing)

• vedoucí závodní báňské záchranné stanice (Mine 

rescue station chief)

Drážní úřad 
(Rail Autority)
• osoba řídící drážní vozidlo (rail vehicle driver) 

Komora patentových zástupců 
(Chamber of Patent Attorneys)
• patentový zástupce zahraniční usazený (patent attor-

ney foreign settled)

Komora veterinárních lékařů ČR 
(Veterinary Doctors Chamber)
• veterinární technik (veterinary technician) 

• provozování jiné veterinární asanační činnosti (vete-

rinary sanitation activities other than for operating 

a rendering plant)

Ministerstvo dopravy 
(Ministry of Transport)
• lodník (deck hand) 

• palubní asistent (deck assistant) 

• námořní poručík (offi cer in charge of a navigational 

watch) 

• první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornos-

ti menší než 3000 GT (chief mate on ships of less 

than 3000 gross tonnage) 

• první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornos-

ti 3000 GT a více (chief mate  on ships of 3000 gross 

tonnage or more) 

• kapitán pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 GT 

(master on ships of less than 3000 gross tonnage) 

• kapitán pro lodě o hrubé prostornosti 3000 GT a více 

(master on ships of 3000 gross tonnage or more) 

• radioasistent (radio assistant) 

• radiodůstojník (radio offi cer) 

• strojní asistent (engine assistant) 

• strojní důstojník (offi cer in charge of an engineering 

watch) 

• druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlav-

ních motorů do 3000 kW (second engineer offi cer 

on ships powered by main propulsion machinery of 

less than 3000 kW propulsion power) 

• druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních 

motorů 3000 kW a více (second 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 (chief engineer offi cer on ships 

powered by main propulsion machinery of less than 

3000 kW propulsion power) 
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• první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních 

motorů 3000 kW a více (chief engineer offi cer on 

ships powered by main propulsion machinery of 

3000 kW propulsion power or more) 

• elektrotechnik (electrician) 

• elektrodůstojník (chief electric offi cer) 

• námořník II. třídy (ordinary seaman) 

• námořník I. třídy (able seaman) 

• loďmistr (boatswain) 

• motorář II. třídy (motorman class II)  

• motorář I. třídy (motorman class I) 

• strojmistr (storekeeper-fi tter) 

• bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných 

věcí pro silniční dopravu (safety advisor for the road 

transport of dangerous goods) 

• učitel autoškoly (driving school instructor) 

• osoba pověřená přezkušováním řidičů (person 

authorized to examine the drivers)

• kontrolní technik typu ADR (inspection technician 

of the ADR type) 

• kontrolní technik typu K (inspection technician of 

the K type)

• bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných 

věcí pro železniční dopravu (safety advisor for the 

railway transport of dangerous goods)

Česká národní banka
(Czech national bank)
• pojišťovací agent a pojišťovací nebo zajišťovací mak-

léř (insurance agent and insurance or reinsurance 

broker) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(Ministry of Labour and Social Affairs)
• zprostředkovatel práce (employment offi cer)

• koordinátor BOZP na staveništi (coordinator for 

safety and health matters on the construction site)

• revizní technik elektrických zařízení (inspector of 

electrical equipment)

• revizní technik tlakových zařízení (inspector of 

pressure eguipment)

• revizní technik plynových zařízení (inspector of gas 

eguipment)

• revizní technik zdvihacích zařízení (inspector of lif-

ting eguipment)

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(Ministry of Industry and Trade)

I. VÁZANÉ ŽIVNOSTI: 
 (PROFESSIONAL TRADES):

• výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentál-

ní účely (manufacture of precious metal alloys used 

in jewellery-making and dentistry) 

• revize, prohlídky a zkoušky určených technických 

zařízení v provozu (inspection, checking and testing 

of specifi ed technical equipment in operation) 

• úřední měření (offi cial measuring) 

• nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně 

jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích 

stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování 

paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 

jeden kus balení (purchase, sale and storage of fuels 

and lubricants including their import, except for the 

operation of fuel stations and exclusive purchase, 

sale and storage of fuels and lubricants in retail pac-

kaging up to 50 kg per pack)

• projektová činnost ve výstavbě (construction design)

• projektování jednoduchých a drobných staveb, 

jejich změn a odstraňování (design of a simple and 

small civil engineering structures, their ateration 

and demolition) 

• provozování autoškoly (driving instruction) 

• oční optika (opticians) 

• měření znečišťujících a pachových látek, ověřová-

ní množství emisí skleníkových plynů a zpracová-

ní rozptylových studií (measurements of pollutant 

and odorous substances, verifi cation of quantities of 

greenhouse gases emissions and processing of dis-

persion studies) 

• výkon zeměměřických činností (geodesic activities) 

• posuzování vlivů na životní prostředí (environmen-

tal impact assessment) 

• technicko-organizační činnost v oblasti požární 

ochrany (fi re prevention – technical and organiza-

tional activities) 

• průvodcovská činnost (working as a guide)

a) horská (in the mountains)

b) v oblasti cestovního ruchu (in tourism ) 

• diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochra-

ně rostlin (plant protection – diagnostics, testing and 

consulting) 

• geologické práce v oblasti…(geological work in the 

fi eld...) 

• poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

v oblasti… (physical education and sports services 

in the fi eld of…) 

• vodní záchranářská služba (water rescue service) 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vede-

ní daňové evidence (accounting consultancy, book-

keeping, maintaining tax records) 

• zastupování v celním řízení (customs agents) 

• činnosti, při kterých je porušována integrita lidské 

kůže (activities disturbing the integrity of human 

skin) 

• péče o dítě do tří let věku v denním režimu (daily 

care of children under the age of three) 

• masérské, rekondiční a regenerační služby (mas-

sage, reconditioning and regenerating services) 
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• provozování solárií (operation of solariums) 

• aplikace a opravy (application and repairs) 

a) protéz (of protheses),

b) trupových ortéz (of body ortheses),

c) končetinových ortéz (of limb ortheses),

d) měkkých bandáží (of soft bandages) 

• restaurování děl z oboru výtvarných umění, která 

nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve 

sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty 

kulturní hodnoty (restoration of works of graphic 

(visual) art which are not cultural monuments but 

are deposited in museum and gallery) collections or 

which are objects of cultural value) 

• nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů 

kulturní hodnoty (purchase and sale of artistic mon-

uments or objects of cultural value) 

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (provision of services related to oc-

cupational health and safety) 

• zpracování návrhu katalogizačních dat (preparation 

of catalogue data) 

• odborný dohled nad využíváním a ochranou přírod-

ních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerál-

ních vod – balneotechnik (supervision of the use and 

protection of natural healing sources, and sources of 

natural mineral water – balneotechnology) 

• zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků 

(tobacco processing and manufacturing tobacco 

products) 

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpa-

dy (disposal of hazardous wastes) 

• měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množ-

ství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových 

cest (measurements of the effi cacy of a combustion 

plant, measurements of the quantity of substances 

discharged, and inspection of the condition of incin-

eration fl ues) 

• provozování lyžařských vleků (operating ski lifts)

II. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI:
 PERMITTED TRADES:

• vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, 

prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování 

a ničení zbraní (developing, manufacturing, repai-

ring, modifying, transporting, purchasing, selling, 

hiring, storing, disabling and destroying weapons) 

• výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, 

uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení 

střeliva (manufacturing, repairing, modifying, trans-

porting, purchasing, selling, hiring, storing, disab-

ling and destroying ammunition) 

• nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, orpavy, 

úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, zne-

hodnocování a ničení bezpečnostního materuálu 

(purchase and sale, ledning, development, manu-

facture, repairs, safekeeping, storage, transport, 

deterioration and destruction of security materials)

• provozování střelnic (operating of shooting ranges) 

• provádění pyrotechnického průzkumu (pyrotechni-

cal research) 

• nákup skladování a prodej hromadně vyráběných 

léčivých přípravků, které se mohou podle rozhod-

nutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu 

i mimo lékárny (purchasing, storing and selling 

mass-produced pharmaceutical products which may 

also be sold over the counter without prescription in 

accordance with the registration decision) 

• výuka a výcvik ve střelbě se zbraní (giving shooting 

courses) 

• provádění trhacích a ohňostrojových prací (blasting 

and fi reworks) 

• vnitrozemská vodní doprava (inland water trans-

port) 

• poskytování technických služeb k ochraně majetku 

a osob (providing technical services for the protec-

tion of property and persons) 

• služby soukromých detektivů (private detective ser-

vices) 

• podniky zajišťující ostrahu majetku a osob (opera-

ting security agencies) 

• kontrolní testování mechanizačních prostředků na 

ochranu rostlin (inspectional testing of machinery 

used in plant protection) 

• oceňování majetku pro (valuation of property)

a) věci movité (movable assets),

b) věci nemovité (immovable assets – real estate) 

• provádění veřejných dražeb (performance of public 

auctions) 

a) dobrovolných (voluntary)

b) nedobrovolných (unvoluntary)

• pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální 

ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (orga-

nizing courses of obtain qualifi cations in disinfecti-

on, fumigation and rat extermination) 

• výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 

nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné 

energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 

50 kW (generation and distribution of heat energy 

not subject to a licence, carried out using sources of 

heat energy with an installed capacity per plant of 

more than 50 kW) 

• energetické auditorství (energy auditing) 

• vedení spisovny (registry management) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(Ministry of Education, Youth and Sports)
• asistent pedagoga (teacher´s assistant)

