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Úvod 

Pro vypracování své bakalářské práce jsem si zvolila téma právní, 

specializované na vztahy ve školství. К tomuto rozhodnutí mě dovedl fakt, 

že jakožto dcera dvou pedagogů jsem vyrůstala v prostředí, kde byla oblast 

školství a problémů s ním spjatá denně řešena. Spousta rodinných 

známých, i několik rodinných příslušníků včetně mých rodičů, pracovalo či 

stále pracuje ve škole nebo školských zařízeních. A to přímo jako učitelé 

nebo ředitelé škol. 

Odmala mě také zajímalo právo. Tento nesmírně rozsáhlý, ale velmi 

pozoruhodný obor jsem studovat nezačala, a proto mě oslovil nápad napsat 

bakalářkou práci právě z něj. 

Cílem práce je analýza a následná interpretační syntéza v oblasti 

právní úpravy vzdělávacího systému a jejího vývoje, analýza a syntéza 

vlastni pozice státu při poskytováni vzděláváni, dále průzkum práv a 

povinností občana z hlediska školství a v neposlední řadě popis legislativní 

úpravy studia cizinců v České republice. V praxi jsem vyhledala takové 

příklady, které by dokládaly nebo doplňovaly mnou rozebíranou tematiku. 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila zmapovat a ucelit 

roztříštěnou problematiku školství tak, aby se z práce dalo vycházet 

v případě jejího využití jako didaktické pomůcky nebo pomůcky pro 

pedagogické pracovníky. 

Psaním bakalářské práce jsem si velmi rozšířila obzory a pronikla 

hlouběji do struktury školství, která je sama o sobě velmi zajímavá. 

Zahrnuje totiž i další problematiky, a to z oblasti managementu, 

veřejnoprávních i soukromoprávních disciplín, řízení ekonomiky, trestní a 

správní odpovědnosti atd. Navíc je školství v dnešní době velmi 

diskutovanou oblastí z důvodu plánované reformy terciálního vzdělávání. 

6 



1. Právní úprava vzdělávacího systému a její vývoj 

Jedním ze základních principů moderního školství je i vzdělávací 

systém, který byl nastaven po roce 1989. Nárok na vzdělávání 

v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách má každý 

občan s pobytem na území České republiky (dále jen „ČR"); to mu zákonem 

garantuje stát. Toto právo se vztahuje i na vzdělávání na vysokých školách; 

je ovšem limitováno schopnostmi občana a možnostmi společnosti. 

V některých případech je stát i zřizovatelem, v jiných se zřizovatelem stává 

obec, svazek obcí nebo kraj. Oproti dobám minulým zaznamenal školský 

systém četné a hluboké změny. 

Po revoluci v roce 1989 došlo к výraznému posílení autonomie všech 

typů škol působících v rámci vzdělávací soustavy, a to na základě nových 

zásad vztahu mezi státem a školstvím, které formulovalo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT"). Postupně se též začalo 

rozrůstat i školství soukromé. Hlavní změny, které proběhly po předchozím 

období, se projevily zejména na těchto úrovních: 

1/ Školám byla poskytnuta právní subjektivita. 

2/ Došlo k tzv. deetatizaci školství, tj. к přesunu pravomocí, tedy i 

к decentralizaci v oblasti správy, řízení a financování škol z centrálních 

orgánů (stát) na samosprávné složky (obce, kraje). Stát si však i nadále 

ponechává hlavní slovo v zásadních otázkách. 

3/ Privatizací nestátního školství byl ukončen monopol, podle něhož směl 

školská zařízení zřizovat pouze stát. Vznikly tak školy církevní a soukromé 

s právem zajišťovat vzdělání za částečnou úplatu. 

4/ Stále je patrná diverzifikace školského systému. Vznikají nové vzdělávací 

příležitosti s využitím církevních a soukromých zřizovatelů; po roce 1995 

byly ve výrazném počtu zakládány také vyšší odborné školy1 s nabídkou 

pomaturitního odborného vzdělání. Školská soustava se stává flexibilnější a 

objevuje se i čím dál více škol, ve kterých výuka probíhá za pomoci 

alternativních učebních metod. 

