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LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Přehled právních předpisů zde uveřejněných ukazuje, nakolik je spolupráce škol  

a firem komplexní záležitostí. Při této kooperaci se potkává veřejné právo s právem 

soukromým a gesce několika rezortů.  

Za součást školské legislativy v širším slova smyslu lze kromě předpisů v gesci 

MŠMT vyhlašovaných ve Sbírce zákonů (tj. níže uvedených zákonů a od nich 

odvozených vyhlášek a nařízení vlády) považovat další normy, které nemají obecnou 

působnost, ale jsou pro školský systém klíčové. Patří sem zejména rámcové 

vzdělávací programy (RVP), protože teprve v nich se mohou náležitě projevit 

specifika jednotlivých oborů vzdělání, jež do roviny obecně platných předpisů nepatří. 

Pracovněprávní vztahy uvnitř školy a firmy jsou pro jejich vzájemnou spolupráci často 

určující.  

Oblastí, která se týká jak školské, tak firemní legislativy bez rozdílu, je bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci (BOZP) v gesci MPSV a další vybrané předpisy, které mají 

dle zkušeností z projektu na spolupráci škol a firem bezprostřední vliv, viz tabulka 

níže. 

 

NÁZEV PŘEDPISU GESCE 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon 

MŠMT 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-

pracovnicich-k-1-lednu 

MŠMT 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-a-novela-

vyhlasky-c-177-2009-sb 

MŠMT 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nove-narizeni-vlady-

MŠMT 

http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-lednu
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-lednu
http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-a-novela-vyhlasky-c-177-2009-sb
http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-a-novela-vyhlasky-c-177-2009-sb
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nove-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani-v-zakladnim
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o-soustave-oboru-vzdelani-v-zakladnim 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-

vzdelani 

Rámcové vzdělávací programy:  

http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-

a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy 

MŠMT 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává 

dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání 

kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L (s výjimkou rámcových 

vzdělávacích programů oborů vzdělání kmenového oboru 78-42-

M Lyceum) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně 

dosaženého vzdělání M a P 

MŠMT 

 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává 

dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání 

kmenového oboru 78-42-M Lyceum 

MŠMT 

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-13-2005-sb-1 

MŠMT 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-412-2006-sb-kterou-se-
meni-vyhlaska-c-317-2005-sb 

MŠMT 

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

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 

předpisů: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-
rozsah-prime-vyucovaci-prime-vychovne-prime-specialne-pedagogicke-
a-prime-pedagogicko-psychologicke-cinnosti-pedagogickych-pracovniku 

MŠMT 

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

vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb 

MŠMT 

MPSV 

Ostatní 

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů: 

MŠMT 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nove-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani-v-zakladnim
http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani
http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani
http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy
http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-13-2005-sb-1
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-412-2006-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-317-2005-sb
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-412-2006-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-317-2005-sb
http://www.msmt.cz/dokumenty/narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-rozsah-prime-vyucovaci-prime-vychovne-prime-specialne-pedagogicke-a-prime-pedagogicko-psychologicke-cinnosti-pedagogickych-pracovniku
http://www.msmt.cz/dokumenty/narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-rozsah-prime-vyucovaci-prime-vychovne-prime-specialne-pedagogicke-a-prime-pedagogicko-psychologicke-cinnosti-pedagogickych-pracovniku
http://www.msmt.cz/dokumenty/narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-rozsah-prime-vyucovaci-prime-vychovne-prime-specialne-pedagogicke-a-prime-pedagogicko-psychologicke-cinnosti-pedagogickych-pracovniku
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb 

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti 

o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68838&nr=176~2
F2009&rpp=15#local-content 

MŠMT 

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších 

předpisů: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60652&nr=492~2
F2005&rpp=15#local-content 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=66688&nr=47~2F
2008&rpp=15#local-content 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=33~2F2009&rpp=
15#seznam 

MŠMT 

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

101 – 108 BOZP):  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75451&n
r=365~2F2011&rpp=15#local-content 

MPSV 

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

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=82926&nr=267~2
F2014&rpp=15#local-content 

MF 

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

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2012/zakon-c-
1712012-sb-6494 