• pedagog volného času (leisure-time instruktor)
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• ředitel mateřské školy (headmaster of nursery 

school)

• ředitel školského zařízení (headmaster of  school 

establishment)

• ředitel základní umělecké školy, střední odborné 

školy a konzervatoře (head teacher of basic school 

of art, secondary vocational school and conservato-

ry head teacher of tertiary professional school)

• ředitel vyšší odborné školy (headmaster of higher 

vocational school)

• trenér (trainer)

• učitel mateřské školy (nursery school teacher)

• učitel odborného výcviku v zařízení sociální péče 

(vocational training teacher at an educational care 

centre)

• učitel uměleckých odborných předmětů základní 

umělecké školy, střední odborné školy a konzerva-

toře (teacher of artistic vocational subjects of basic 

school of art, secondary vocational school and con-

servatory) 

• učitel vyšší odborné školy (teacher at higher vocati-

onal school)

• vychovatel (educator)

• učitel uměleckých odborných předmětů základní 

umělecké školy, střední odborné školy a konzerva-

toře (teacher of artistic vocational subjects of basic 

school of art, secondary vocational school and con-

servatory)

Ministerstvo vnitra 
(Ministry of the Interior)
• odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany 

(specially qualifi ed person on a fi eld of fi re protecti-

on) 

• člen (zaměstnanec) jednotky SDH obce (podni-

ku) (voluntary fi refi ghter in municipal (company) 

voluntary fi re unit)

• osoba vykonávající služu v jednotce SDH obce jako 

své zaměstnání (paid fi refi ghter in municipal (com-

pany) voluntary fi re unit)

• strojník jednotky HZS podniku (engineer in compa-

ny proffesional fi re unit)

• strojník jednotky SDH obce (podniku) (volunta-

ry engineer in municipal (company) voluntary fi re 

unit)

• technik požární ochrany (fi re protection technician)

• technik speciálních služeb jednotky HZS podniku 

(technician of speciál services in company proffesi-

onal fi re unit)

• velitel jednotky HZS podniku (commander in com-

pany proffesional fi re unit)

• velitel jednotky SDH obce (podniku) (voluntary 

commander in municipal (company) voluntary fi re 

unit)

• zaměstnanec jednotky HZS podniku (fi refi ghter in 

company proffesional fi re unit)

• zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti 

žadatelů o vydání zbrojního průkazu (examination 

commissioner for exams for achieving the compe-

tence for holding and carrying weapons)

Ministerstvo zemědělství 
(Ministry of Agriculture)
• osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní 

listy (person authorised to sign agricultural storage 

sheets)

• osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace 

a vpravovaní embryí inseminační technikou (com-

petent person for insemination and embryos insert 

by insemination technique) 

• osoba odborně způsobilá pro testování a posuzová-

ní hospodářských zvířat (competent person for farm 

animals testing and assessment)

• projektování pozemkových úprav (designing terre-

strial adaptations) 

• nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 

(treating forest tree species’ seeds and seedlings) 

• odborný lesní hospodář (professional forest mana-

ger) 

• výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo 

premixů a zpracování určitých proteinových krmiv 

(producing fodders with the use of supplementary 

substances or premixes and processing certain pro-

tein fodders)

• dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých 

proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin zís-

kaných prostřednictvím geneticky modifi kovaných 

organizmů nebo obsahujících geneticky modifi kova-

né 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) 

• odpovědný zástupce provozovatele vodovodu 

a kanalizace (responsible representative of operator 

of water supply and drainage) 

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
• zdravotní laborant (medical laboratory technician)

• radiologický asistent (radiographer/radiotherapist)

• ergoterapeut (occupational therapist) 

• zdravotně-sociální pracovník (health social worker)

• ortopista (orthopist)

• ortotik-protetik (orthotist-prosthetist) 

• nutriční terapeut (nutritional therapist) 

• zubní technik (dental technician) 

• dentální hygienistka (dental hygienist) 

• zdravotnický záchranář (paramedic) 
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• farmaceutický asistent (pharmacy laboratory techni-

cian)

• biomedicínský technik (biomedical technician) 

• fyzioterapeut (physiotherapist)

• zdravotnický asistent (health care assistant) 

• laboratorní asistent (laboratory assistant) 

• ortoticko-protetický technik (orthotic- prosthetic 

technician) 

• nutriční asistent (nutritional assistant) 

• asistent zubního technika (dental technician assist-

ant) 

• dezinfektor (disinfector) 

• řidič vozidla ZZS [ambulance driver (auxiliary para-

medic)] 

• ošetřovatel (nurse auxiliary) 

• masér/nevidomý a slabozraký masér (masseur/blind 

and asthenopic masseur) 

• laboratorní pracovník (laboratory technician) 

• zubní instrumentářka (dental assistant) 

• řidič dopravy nemocných a raněných (driver of the 

transport of patients and the wounded) 

• autoptický laborant (autopsy technician) 

• sanitář (medical orderly)

• jiný odborný pracovník (other health worker)

Státní plavební správa 
(State Navigation Autority)
• bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných 

věcí ve vnitrozemské vodní dopravě (safety advisor 

for the transport of dangerous goods) 

• inspektor určených technických zařízení (inspector 

of appointed technical equipment) 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
(State Offi ce for Nuclear Safety) 
• hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření 

vykonávané na základě Povolení SÚJB k nakládání 

se zdroji ionizujícího záření a to řízením zkoušek 

stanovených vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb., 

o radiační ochraně (evaluation of properties of io-

nising radiation sources performed on the basis of 

a Licence issued by the State Offi ce for Nuclear 

Safety to manage sources of ionising radiation, 

through control of tests specifi ed in a special legal 

regulation – Decree No. 307/2002 Coll., on Radia-

tion Protection) 

• manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderně 

energetického zařízení, řízení a kontrola uvádění do 

provozu a řízení a kontrola provozu sekundární části 

reaktorového bloku jaderně energetického zařízení 

(activities performed 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) 

• manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění 

do provozu a řízení a kontrola provozu výzkumného 

reaktoru (activities performed in the control room, 

the control and supervision of nuclear research reac-

tor start-up and operation) 

• manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění 

výzkumného reaktoru do provozu, řízení a kontrola 

provozu výzkumného reaktoru, řízení a kontrola 

manipulací s jaderným palivem v aktivní zóně výz-

kumného reaktoru a řízení a kontrola činnosti směny 

(activities performed in a control room and a control 

and supervision of nuclear research reactor start-up 

and operation, control and supervision of manipula-

tions with nuclear fuel in a reactor´s core and man-

agement and supervision of the activities performed 

by the whole shift personnel) 

• nakládání s vysoce nebezpečnými látkami (handling 

with the highly hazardous chemicals) 

• provádění osobní dozimetrie a dalších služeb výz-

namných z hlediska radiační ochrany v rozsahu 

a způsoby stanovenými prováděcím právním 

předpisem (performance of personal dosimetry and 

other services signifi cant from the viewpoint of ra-

diation protection to the extent and in the manner 

established in an implementing regulation) 

• řízení služeb měření a hodnocení obsahu přírodních 

radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě 

určené k veřejnému zásobování pitnou vodou 

a v balené vodě (control of services, performed on 

the basis of a Licence issued by the State Offi ce for 

Nuclear Safety, in the fi eld of measuring and evalua-

tion of natural radionuclides concentration in build-

ing materials, drinking water for public supply and 

bottled water) 

• řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu 

a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení 

radonového indexu pozemku (control of services, 

performed on the basis of a Licence issued by the 

State Offi ce for Nuclear Safety, in the fi eld of mea-

suring and evaluation of radon and its decay prod-

ucts concentration in buildings and determination of 

radon-related index of a site) 

• vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním 

požadavků radiační ochrany dalšími osobami 

s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany 

při vykonávání radiačních činností (jiných než při 

lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kat-

egorie) určených v programu zabezpečování jakosti 

a na základě vydaného Povolení SÚJB, tj.: provoz 

pracoviště III. nebo IV. kategorie, nakládání se zdro-

ji ionizujícího záření, nakládání s radioaktivními od-

pady, provádění osobní dozimetrie a dalších služeb 

významných z hlediska radiační ochrany, přidávání 

radioaktivních látek do spotřebních výrobků při je-
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jich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu 

takových výrobků (performance of a systematic su-

pervision of the observance of radiation protection 

requirements by other persons with direct responsi-

bility for radiation protection during radiation prac-

tices, (other than those specifi ed under Article 3 (2) 

Item 2 of the Decree No. 146/1997 Coll.), carried 

out on the basis of a Licence, granted under Article 

9 (1) d) i) j) s) or r) of the Atomic Act, specifi ed in 

the quality assurance program) 

• vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním 

požadavků radiační ochrany dohlížejícími oso-

bami na pracovištích III. nebo IV. kategorie, pro-

vozovaných na základě Povolení SÚJB nebo kde 

se nakládá se zdroji ionizujícího záření na základě 

Povolení SÚJB (performance of a systematic super-

vision of the observance of radiation protection re-

quirements, by supervisors at workplaces operated 

on the basis of a Licence granted under Article 9 (1) 

d) of the Atomic Act, or at workplaces managing io-

nising radiation sources on the basic of a Licence 

granted under Article 9 (1) i) of the Atomic Act) 

• vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním 

požadavků radiační ochrany osobami s přímou 

odpovědností za zajištění radiační ochrany při 

lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kat-

egorie, 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 during medical exposure performed at 

workplaces of category II and higher, specifi ed in 

the quality assurance program)