Po roce 1989 bylo jasné, že musejí proběhnout změny z hlediska 

školství jako celku. Orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Výbor 

1 Pokyn MŠMT č. 11 880/95-23 к zařazování vyšších odborných škol do sítě škol, předškolních 
zařízení a školských zařízení, uveřejněný ve věstníku MŠMT č. 12/1995 
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pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu dostal svou iniciační a 

kontrolní funkci při řízení a správě školství na úrovni zákonodárného 

orgánu. Školství v Senátu je od této doby zastoupeno Výborem pro 

vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Profesní sdružení a 

iniciativy učitelů, rodičů a dalších, zájmové organizace nebo odborové 

svazy učitelů a zaměstnanců školství působí v rámci poradních sborů při 

MŠMT. První grantové programy MŠMT byly zahájeny v roce 2004 a 

orientovaly se na státní podporu vědecké a vzdělávací činnosti2. Dále se 

s podporou připojila řada fondů a rozvojových programů, ve kterých se 

angažuje i Evropská unie (dále jen „EU") a Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD"). 

Před rokem 1989 byla hustota škol ovlivněna ekonomickými hledisky 

- školy byly rozmístěny rovnoměrně, neboť patřily do systému celkové 

občanské vybavenosti. Řešení existovalo i pro dojíždějící žáky a studenty; 

tento problém se řešil nabídkou slev na dopravu a možnostmi internátního 

ubytování, které bylo společně se stravováním výrazně dotováno státem. 

Strukturu oborů určovaly požadavky odvozené z centrálně plánovaného 

vývoje hospodářství. Po roce 1989 však centrální řízení zaniklo, a tak se 

nabídka začala přizpůsobovat poptávce, která se přesouvala z učňovských 

oborů к oborům maturitním, z oborů technických к ekonomickým, obchodu 

a službám (terciární sféře). Vznikalo mnoho nových škol, jejich síť se stala 

hustší a vzhledem к demografickému poklesu klesal i počet žáků 

v jednotlivých školách. 

Novela zákona o státní správě a samosprávě3 z června roku 1995 

ukončila programovou neúčast státu v tomto procesu a stanovila, že síť 

škol, předškolních a školských zařízení všech zřizovatelů bude vést a 

zveřejňovat MŠMT4; zároveň tato novela stanovila i pravidla pro zařazování 

a vyřazování škol, předškolních a školských zařízení do sítě, jíž se musely 

podrobit i všechny doposud existující školy a školská zařízení. 

2 http://www.msmt.cz 
3 Zákon č. 564/1990 Sb., České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství, [zrušen zák. 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon)] 
4 http://rejskol.msmt.cz/ 

http://rejspo.msmt.cz/ 
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Od původního záměru školství deetatizovat se touto novelou upustilo, čímž 

se vrátila etatizace, přesněji re-etatizace. Obce byly navíc ještě zavázány 

ke stanovení tzv. spádových obvodů pro základní školy (čili takových 

obvodů, které přísluší daným oblastem a povinné školní docházce žáků 

v těchto oblastech žijících). 

V roce 1998 přistoupilo MŠMT к tzv. optimalizaci sítě základních, 

středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, která měla zaručit 

zachování dostupnosti vzdělání i přes změny v síti škol. Současně byla 

připravována reforma veřejné správy a optimalizace sítě základních, 

středních a vyšších odborných škol a školských zařízení byla její součástí. 

Reforma školství byla vedena motivy efektivity při rozdělování státních 

finančních prostředků, a to s několika cíli: 

- pedagogickými (lepší využití učitelské aprobace na velkých školách, jistá 

míra koncentrace jako předpoklad rozvoje osobnosti) 

- ekonomickými (hospodárnost к využívání kapacit škol a výukové techniky, 

ubytovacích kapacit, hospodárnost správy škol) 

- obecně strategickými (velká škola může hrát závažnější roli v rozvoji 

regionu než několik malých). 

Proces shora zmíněné optimalizace byl velmi pomalý a významné 

změny se projevily až v souvislosti s probíhající reformou veřejné správy. 

Vláda schválila v květnu 1995 Koncepci státní informační politiky ve 

vzdělávání, která spadala do okruhu tzv. Státní informační politiky. 