MF 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

http://www.mpo.cz/dokument144140.html 

MPO 

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro 

zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným 

svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů (§ 5 – samostudium 

pedagogů): 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-263-2007-sb-kterou-se-
stanovi-pracovni-rad-pro-zamestnance-skol-a-skolskych-zarizeni-
zrizenych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-krajem-obci-
nebo-dobrovolnym-svazkem-obci 

MŠMT 

MPSV 

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění 

MPSV 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68838&nr=176~2F2009&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68838&nr=176~2F2009&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60652&nr=492~2F2005&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60652&nr=492~2F2005&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=66688&nr=47~2F2008&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=66688&nr=47~2F2008&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=33~2F2009&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=33~2F2009&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75451&nr=365~2F2011&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75451&nr=365~2F2011&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=82926&nr=267~2F2014&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=82926&nr=267~2F2014&rpp=15%23local-content
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2012/zakon-c-1712012-sb-6494
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2012/zakon-c-1712012-sb-6494
http://www.mpo.cz/dokument144140.html
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-263-2007-sb-kterou-se-stanovi-pracovni-rad-pro-zamestnance-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizenych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-krajem-obci-nebo-dobrovolnym-svazkem-obci
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-263-2007-sb-kterou-se-stanovi-pracovni-rad-pro-zamestnance-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizenych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-krajem-obci-nebo-dobrovolnym-svazkem-obci
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-263-2007-sb-kterou-se-stanovi-pracovni-rad-pro-zamestnance-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizenych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-krajem-obci-nebo-dobrovolnym-svazkem-obci
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-263-2007-sb-kterou-se-stanovi-pracovni-rad-pro-zamestnance-skol-a-skolskych-zarizeni-zrizenych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-krajem-obci-nebo-dobrovolnym-svazkem-obci


 

4 

 

pozdějších předpisů: 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z143_1992#ProfilPP 

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

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58235&nr=435~2
F2004&rpp=15#local-content 

MPSV 

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

pozdějších předpisů (§ 51 odst. 2 písm. a, § 53 a následující – zdravotní 

prohlídky): 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=75507&nr=373~2
F2011&rpp=10#local-content 

MZdr 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 7 – 

hygienické požadavky na školy, § 37 a následující – ochrana zdraví při 

práci, kategorizace práce): 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49577&nr=258~2
F2000&rpp=15#local-content 

MZdr 

 

 

 

 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 

testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=56104&nr=432~2
F2003&rpp=15#local-content 

MZdr 

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví 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: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=55849&nr=288~2
F2003&rpp=15#local-content 

MZdr 

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

pozdějších předpisů: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59716&nr=64~2F
2005&rpp=15#local-content 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=70497&nr=57~2F
2010&rpp=15#local-content 

MŠMT 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, v znění pozdějších předpisů: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=65267&n
r=361~2F2007&rpp=15#local-content 

MZdr 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z143_1992%23ProfilPP
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58235&nr=435~2F2004&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58235&nr=435~2F2004&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=75507&nr=373~2F2011&rpp=10%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=75507&nr=373~2F2011&rpp=10%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49577&nr=258~2F2000&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49577&nr=258~2F2000&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=56104&nr=432~2F2003&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=56104&nr=432~2F2003&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=55849&nr=288~2F2003&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=55849&nr=288~2F2003&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59716&nr=64~2F2005&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59716&nr=64~2F2005&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=70497&nr=57~2F2010&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=70497&nr=57~2F2010&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=65267&nr=361~2F2007&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=65267&nr=361~2F2007&rpp=15%23local-content
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=133~2F1985&rpp
=15#seznam 

MV 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60408&nr=362~2
F2005&rpp=15#local-content 

MPSV 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51992&nr=495~2
F2001&rpp=15#local-content 

MPSV 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úraze, ve znění pozdějších předpisů: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=71230&nr=201~2
F2010&rpp=15#local-content 

MPSV 

 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=133~2F1985&rpp=15%23seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=133~2F1985&rpp=15%23seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60408&nr=362~2F2005&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=60408&nr=362~2F2005&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51992&nr=495~2F2001&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51992&nr=495~2F2001&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=71230&nr=201~2F2010&rpp=15%23local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=71230&nr=201~2F2010&rpp=15%23local-content