Směrnice 99/42/ES 
(Directive 99/42/EC)

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 
(Czech Chamber of Certifi ed Engineers and Techni-
cians)
• autorizovaný inženýr činný ve výstavbě (chartered 

engineer engaged in construction) 

• autorizovaný technik činný ve výstavbě (chartered 

technician engaged in construction) 

Český báňský úřad 
(Czech Mining Autority)
• důlní elektromontér, elektromontér, elektromontér 

rozvodných zařízení, provozní elektromontér, elek-

tromechanik do 1 kV (mine electrician, the electri-

cian, the electrician for switching equipment, the 

operator electrician, electrician for voltage less than 

1 kV)

• důlní elektromontér, elektromontér, elektromon-

tér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, 

elektromechanik nad 1 kV (mine electrician, the 

electrician,the electrician for switching equipment, 

the operating electrician, electrician for voltage 

higher than 1 kV)

• pyrotechnik (pyrotechnist)

• obsluha plynového zařízení (attendent for the gas 

equipment)

• odpalovač ohňostrojů (fi reworks shotfi rer)

Drážní úřad 
(Rail Autority)
• provozovatel dráhy (rail system operator)

• provozovatel drážní dopravy (railway undertaking)

• osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky tech-

nických zařízení na železnici (inspection technician 

for the revision, the examination and test of speci-

fi ed technological equipment)

Energetický regulační úřad 
(Energetic Regulation Offi ce)
• podnikatel v energetických odvětvích – fyzická oso-

ba (enterpriser in the energy sector – natural person)

• odpovědný zástupce podnikatele v energetických 

odvětvích (enterpriser´s responsible representative 

in the energy sector)

Ministerstvo kultury
(Ministry of Culture)
• provádění archeologických výzkumů (conduct of 

archaeological research) 

• provádění obnovy kulturních památek, které jsou 

díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými 

pracemi (restoration of cultural monuments, which 

are works of visual art or artistic handicraft) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu
(Ministry of Industry and Trade)

I. ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI: 
 VOCATIONAL TRADES:

• kovářství (forging) 

• podkovářství (farriery) 

• zámečnictví (locksmithery) 

• nástrojařství (tool-making) 

• kovoobráběčství (metal-working) 

• galvanizérství (galvanizing) 

• smaltéřství (enameling) 

• slévárenství (casting) 

• modelářství (pattern-making) 

• opravy silničních vozidel (road vehicle repairs) 

• opravy karoserií (vehicle body repairs) 

• opravy ostatních dopravních prostředků (repair of 

other means of transport) 
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• opravy pracovních strojů (repair of off-road vehi-

cles) 

• hodinářství (watchmaking) 

• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a pří-

strojů (production, installation and repair of electri-

cal machines and appliances) 

• výroba, instalace a opravy elektronických zaříze-

ní (production, installation and repair of electronic 

equipment) 

• montáž, opravy a rekonstrukce chladících zaří-

zení a tepelných čerpadel (assembly, repairs, and 

reconstructions of refrigerating equipment and heat 

pumps) 

• broušení a leptání skla (glass cutting and etching) 

• zpracování kamene (stonemasonry) 

• výroba kosmetických prostředků (cosmetic prod-

ucts) 

• řeznictví a uzenářství (butchery and meat process-

ing) 

• mlynářství (milling) 

• pivovarnictví a sladovnictví (brewing and malting) 

• mlékárenství (processing of milk and diary produ-

cts) 

• pekařství, cukrářství (bakery and confectionery 

products) 

• barvení a chemická úprava textilií (dyeing and che-

mical treatment of textiles) 

• zpracování gumárenských směsí (processing of rub-

ber compounds) 

• zpracování kůží a kožešin (leather and fur proces-

sing) 

• truhlářství (joinery) 

• zlatnictví a klenotnictví (goldsmithing and jewel-

lery-making) 

• opravy hudebních nástrojů (musical instruments re-

pair) 

• polygrafi cká výroba (printing) 

• zednictví (masonry) 

• tesařství (carpentry) 

• pokrývačství (roofi ng) 

• klempířství (tinsmithing) 

• štukatérství (stucco decoration) 

• podlahářství (fl oor covering) 

• izolatérství (insulation) 

• kominictví (chimney sweeping) 

• vodoinstalatérství, topenářství (plumbing, heating 

installation) 

• montáž suchých staveb (assembly of plaster board 

structures) 

• kamnářství (stove fi tting) 

• malířství, lakýrnictví a natěračství (painting and 

decorating)

• čištění textilu a oděvů (cleaning of textiles and cloth-

ing) 

• holičství, kadeřnictví (haircutting and hairdressing) 

• hostinská činnost (restaurant services) 

• kosmetické služby (cosmetic services) 

• pedikúra, manikúra (pedicure, manicure) 

• fotografi cké služby (photographic services) 

• aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi (appli-

cation, manufacture and repair of orthopaedic 

footwear) 

II. VÁZANÉ ŽIVNOSTI:
 PROFESSIONAL TRADES:

• montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlako-

vých zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 

(assembly, repairs and reconstruction of selected 

pressurized equipment and periodic testing of gas 

vessels) 

• montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení 

(assembly and repair of selected lifting equipment) 

• montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 

a plnění nádob na plyny (assembly and repairs of 

selected gas equipment and fi lling of vessels with 

gases) 

• vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, 

údržba, opravy, modifi kace a konstrukční změny 

letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zaříze-

ní a leteckých pozemních zařízení (development, 

design, manufacture, testing, instalation, mainte-

nance, repair, modifi cation and structural alteration 

of aircraft, engines, airscrews, aircraft components 

and equipments and aircraft terrestrial appliances)

• výroba, opravy a montáž měřidel (manufacture, re-

pair and assembly of measuring instruments) 

• montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení  

(assembly and repairs of selected electrical equip-

ment) 

• montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 
(assembly, repairs and servicing of telecommunica-

tion equipment) 

• výroba a dovoz chemických látek a chemických 

přípravků klasifi kovaných jako výbušné, oxidující, 

extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce 

toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické 

pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, 

zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 

a prodej chemických látek a chemických přípravků 

klasifi kovaných jako vysoce toxické a toxické (pro-

duction and import of chemical substances and  pre-

parations classifi ed as explosive, oxidizing, extre-

mely fl ammable, highly fl ammable, fl ammable, 

highly toxic, toxic, carcinogenic, mutagenic, toxic 

for reproduction, hazardous to the environment, 

harmful to health, caustic, irritant, senziting and the 

sale of chemical substances and chemical products 

classifi ed as highly toxic and toxic) 
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• výroba a zpracování paliv a maziv (production and 

processing of fuels and lubricants) 

• nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodí-

kových plynů v tlakových nádobách (purchase, sale 

and storage of liquefi ed hydrocarbon gases in pres-

sure vessels)

a) nad 1000 kg skladovací kapacity  (over 1,000 kg 

storage  capacity),

b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby (over 40 kg 

pressure vessel fi ll)    

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování (con-

struction of civil engineering structures, their altera-

tion and demolition) 

• provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich 

změn a odstraňování (construction of simple and 

small civil engineering structures, their alteration 

and demolition) 

• průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní (wor-

king as a guide in physical education and sport)

• provádění dobrovolných dražeb movitých věcí pod-

le zákona o veřejných dražbách (performance of 

voluntary auctions of movables under the Public 

Auctions Act) 

• ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů 

a půdy proti škodlivým organismům přípravky na 

ochranu rostlin nebo biocidními přípravky (treat-

ment of plants, vegetative products, buildings and 

soil against harmful organisms, using plant protecti-

on agents or biocid agents) 

• provozování cestovní agentury (travel agents) 

• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

a zařízení sloužících regeneraci a rekondici (opera-

tion of physical education and sports establishments 

and facilities for regeneration and reconditioning) 

•  výroba (production)

a) protéz (of protheses)

b) trupových ortéz (of body ortheses)

c) končetinových ortéz (of limb ortheses)

d) měkkých bandáží (of soft bandages)  

• obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy 

(trading in animals used for livestock breeding) 

• drezúra zvířat (animal training) 

• speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a dera-

tizace bez použití toxických nebo vysoce toxic-

kých chemických látek a chemických přípravků, 

s výjimkou speciální ochranné dezinfekce provádě-

né zdravotnickým zařízením v jeho objektech, spe-

ciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 

v potravinářských nebo zemědělských provozech 

(special protective disinfection and liquidation of 

insects and rat extermination without using toxic 

or highly toxic chemical substances and products, 

excluding special protective disinfection done by 

healthcare facilities on their premises, disinfection, 

insect and rat extermination in food and farming 

establishments) 

• speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce, dezin-

sekce a deratizace v potravinářských nebo zeměděl-

ských provozech (special disinfection, fumigation 

and rat extermination in food or farming establis-

hments) 

• speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a derati-

zace toxickými nebo vysoce toxickými chemický-

mi látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou 

speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potra-

vinářských nebo zemědělských provozech (special 

disinfection, fumigation and rat extermination using 

toxic or highly toxic chemicals in food or farming 

establishments, excluding activities in the fi eld of 

phytopathology substances or preparations, exclu-

ding disinfection, rat extermination in food or far-

ming establishments) 

• nákup, skladování a prodej zdravotnických prostřed-

ků (buying, storing and selling sanitary product): 

a) třídy II b a III, s výjimkou kondomů (a) class II b 

and III, exception condoms) 

b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci 

zdravotnických prostředků (class I and IIa, which 

may be sold by vedors of sanitary products)

III. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 PERMITTED TRADES:

• směnárenská činnost (operating exchange offi ces) 

• výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, 

lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjim-

kou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny 

a ovocných destilátů získaných pěstitelským pále-

ním) [production and processing of fermented spi-

rits, consumer spirits, and other alcoholic beverages 

(except beer, fruit wines, other wines and mead, and 

growers’ own fruit distillates)]

• výroba a úprava lihu sulfi tového nebo lihu syntetic-

kého (production and processing of sulphite or syn-

thetic alcohol) 

• provozování cestovní kanceláře (tour operators) 

• provozování pohřební služby (operating funeral es-

tablishments) 

• provádění balzamace a konzervace (embalming and 

conserving) 

• provozování krematoria (operating crematoriums) 

Ministerstvo zemědělství 
(Ministry of Agriculture)
• zkoušení osiva a sadby (testing seeds and seed-

lings) 

• dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací 

materiál (supplier which produces or imports repro-

ductive material) 
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• rybářský hospodář a jeho zástupce (fi sh farmer and 

his representative) 

• myslivecký hospodář (game manager) 

• klasifi kace jatečních těl jatečních zvířat v systému 

SEUROP [classifying abattoir bodies of abattoir 

animals (SEUROP)] 

• porážení jatečních zvířat na jatkách (slaughtering 

large farm animals) 

• osoba přepravující zvířata (person which transports 

animals) 

• práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřova-

tele (working with animals for laboratory assistants, 

technicians and keepers) 

Ministerstvo životního prostředí 
(Ministry of Environement)
• odborný lesní hospodář (v lesích národních par-

ků a jejich ochranných pásmech) [qualifi ed forest 

manager (in national parks and their protection 

area)] 

• zpracování plánů a osnov (v lesích národních par-

ků a jejich ochraných pásmech) [implementation of 

plan and schedule (in forests of national parks and 

their protection areas)] 

• řízení a odpovědnost za výkon geologických prací 

(odpovědný řešitel geologických prací) [manage-

ment of and responsibility for carrying out of geo-

logical works (responsible manager of geological 

works)] 

• zkoušení nebezpečné vlastnosti látek a přípravků 

pro účely registrace (testing of dangerous properties 

of substances and preparations for purposes of noti-

fi cation) 

• zajištění odborného nakládání s odpady (odpadový 

hospodář) [professional waste management (waste 

manager)] 

• dohled nad provozem spalovny odpadu nebo zaříze-

ní schváleného pro spoluspalování odpadu (supervi-

sion of operation of incineration plants, facilities for 

co-incineration of waste and very large combustion 

sources) 

• provádění měření emisí nebo imisí znečišťujících 

látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžová-

ní obyvatelstva zápachem, stavových veličin ply-

nů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti v plynu 

a ověřování správnosti měření znečišťujících látek 

(pursuance of pollutant emission or ambient air 

quality measurements, determination of odour num-

ber and odour nuisance level for the population, gas 

state values, concentrations of reference substances 

and moisture content in gases and verifi cation of 

pollutant measurement accuracy) 

• provádění měření účinnosti spalovacího zdroje 

a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest 

(pursuance of measurement of combustion effi cien-

cy of combustion sources and discharged substances 

and for inspection of fl ueways) 

• zpracování rozptylových studií a zpracování odbor-

ných posudků (preparation of dispersion studies and 

expert statements) 

• kontrola a evidence úniků regulovaných látek (reviz-

ní technik chladících a klimatizačních zařízení) 

[control and record-keeping of leakages of control-

led substances (revision technicians of refrigerating 

and air-conditioning equipment)] 

• znovuzískávání regulovaných látek a jejich následné 

zneškodnění, regenerace nebo recyklace (recovery 

of controlled substances and their destruction, rege-

neration or reclamation) 

Státní plavební správa 
(State Navigation Autority)
• lodník I. tř. (crewman class I.)

• lodník II. tř. (crewman class I.)

• kormidelník I. tř. (helmsman I. class)

• kormidelník II. tř. (helmsman II. class)

• kormidelník III. tř. (helmsman III. class)

• kapitán I. tř. (boat master class I.)

• kapitán II. tř. (boat master class II.)

• kapitán III. tř. (boat master class III.)

• kapitán IV. tř. (boat master class IV.)

• převozník I. tř. (ferryman class I.)

• převozníka II. tř. (ferryman class II.)

• převozník III. tř. (ferryman class III.)

• vůdce malého plavidla (small craft leader)

• strojmistr I. tř. (machine minder class I.)

• strojmistr II. tř. (machine minder class II.)

• provozovatel vodní dopravy pro cizí potřeby (wa-

ter transport operater for other people’s neces-

sary)

II. Systém sektorových směrnic
(sectoral directives system)

Směrnice 77/249/EHS a Směrnice 98/5/ES 
(Directive 77/249/EEC and Directive 98/5/EC)

Česká advokátní komora 
(Czech Bar Association)
• výkon advokacie (advocate)

Směrnice 85/384/EHS 
(Directive 85/384/EEC)

Česká komora architektů 
(Czech Chamber of Architects)
• autorizovaný architekt (authorized architect)
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Směrnice 93/22/EHS 
(Directive 93/22/EEC)

Česká národní banka
(CzechNational Bank)
• investiční zprostředkovatel, fyzická osoba (invest-

ment intermediary, natural person)

• nucený správce obchodníka s cennými papíry, kte-

rý není bankou, investiční společnosti, investičního 

fondu, burzy, organizátora mimoburzovního trhu, 

provozovatele vypořádacího systému nebo centrál-

ního depozitáře (receiver of a fi rm that is mentioned 

in 1.i) – v) and of an operator of a settlement system, 

or a central depository)

Směrnice 85/11/EHS 
(Directive 85/11/EEC)

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(Ministry of Labour and Social Affairs)
• zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP 

(activities related to the protection and prevention of 

occupational risks)

Směrnice 84/253/EHS 
(Directive 84/253/EEC)

Komora auditorů ČR 
(Czech Chamber of Auditors)
• auditor (auditor)

Směrnice 78/1026/ES 
(Directive 78/1026/EC)

Komora veterinárních lékařů ČR 
(Veterinary Doctors Chamber)

• veterinární lékař (veterinary surgeon)

Směrnice 93/16/EHS 
(Directive 93/16/EEC)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
• lékař (doctor)

Směrnice 77/452/EHS
(Directive 77/452/EEC)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
• všeobecná sestra (nurse)

Směrnice 78/686/EHS 
(Directive 78/686/EEC)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
• dentista (dentist)

Směrnice 80/154/EHS 
(Directive 80/154/EEC)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
• porodní asistentka (midwife)

Směrnice 85/433/EHS 
(Directive 85/433/EEC)

Ministerstvo zdravotnictví 
(Ministry of Health)
• farmaceut (pharmacist)
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I. Školy a školská zařízení

Zákony

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 

Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 

Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb. 

a č. 217/2007 Sb.

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve 

znění zákona č. 264/2006 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-

nících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů 

č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb.

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukro-

mým školám, předškolním a školským zařízením, ve zně-

ní zákonů č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 

Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 383/2005 Sb. 

a č. 179/2006 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výcho-

vy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavní-

ho soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., záko-

na č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona 

č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb.

Nařízení vlády

Nařízení vlády ČR č. 230/1991 Sb., o zřizování 

středních odborných učilišť a středisek praktického 

vyučování ústředními orgány státní správy a o podmín-

kách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a fi nanční-

mu zabezpečení

Nařízení vlády ČR č. 273/1992 Sb., o hmotném 

a fi nančním zabezpečení cizinců při studiu na střed-

ních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání 

v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti 

Ministerstva zdravotnictví ČR

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. 

a č. 224/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické čin-

nosti pedagogických pracovníků 

Vyhlášky

Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončová-

ní studia ve středních školách a učilištích, ve znění 

zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. 

a č. 672/2004 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví 

kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žada-

telů o udělení státního občanství České republiky

Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických 

požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění 

vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se sta-

noví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky 

č. 422/2006 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odbor-

ném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470 /2006 Sb. 

Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách 

uznání rovnocennosti a nostrifi kace vysvědčení vyda-

ných zahraničními školami

Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdě-

lávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky 

č. 374/2006 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stano-

ví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 

a vlastního hodnocení školy

Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci škol-

ního roku

Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších 

podmínkách organizace České školní inspekce a výko-

nu inspekční činnosti

Vyhláška MŠMT č. 33/2005 Sb., o jazykových ško-

lách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazy-

kových zkouškách

Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování 

vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou 

a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absoluto-

riem

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdě-

lávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích

Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách 

organizace a fi nancování soutěží a přehlídek v zájmo-

vém vzdělávání

Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů 

dětí, žáků a studentů

Vyhláška MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním umě-

leckém vzdělávání

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poraden-

ských zařízeních

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
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a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění 

vyhlášky č. 62/2007 Sb.,*

Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdě-

lávání

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stra-

vování

Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských úče-

lových zařízeních

Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých 

dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 

Sb.

Vyhláška MŠMT č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují 

některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy

Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdě-

lávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve 

znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení doku-

mentace škol a školských zařízení a školní matriky 

a o předávání údajů z dokumentace škol a školských 

zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumen-

taci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášek 

č. 389/2006 Sb. a č. 226/2007 Sb.

Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozo-

ven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb., kterou se upravu-

jí podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče 

ve střediscích výchovné péče

Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských nor-

mativech

Vyhláška MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy 

a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra pro-

vádějí některá ustanovení školského zákona

Vyhláška MŠMT č. 60/2006 Sb., o postupu při 

zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pra-

covníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro pre-

ventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení 

osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psy-

chickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilos-

ti pedagogických pracovníků)

Vyhláška MŠMT č. 438/2006 Sb., kterou se upra-

vují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné 

výchovy ve školských zařízeních

Vyhláška č. 220/2007, kterou se pro školy a škol-

ská zařízení zřizovaná ministerstvem obrany provádějí 

některá ustanovení školského zákona

Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní 

řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zříze-

ných MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Směrnice MŠ, kterou se zrušují některé obecně 

závazné právní předpisy č. j. 11 040/84-14, Věstník MŠ 

a MK sešit 5/1984

Směrnice, kterými se zrušují některé obecně závaz-

né právní předpisy č. j. 8 253/87-14, Věstník MŠ a MK 

sešit 4/1987

Výnos, kterým se zrušují některé obecně závazné 

právní předpisy č. j. 22 652/88-14, Věstník MŠ a MK 

sešit 11 – 12/1988

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČSR, Minis-

terstva vnitra a životního prostředí ČSR, Ministerstva 

zdravotnictví a sociálních věcí ČSR a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČSR o postupu při 

výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých 

dětí č. j. 698/88-L, Věstník MŠ a MK sešit 2-3/1989

Statut Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR č. j. 22 909/92-31, Věstník MŠMT sešit 10-12/1992, 

se změnami publikovanými pod č. j. 14 346/97-30 ve 

Věstníku MŠMT sešit 5/1997 a pod č. j. 30 461/97-42, 

30 ve Věstníku MŠMT sešitu 3/1998. Úplné znění pub-

likováno ve Věstníku MŠMT sešitu 3/1998

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýcho-

vy ČR (pedagogika), Věstník MŠMT sešit 1/1995

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 11/1996, kterým se ukládá vybírat správní poplatek 

za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů 

a jiných výstupních dokumentů č. j. SM 1 161/96-10-14

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýcho-

vy, kterým se zrušují některé právní předpisy č. j. 18 

774/98-14, Věstník MŠMT sešit 6/1998

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, 

Věstník MŠMT sešit 5/1999

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu 

plnění povinné školní docházky ve vybraných školách 

zřízených právnickou nebo fyzickou osobou jiného 

státu na území České republiky a nezařazených do sítě 

škol, předškolních a školských zařízení MŠMT č. j. 21 

661/1999-11, Věstník MŠMT sešit 8/1999 

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 20/1999, ke zřízení Poradní skupiny pro otázky 

národnostního školství č. j. 31 766/99-22 

Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu 

plnění povinné školní docházky v The British Inter-

national School, s. r. o. zřízenou právnickou osobou 

jiného státu na území České republiky a nezařazenou 

do sítě škol, předškolních zařízení a školských zaří-

zení MŠMT č. j. 33 195/99-22, Věstník MŠMT sešit 

4/2000 
——————
* ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb.
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Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu 

plnění povinné školní docházky v Riverside School 

zřízenou právnickou osobou jiného státu na území 

České republiky a nezařazenou do sítě škol, předškol-

ních a školských zařízení MŠMT č. j. 35 229/99-22 

a Seznam zahraničních škol, jimž MŠMT povolilo 

zvláštní způsob plnění povinné školní docházky, Věst-

ník MŠMT sešit 6/2000 

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty č. j. 21 

153/2000-35, Věstník MŠMT sešit 7/2000 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělo-

výchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, Věstník 

MŠMT sešit 1/2001

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 

kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 

11 134/2001-14, Věstník MŠMT sešit 2/2001

Upozornění k uplatnění autorského zákona při 

poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu č. j. 31 

433/2000-20, Věstník MŠMT sešit 2/2001.

Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních 

škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších 

předpisů (školský zákon), o pokusném ověřování 

organizace, průběhu a ukončování studia v Německé 

škole v Praze, s. r. o., č. j. 18 864/2001-11-23, Věstník 

MŠMT sešit 8/2001 – platí do roku 2008

Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, 

výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 

č. j. 32 338/2001-22, Věstník MŠMT sešit 2/2002

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu 

při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, preven-

ci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník 

MŠMT sešit 3/2002

Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních 

škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřo-

vání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výu-

kou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve 

spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským 

společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Němec-

ko, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole 

v Praze, o. p. s., č. j. 28 019/2001-23, Věstník MŠMT 

sešit 3/2002, ve znění změny č. j. 32 228/2004-23, 

Věstník MŠMT sešit 2/2005

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., 

o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, o experimentálním ověřování ukončování 

studia v The English College in Prague (Anglické gym-

názium v Praze) podle programu International Bac-

calaureate č. j. 28 020/2001-23, Věstník MŠMT sešit 

3/2002, ve znění změny č. j. 30 327/2003-23, Věstník 

MŠMT sešit 2/2004

Organizační řád soutěží a přehlídek základních 

uměleckých škol č. j. 14 535/2002-22, Věstník MŠMT 

sešit 4/2002.

Metodický pokyn k realizaci rozvojového progra-

mu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů 

pro základní vzdělávání o 2 vyučovací hodiny č. j. 31 

172/2002-22, Věstník MŠMT sešit 3/2003

Prodloužení platnosti osvědčení „PROJEKTU G a N“ 

č. j. 10 513/2003-22, Věstník MŠMT sešit 3/2003

Metodický pokyn MŠMT k postupu školských zaří-

zení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 

při opatřeních zásadní důležitosti č. j. 32 608/02-24, 

Věstník MŠMT sešit 4/2003

Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol 

a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na 

dětech a mládeži páchané č. j. 25 884/2003-24, Věstník 

MŠMT sešit 11/2003

Koncepce oddělení pro děti vyžadující intenzivní 

individuální péči č. j. 25 133/2003-24, Věstník MŠMT 

sešit 12/2003

Směrnice MŠMT pro státní zkoušky z psaní na klá-

vesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a ste-

notypistiky č. j. 22 706/2003-23, Věstník MŠMT sešit 

3/2004

Informace MŠMT pro střední odborná učiliště, 

střední školy, střední odborné školy, vyšší odborné 

školy a vysoké školy o jejich povinnosti spolupracovat 

na žádost uznávacího orgánu v řízení o uznání odborné 

kvalifi kace č. j. 16 361/2004-54, Věstník MŠMT sešit 

5/2004

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívá-

ní internetu č. j. 11 691/2004-24, Věstník MŠMT sešit 

6/2004

Pokyn MŠMT k rozšíření učebních plánů vzděláva-

cích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací 

hodinu od školního roku 2004/2005 č. j. 21 264/2004-

22, Věstník MŠMT sešit 8/2004, ve znění doplňku č. j. 

25 344/2004-22, Věstník MŠMT sešit 10/2004

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýcho-

vy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy 

č. 27 563/2004-14, Věstník MŠMT sešit 12/2004

Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

k postupu při povolování výuky některých předmětů 

v cizím jazyce č. j. 33 265/2004-22-23

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 1/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení 

do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při prová-

dění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstří-

ku škol a školských zařízení č. j. 32 372/2004-21

Upozornění na nepřesné informace v učebnicích 
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v souvislosti s udělováním schvalovací doložky č. j. 

28 244/2004-22, Věstník MŠMT sešit 12/2004

Přehled platnosti učebních dokumentů pro výu-

ku v učebních a studijních oborech středoškolského 

odborného vzdělávání č. j. 28 909/2004-23, Věstník 

MŠMT sešit 12/2004

Opatření ministryně školství, mládeže a tělový-

chovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací pro-

gram pro základní vzdělávání č. j. 31 504/2004-22, 

Věstník MŠMT sešit 1/2005, ve znění opatření č. j. 

27 002/2005-22, Věstník MŠMT sešit 10/2005, opat-

ření č.j. 24 653/2006-24,Věstník MŠMT sešit 8/2007 

a opatření č.j. 15 523/2007-22

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýcho-

vy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání č. j. 32 405/2004-22, Věstník 

MŠMT sešit 2/2005

Strategie prevence sociálně patologických jevů 

u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na obdo-

bí 2005-2008 (10 844/2005-24)

Sdělení MŠMT k doplnění textu doložky na vysvěd-

čení o maturitní zkoušce a výučním listu, informace 

o tiskopisu osvědčení o jednotlivé zkoušce, tiskopisy 

pro absolutoria VOŠ a konzervatoří a záznamu o úrazu 

č. j. 11 876/2005-2/1, Věstník MŠMT sešit 3/2005

Statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělá-

vání č.j. 16 829/2005-23, Věstník MŠMT sešit 6/2005

Metodický pokyn MŠMT k realizaci rozvojového 

programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích pro-

gramů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu 

od školního roku 2005/2006 č. j. 11 818/2005-22, Věst-

ník MŠMT sešit 6/2005

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýcho-

vy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy 

č. j. 24 904/2005-14, Věstník MŠMT sešit 8/2005 

Směrnice MŠMT, podle které zpracovávají právnic-

ké osoby vykonávající činnost škol a školských zaříze-

ní, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí rozbory 

hospodaření s fi nančními prostředky státního rozpočtu 

poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-

borném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. j. 24 

306/2005-44, Věstník MŠMT sešit 9/2005

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýcho-

vy č. 17/2005, kterým se stanoví postup při zařazo-

vání jednoletých kursů cizích jazyků s denní výukou 

uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami 

působícími v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy 

č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popří-

padě výuce, které se pro účely státní sociální podpory 

a důchodového pojištění považují za studium na střed-

ních nebo vysokých školách, a při vyřazování kursů 

z uvedené přílohy č. j. 27 646/2005-20, Věstník MŠMT 

sešit 12/2005

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy k postupu při povolování plnění povinné škol-

ní docházky v zahraniční škole na území ČR, č. j. 

14 250/2005-22

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-

vy k  postupu a stanoveným podmínkám pro udělování 

a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učeb-

ním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do 

seznamu učebnic, č.j. 16 854/2007-20 

Pokyn náměstka ministryně k udělování čestného 

názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost ško-

ly nebo školského zařízení č. j. 27 620/2005-20, Věst-

ník MŠMT sešit 1/2006 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochra-

ny zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a škol-

ských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy č. j. 37 014/2005-25, Věstník 

MŠMT sešit 2/2006

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17. ledna 2006, 

č. j. 31 042/2005-22- Rozšíření učebních plánů vzdělá-

vacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučova-

cích hodin od školního roku 2006/07, Věstník MŠMT 

sešit 3/2006

Informace k vyplňování vysvědčení na základních 

školách od školního roku 2006/07, č. j. 21 296/2006-22

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky 

č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogic-

kých pracovníků č. j. 10 446/2006-24, Věstník MŠMT 

sešit 5/2006

Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončo-

vání studia v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické 

lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) č. j. 5 590/2006-23, Věst-

ník MŠMT sešit 6/2006

Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončo-

vání studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomic-

ké lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) č. j. 5 591/2006-23, 

Věstník MŠMT sešit 6/2006

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro 

mateřské školy, základní školy, střední školy, konzer-

vatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké ško-

ly, jazykové školy s právem státní jazykové zkouš-

ky a školská zařízení na školní rok 2006/2007 č. j. 

2 562/2006-20, Věstník MŠMT sešit 6/2006

Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci, soci-

álně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve ško-

lách a školských zařízení, č. j. 20 006/2007-51 

Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam stan-

dardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému 
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jazykové kvalifi kace zaměstnanců ve správních úřa-

dech č. j. 8 428/2007-23,

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy 

č. 18/2007, č. j. 8 294/2007-23, kterým se vydává sta-

tut akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 

a Pravidla pro fi nanční, materiální a organizační čin-

nosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 

a kterým se mění Příkaz ministryně školství mládeže 

a tělovýchovy č. 5/2005, č. j. 16 829/2005-23,

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 21/2007 k  činnosti středisek výchovné péče Věstník 

MŠMT sešit 6/2004

Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti 

středisek výchovné péče č. j. 14 744/2007-24 Věstník 

MŠMT sešit 6/2004

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy právnickým osobám, vykonávajícím činnost 

středních škol z 31. 7. 2007, která se týká vydání 63 

rámcových vzdělávacích programů oborů středního 

vzdělávání, Věstník MŠMT sešit 9/2007

Změna učebních plánů vzdělávacích programů zá-

kladních vzdělávání od 1. září 2007, č. j. 6 538/2007-22

Informace a doporučení Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání, č. j. 

14 821/2007-22

II. Vysoké školy, věda, výzkum a vývoj

Zákony

Zákon č. 48/1990 Sb., o změně názvu University 

Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Zákon č. 163/1990 Sb., o bohosloveckých fakultách

Zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sbo-

ru národní bezpečnosti

Zákon ČNR č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské uni-

verzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské uni-

verzity 

Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České repub-

liky, ve znění zákonů č. 220/2000 Sb. a č. 342/2005 

Sb. 

Zákon ČNR č. 375/1992 Sb., o změně názvu Vysoké 

školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu 

Pedagogické fakulty v Hradci Králové

Zákon č. 46/1994 Sb., o změně názvu Vysoké školy 

chemickotechnologické v Pardubicích

Zákon č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých 

vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 

Sb., o vysokých školách

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změ-

ně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých ško-

lách), ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 

Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004 Sb., č. 121/2004 Sb., 

č. 436/2004 Sb., č. 473/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., 

č. 342/2005 Sb., č. 552/2005 Sb., č. 161/2006 Sb., 

č. 165/2006 Sb., č. 310/2006 Sb. a č. 624/2006 Sb.

Zákon č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývo-

je z veřejných prostředků a o změně některých sou-

visejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývo-

je), ve znění zákonů č. 41/2004 Sb., č. 215/2004 Sb., 

č. 342/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 81/2006 Sb., 

č. 227/2006 Sb. a č. 171/2007 Sb. 

Zákon č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany

Zákon č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy poly-

technické Jihlava

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb.

Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých záko-

nů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkum-

ných institucích

Zákon č. 162/2006 Sb., o zřízení Vysoké školy tech-

nické a ekonomické v Českých Budějovicích

Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských 

embryonálních kmenových buňkách a souvisejících 

činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády

Nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb., o změně 

v organizaci vysokých škol uměleckého směru

Nařízení vlády ČSFR č. 308/1990 Sb., kterým se 

provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké ško-

ly Sboru národní bezpečnosti, ve znění nařízení vlády 

č. 434/1990 Sb.

Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním sys-

tému výzkumu a vývoje

Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře 

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné 

soutěži ve výzkumu a vývoji

Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální 

podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení 

vlády č. 28/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví 

minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situ-

ace studenta

Vyhlášky

Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti 

o akreditaci studijního programu

Vyhláška MŠMT č. 229/1999 Sb., kterou se vydává 

seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mlá-

deže nebo dospělých v zemědělských oborech
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Vyhláška MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a pod-

mínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na 

vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání peda-

gogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky 

č. 412/2006 Sb.

Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popří-

padě výuce, které se pro účely státní sociální podpo-

ry a důchodového pojištění považují za studium na 

středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášek 

č. 167/2006 Sb., č. 423/2006 Sb. a č. 225/2007 Sb.

Vyhláška č. 231/2006 Sb., kterou se stanoví vzor 

písemného pověření kontrolního pracovníka k prová-

dění kontroly výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách a souvisejících činností

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Pokyn k jednotnému uplatňování zásad rehabilitace 

studentů vysokých škol č. j. 1 664/91-SM

Statut medaile MŠMT ČR č. j. 13 344/92-33, Věst-

ník MŠMT sešit 3-6/1992, se změnami uvedenými pod 

č. j. 14 346/97-30 a č. j. 30 461/97-42,30

Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýcho-

vy pro vynikající studenty a absolventy studia ve stu-

dijním programu, Věstník MŠMT sešit 7/1998

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 7/1999 k přiznání stipendií podle programu „Stipendia 

MŠMT vložená do Central European Exchange Program-

me for University Studies (CEEPUS)“ č. j. 15 319/99-11

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 21/1999 k přiznávání stipendií podle programu „Sti-

pendia MŠMT pro podporu tvůrčí činnosti studentů 

doktorských studijních programů při řešení projektů 

úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vyso-

kých škol“ č. j. 34 984/99-33, Věstník MŠMT sešit 

2/2000, ve znění změny č. j. 33 713/2000-33, Věstník 

MŠMT sešit 3/2001, včetně úplného znění

Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýcho-

vy k předkládání výročních zpráv podle zákona o vyso-

kých školách č. j. 10 657/2000-30, Věstník MŠMT sešit 

2/2000

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 11/2000 ke zpracování a využití údajů z matrik stu-

dentů vysokých škol pro rozpočtové a statistické účely 

č. j. 22 490/2000-1

Statut Ceny ministryně školství, mládeže a tělový-

chovy za výzkum č. j. 30 768/2002-31

Statut Fondu rozvoje vysokých škol č. j. SÚ 

927/2003-30

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýcho-

vy č. 1/2004, kterým se stanoví postup při zařazování 

vzdělávacích institucí působících v České republice 

a uskutečňujících vysokoškolské studijní programy 

zahraničních vysokých škol dle přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, 

popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory 

a důchodového pojištění považuje za studium na střed-

ních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších před-

pisů, a při vyřazování vzdělávacích institucí z uvedené 

přílohy, č. j. 12 844/2004-30 

Směrnice MŠMT pro provádění Operačního progra-

mu Rozvoj lidských zdrojů č. j. 23 377/2004-54

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vyso-

kým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělo-

výchovy v roce 2005 č. j. 31 395/2004-30, Věstník 

MŠMT sešit 2/2005

Pravidla pro poskytování dotací Ministerstvem škol-

ství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o vysokých 

školách veřejným vysokým školám na ubytování a stra-

vování studentů a na ubytovací stipendia na rok 2005 

č. j. 28 780/2004-30,Věstník MŠMT sešit 2/2005

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 7/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Sti-

pendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách 

v České republice na základě mezinárodních smluv, 

kterými je Česká republika vázána, nebo usnesení 

vlády České republiky“ č. j. 14 375/2005-61, Věstník 

MŠMT sešit 6/2005

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 11/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Sti-

pendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

pro studium v zahraničí“ č. j. 20 480/2005-61, Věstník 

MŠMT sešit 10/2005

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 12/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Sti-

pendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

vložená do Central European Exchange Programme 

for University Studies (CEEPUS II)“ č. j. 20 920/2005-

61, Věstník MŠMT sešit 10/2005

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýcho-

vy č. 13/2005 k přiznávání stipendií podle programu 

„Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-

vy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká 

republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě 

a vzdělávání“ č. j. 20 527/2005-61, Věstník MŠMT 

sešit 10/2005

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 2/2006, kterým se schvaluje postup při vedení rejstří-

ku veřejných výzkumných institucí, zápisu do něj a dal-

ších souvisejících činnostech, č. j. 36 938/2005-34

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 9/2006, kterým se schvaluje postup při povolování 

výzkumu na lidských embryonálních kmenových buň-

kách a při dalších správních činnostech souvisejících 

s tímto výzkumem
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Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřej-

ným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-

kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších před-

pisů, č. j. 4 632/2006-30, Věstník MŠMT sešit 3/2006

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vyso-

kým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělo-

výchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

č. j. 4 633/2006-30, Věstník MŠMT sešit 3/2006

Statut Rady programů, č.j. 14 236/2007-30 (společ-

ný dokument MŠMT a Rady VŠ, který byl podepsán 

dne 27. 9. 2007)

III. Další vzdělávání
a uznávání odborné kvalifi kace

Zákony

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvali-

fi kace a jiné způsobilosti státních příslušníků člen-

ských států Evropské unie a o změně některých záko-

nů (zákon o uznávání odborné kvalifi kace), ve znění 

zákonů č. 96/2004 Sb., č. 588/2004 Sb., č. 21/2006 Sb. 

a č. 161/2006 Sb. 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých záko-

nů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Vyhlášky

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zaříze-

ní k provádění rekvalifi kace uchazečů o zaměstnání 

a zájemců o zaměstnání

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání peda-

gogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky 

č. 412/2006 Sb.

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanove-

ných k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) 

zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných čin-

ností (povolání) v České republice, členěný podle pří-

slušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic 

Evropského společenství v oblasti obecného systému 

uznávání kvalifi kací, aktualizovaný k 1. 10. 2005, č. j. 

30 239/2005-60, Věstník MŠMT sešit 11/2005

IV. Pracovní právo a bezpečnost práce

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické čin-

nosti pedagogických pracovníků

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových pomě-

rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vyhlášky

Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb., kterou se stano-

ví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého 

měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž 

mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání 

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků 

a studentů 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání peda-

gogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky 

č. 412/2006 Sb.

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracov-

ní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zříze-

ných MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Výklad k § 11 vyhlášky Českého úřadu bezpeč-

nosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

vyhlášky č. 98/1982 Sb., č. j. 32 583/83-42, Věstník 

MŠ a MK sešit 10-11/1984

Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazyko-

vých kvalifi kací náměstků ministrů, vrchních ředite-

lů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců 

ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní sprá-

vy č. j. 21 646/2000-22, Věstník MŠMT sešit 9/2000, 

ve znění doplňků č. j. 19 070/2001-22, Věstník MŠMT 

sešit 9/2001 Sb., a č. j. 16 923/2002-22, včetně úplného 

znění, Věstník MŠMT sešit 9/2002

Prodloužení platnosti osvědčení „PROJEKTU G a N“ 

č. j. 10 513/2003-22, Věstník MŠMT sešit 3/2003

Seznam profesních sdružení podle § 3 písm. g) bodu 

4 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifi ka-

ce, č. j. 14 769/2004-54, Věstník MŠMT sešit 5/2004



SEŠIT 1 strana 41
 

Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regu-

lovaných činností (povolání) v České republice, čle-

něný podle příslušnosti uznávacích orgánů a pod-

le působnosti směrnic Evropského společenství 

v oblasti obecného systému uznávání kvalifi kací č. j. 

21 457/2004-54, Věstník MŠMT sešit 8/2004

Vzor kolektivní smlouvy č. j. 21 709/2004-14, Věst-

ník MŠMT sešit 11/2004 

Metodický pokyn k odměňování pedagogických 

pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských 

zařízení a jejich zařazování podle 16-ti třídního katalo-

gu prací, č. j. 30 207/2003-25

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany 

zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005, Věst-

ník MŠMT sešit 2/2006 

V. Sociální věci

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví 

minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situ-

ace studenta 

Vyhlášky

Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popří-

padě výuce, které se pro účely státní sociální podpo-

ry a důchodového pojištění považují za studium na 

středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášek 

č. 167/2006 Sb., č. 423/2006 Sb. a č. 225/2007 Sb.

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 6/1996 k provedení novely § 12 zákona č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře, č. j. 23 704/96-30, Věst-

ník MŠMT sešit 10/1996

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 7/1999 k přiznání stipendií podle programu „Stipen-

dia MŠMT vložená do Central European Exchange 

Programme for University Studies (CEEPUS)“ č. j. 

15 319/99-11

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 21/1999 k přiznávání stipendií podle programu „Sti-

pendia MŠMT pro podporu tvůrčí činnosti studentů 

doktorských studijních programů při řešení projektů 

úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vyso-

kých škol“ č. j. 34 984/99-33, Věstník MŠMT sešit 

2/2000, ve znění změny č. j. 33 713/2000-33, Věstník 

MŠMT sešit 3/2001, včetně úplného znění

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem 

podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších před-

pisů, pro rok 1999 Věstník MŠMT sešit 3/1999, pro rok 

2000 č. j. 10 411/2000-33 Věstník MŠMT sešit 2/2000, 

pro rok 2001 Věstník sešit 3/2001, pro rok 2002 č. j. 

11 532/2002-33 Věstník MŠMT sešit 2/2002, pro rok 

2003 č. j. 10 831/2003-30 Věstník MŠMT sešit 1/2003, 

pro rok 2004 č. j. 11 474/2004-30 Věstník MŠMT sešit 

2/2004, pro rok 2005 č. j. 11 651/2005-30, pro rok 2006 

č. j. 38 358/2005-30, pro rok 2007 č. j. 1 417/2007-30 

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 11/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Sti-

pendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

pro studium v zahraničí“ č. j. 20 480/2005-61, Věstník 

MŠMT sešit 10/2005.

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 12/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Sti-

pendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

vložená do Central European Exchange Programme 

for University Studies (CEEPUS II)“ č. j. 20 920/2005-

61, Věstník MŠMT sešit 10/2005

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 13/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipen-

dia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená 

do stipendijní části Programu Akce Česká republika 

– Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání“ 

č. j. 20 527/2005-61, Věstník MŠMT sešit 10/2005

Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřej-

ným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-

kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších před-

pisů, č. j. 4 632/2006-30, Věstník MŠMT sešit 3/2006

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vyso-

kým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělo-

výchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

č. j. 4 633/2006-30, Věstník MŠMT sešit 3/2006

VI. Mládež

Zákony

Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mlá-

deže a o změnách některých zákonů, ve znění zákonů 

č. 79/2002 Sb., č. 428/2003 Sb. a č. 376/2004 Sb.

Vyhlášky

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace 
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a fi nancování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělá-

vání

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 6/2003 o experimentálním ověřování odborné přípra-

vy pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času 

č. j. 15 951/2003-51, Věstník MŠMT, sešit 11/2003

Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýcho-

vy o zřízení komise k udělování oprávnění k dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků školských zaří-

zení pro zájmové vzdělávání a odborné přípravě pra-

covníků s dětmi a mládeží č. j. 15 953/2003-51

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti č. j. 

16 621/2004-51, Věstník MŠMT sešit 7/2004

Organizační řád Dějepisné olympiády č. j. 

16 625/2004-51, Věstník MŠMT sešit 7/2004

Organizační řád Olympiády v českém jazyce č. j. 

16 624/2004-51, Věstník MŠMT sešit 7/2004

Organizační řád soutěží v cizích jazycích č. j. 

16 626/2004-51, Věstník MŠMT sešit 7/2004

Organizační řád Biologické olympiády č. j. 

16 622/2004-51, Věstník MŠMT sešit 7/2004

Organizační řád Chemické olympiády č. j. 

16 623/2004-51, Věstník MŠMT sešit 7/2004, ve zně-

ní oprav č. j. 26 338/2004-51, Věstník MŠMT sešit 

10/2005

Organizační řád Fyzikální olympiády č. j. 

22 125/2005-51, Věstník MŠMT sešit 12/2005

Organizační řád Matematické olympiády č. j. 

22 126/2005-51, Věstník MŠMT sešit 12/2005

Organizační řád Zeměpisné olympiády č. j. 

22 127/2005-51, Věstník MŠMT sešit 12/2005

Organizační řád Turnaje mladých fyziků č. j. 

22 128/2005-51, Věstník MŠMT sešit 12/2005 

VII. Tělovýchova a sport

Zákony

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

zákona č. 219/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.

VIII. Rozpočtové hospodaření,
správa majetku a účetnictví

Zákony

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací sou-

kromým školám, předškolním a školským zaříze-

ním, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 

Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb., 

č. 383/2005 Sb. a 179/2006 Sb.

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Sdělení MŠMT o členění soutěží žáků do katego-

rií podle fi nančního zabezpečení, Věstník MŠMT sešit 

1/1999

Sdělení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrád-

ského fondu č. j. 28 048/2000-11, Věstník MŠMT sešit 

12/2000

Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým 

školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-

vy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

č. j. 28 996/2000-33, ve znění změn č. j. 11 337/2002-

33, Věstník MŠMT sešit 2/2002, č. j. 30 650/2002-30, 

Věstník MŠMT sešit 2/2003

Pokyn MŠMT k uzavírání pojistných smluv v orga-

nizačních složkách státu a příspěvkových organiza-

cích v působnosti MŠMT č. j. 13 219/2001-40, Věstník 

MŠMT sešit 3/2001

Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 14/2001 k postupu při udělování souhlasu o nakládá-

ní s nemovitým majetkem převedeným MŠMT na kraje 

č. j. 20 661/2001-II/2, Věstník MŠMT sešit 10/2001

Metodický pokyn pro státní organizace a organi-

zační složky státu v působnosti Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, kterým se upravují náležitos-

ti žádostí o schválení podle zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. 

a zákona č. 229/2001 Sb., Ministerstvem fi nancí při 

bezúplatném nabývání majetku státem a při nakládání 

s majetkem státu ve prospěch nestátních subjektů č. j. 

23 175/2001-14, Věstník MŠMT sešit 2/2002 

Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace 

v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy a Českou školní inspekci upravuje postup při 

provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, č. j. 

31 286/2001-14, Věstník MŠMT sešit 2/2002, Ústřední 

věstník částka 1/2003 

Metodický pokyn MŠMT pro čerpání fi nančních 

prostředků na reprodukci majetku, programové fi nan-

cování v působnosti státní správy, OPŘO a PŘO č. j. 14 

659/2002-40

Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

k fi nančnímu zajištění dalšího vzdělávání pedagogic-

kých pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdě-

lávání a odborné přípravy pracovníků s dětmi a mlá-

deží č. j. 17 920/2003-51

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vyso-

kým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
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chovy v roce 2003 č. j. 19 337/2003-30 Věstník MŠMT 

sešit 8/2003, v roce 2004 č.j. 14 705/2004 Věstník 

MŠMT sešit 5/2004, v roce 2005 č.j. 31 395/2004-

30 Věstník MŠMT sešit 2/2005, v roce 2006 č. j. 

4 633/2006-30 Věstník MŠMT sešit 3/2006

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 9/2003 ke kontrolní činnosti v resortu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 22 500/2003-M1

Směrnice MŠMT pro provádění Operačního progra-

mu Rozvoj lidských zdrojů č. j. 23 377/2004-54

Směrnice upravující předběžnou řídící fi nanční kon-

trolu na MŠMT od 1.1.2005, č.j. 29 570/2004-17, ve 

znění Dodatku č. 1 č. j. 11 864/2006-17 a Dodatku č. 2 

č. j. 5 184/2007-17

Pravidla pro poskytování dotací Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o vyso-

kých školách veřejným vysokým školám na ubytová-

ní a stravování studentů a na ubytovací stipendia na 

rok 2005 č. j. 28 780/2004-30, Věstník MŠMT sešit 

2/2005

Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona 

č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením, ve zně-

ní pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2004 č. j. 

10 933/2005-45, Věstník MŠMT sešit 4/2005

Metodický pokyn I. náměstka ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy k rozlišení výdajů na společ-

né úkoly skupin a vlastní správu úřadu a na pohoš-

tění v rámci správy úřadu a společných úkolů, č. j. 

14 698/2005-40

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy, kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle 

kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností rozbory hospodaření s fi nanč-

ními prostředky státního rozpočtu poskytovanými pod-

le § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-

lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

č.j. 19 963/2005-44, Věstník pro orgány krajů a obcí, 

částka č. 5/2005

Sdělení ke Směrnici Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy, kterou se stanoví závazná osno-

va a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady 

a obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozbory 

hospodaření s fi nančními prostředky státního rozpočtu 

poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zně-

ní pozdějších předpisů, č.j. 19 963/2005-44, Věstník 

pro orgány krajů a orgány obcí, částka č. 5/2005

Osnova rozboru hospodaření s dotací poskytnutou 

na činnost škol a školských zařízení podle zákona č. 

306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým ško-

lám, předškolním a školským zařízením, ve znění poz-

dějších předpisů, č.j. 20 186/2005-44, Věstník MŠMT 

sešit 8/2005 

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých 

provádějí krajské úřady rozpis fi nančních prostředků 

státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon), ve znění pozdějších předpisů, – a pod-

le kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností návrhy rozpisů rozpočtů fi nančních pro-

středků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm . a) 

zákona č. 561/2004 Sb., č.j. 28 768/2005-45, Věstník 

vlády ČR 7/2006 

Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových 

organizací zřizovaných MŠMT, č.j. 30 895/2005-44, 

Věstník MŠMT sešit 1/2006

Vzorová směrnice o účtování majetku č. j. 

32 197/2005-44,Věstník MŠMT sešit 1/2006

Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 

2007 pro účely poskytování dotací na činnost škol 

a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, 

krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou círk-

ví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 

školy, v roce 2006, č.j. 200/2006-45, Věstník MŠMT 

sešit 2/2006 

Metodický pokyn I. náměstka ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy k uzavírání smluv mezi minis-

terstvem a fyzickými nebo právnickými osobami, č. j. 

34 446/2005-40

Vzorová směrnice k provedení inventarizace č. j. 

360/2006-44, Věstník MŠMT sešit 6/2006 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-

vy o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukro-

mým školám a školským zařízením, č.j. 12 382/2006-

44, věstník pro orgány krajů a obcí, částka 5/2006 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy k zabezpečení jednotného postupu při 

vysílání osob do zahraničí č.j. 22 220/2006-61

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy k zabezpečení jednotného postu-

pu při přijímání zahraničních hostů a delegací č. j. 

22 222/2006-61 

Metodický pokyn k využívání ubytovací kapacity 

Domu zahraničních služeb MŠMT – ubytovna Dlouhá, 

Dlouhá 740/17, Praha 1 č.j. 22 253/2006-61

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 7/2007, kterým se stanoví zpracování účetních závě-

rek a předávání účetních a fi nančních výkazů organi-

začních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je MŠMT, v roce 2007, č.j. 535/2007-44, 

Věstník MŠMT sešit 4/2007

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
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č. 22/2007, kterým se stanoví součinnost útvarů MŠMT 

při kontrolách a auditech externích kontrolních orgánů 

na MŠMT, č. j. 13 677/2007-M1

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 34/2007, kterým se stanoví způsob rozpočtování 

a účtování o příspěvcích a dotacích poskytnutých pro-

střednictvím nastavení rozpočtového limitu výdajů na 

bankovních účtech vedených u ČNB a jejich vykazo-

vání č. j. 21 319/2007-441

Směrnice upravující závazný postup při zadávání 

veřejných zakázek č. j. 16 661/2007-47

Metodický pokyn I. náměstkyně MŠMT pro ostatní 

přímo řízené organizace poskytující ubytovací služby 

a stravovací služby č. j. 22 342/2007-40

Metodický pokyn, kterým se stanoví zásady a termí-

ny fi nančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

pro právnické osoby vykonávající činnost škol a škol-

ských zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo 

náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 

školy, za rok 2007 č. j. 21 329/2007-44

Metodický pokyn k fi nančnímu vypořádání vztahů 

se státním rozpočtem za rok 2007 č.j. 24 551/2007-18

Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resort-

ního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových orga-

nizací č. j. 13 414/2007-44, Věstník MŠMT sešit 

8/2007

IX. Kontrola, informace a statistika

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Číselníky závazné pro vykazující jednotky v resortu 

školství, www.uiv.cz

Oznámení ČSÚ o zavedení geografi ckých oblastí do 

Číselníku zemí (ČZEM) částka 101/2002 Sb.

Sdělení ČSÚ o zavedení klasifi kace kmenových 

oborů vzdělání (KKOV), č. 320/2003 Sb., ve znění 

sdělení č. 448/2004 Sb., č. 310/2005 Sb., č. 391/2006 

Sb., č. 535/2006 Sb. a č. 308/2007 Sb.

Statut interního auditu MŠMT č.j. 25 403/2004-M1/

M11

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 5/2004 k zajištění elektronizace veřejných služeb 

v podobě zpracování a aktualizace životních situací 

podle Standardu ISVS č. 7/2001 v resortu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 19 562/2004-55

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 10/2004, kterým se vydává Směrnice ke kontrolní 

činnosti a dozoru v resortu Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy, č. j. 21 823/2004-M1

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 10/2005, kterým se vydává aktualizovaná Interní 

metodická strategie proti podvodným jednáním poško-

zujícím nebo ohrožujícím fi nanční zájmy Evropských 

společenství 

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 13/2006, kterým se vydává Resortní interní protiko-

rupční program MŠMT 

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýcho-

vy č. 15/2006 k vyřizování stížností, petic a žádostí 

o informace a ostatních podání doručených MŠMT, 

č. j. 36 172/2005-I/1/4 

X. Vnitřní správa,
personální agenda, obrana

Vyhlášky

Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí 

§ 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.

Vnitroresortní předpisy MŠMT

Výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou 

se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) č. j. 30 554/2001-20, Věstník MŠMT sešit 3/2002
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax: 
233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 5, Elišky Peško-
vé 14, tel./fax: 257 320 049, – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 261 264 325 – Brno, 
Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – Ostrava, Nádražní 29, tel./fax: 596 120 690 – 
České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. 
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány před-
platitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného 
jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší 
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v do-
bě od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. 
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhů-
tě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném 
styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická oso-
ba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP 
Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Sloven-
skej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č.j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Redakce: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, telefon 257 193 437 – Administrace: pí-
semné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slova-
kia, s. r. o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stano-
vuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok záloha 1 činí 980 Kč 
– Vychází měsíčně – Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CZE ()
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B00530074015900650064006E00ED00200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