Především pro základní a střední školství toto opatření znamenalo změny 

v oblasti informačních technologií a počítačové gramotnosti. Počítače 

připojené na internet se zaváděly do škol (viz neúspěšný projekt INternet 

DO Škol), učitelé byli instruováni к samostatné tvůrčí práci, klasické učebny 

se pozvolna měnily na multimediální. Postupem času se stal internet ve 

školách nepostradatelnou záležitostí; pro dnešní žáky je práce s ním 

samozřejmá, nezřídka přes něj dochází i к realizaci výuky. 
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1.1 Školský zákon 

„Ústavní pořádek České republiky tvoří podle zákona č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, §112 Ústava, Listina základních práv a svobod, 

ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního 

shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění 

Československé socialistické republiky a České národní rady upravující 

státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté 

po 6. červnu 1992.10 Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina") 

v článku 34 odst. 4 stanoví: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; 

děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči." V článku 33 Listiny pak 

garantovaná práva a principy, které souvisejí se školstvím, dále rozvíjí 

znění: „Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, 

kterou stanoví zákon." Právním předpisem, na nějž Listina odkazuje, je 

zákon školský. První, charakterizovatelný jako „školský", byl zákon č. 

189/1919 Sb., o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a 

vychovávacích, který schválilo Národní shromáždění československé. Jeho 

účinnost byla zrušena к 31. 8. 1948 „poúnorovým" Ústavodárným Národním 

shromážděním československým, a to zákonem č. 95/1948 Sb., o základní 

úpravě jednotného školství (školský zákon). Socialistický režim ale tento 

školský zákon zrušil a nahradil nejprve zákonem č. 31/1953 Sb., o školské 

soustavě a vzdělávání učitelů s účinností od 7. 5. 1953, dále zákonem č. 

186/1960 Sb., o soustavné výchově a vzdělávání súčinností od 28. 12. 

1960, a nakonec zákonem č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a 

středních škol s účinností od 1. 9. 1984. Účinnost naposledy zmíněného 

zákona pozbyla platnosti к 31. 12. 2004. Za dvacet let své účinnosti tento 

zákon zaznamenal osmnáct doplňků a novel. Od roku 2004 vešel v platnost 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Úplné znění zákona bylo 

vyhlášeno 2. září 2008 a zahrnuje všechny novely, které nabyly účinnosti do 

tohoto data. Nejaktuálněji byl tento zákon měněn zákonem č. 242/2008 Sb., 

v oblasti maturitní zkoušky, přičemž účinnosti nabyla tato změna 4. 

5 Ústava České republiky : právní stav ke dni 1.dubna 2007: texty s názvy paragrafů a věcným 
rejstříkem. Praha, 2007. s. 11 
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července 2008 a zčásti teprve účinnosti nabude к 1. září 20 096. Dále pak 

zákonem č. 243/2008 Sb., kterým jsou měněna pravidla pro přijímání 

uchazečů na střední školy7. Novela školského zákona vzbudila spoustu 

kladných, i záporných ohlasů. Argumenty ve prospěch nové právní úpravy 

předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ministr školství Ondřej 

Liška. Podle jeho stanoviska, jak jej prezentoval poslancům, jsou největším 

přínosem nové právní úpravy změny v oblasti předškolního a základního 

vzdělávání (např. zrušení bezplatnosti posledního ročníku mateřské školy, 

zahájení povinné školní docházky už před dosažením šesti let věku), a dále 

také změny v oblasti středního školství (rozšíření možnosti organizovat 

nástavbové studium atd.)8 Novela se ale nesetkala s kladným ohlasem u 

Občanské demokratické strany, jmenovitě u poslance Waltera Bartoše, 

který proti ní vystupoval už od počátku jejích příprav. Kritizoval mimo jiné 

absenci diskuze na toto téma a opakování nedostatků zákona původního.9 

Návrh školského zákona byl vypracován podle tzv. Bílé knihy -

Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR z roku 2001, předpisů 

z oblasti „soft law"10, ze závazných předpisů Evropské unie, 

z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací 

soustavy ČR z roku 2002, z programového prohlášení vlády ČR z 5. srpna 

2002 a v neposlední řádě z mezinárodních úmluv, které představují např. 

Úmluva o ochraně práv národnostních menšin11 a Úmluva o právech 

dítěte12. Novým školským zákonem byly nahrazeny do té doby účinné 

zákony č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti škol soukromých zůstal 

v platnosti zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

6 http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon 
7 http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon 
8 srov. http://www.zeleni.cz/10821/clanek/ondrej-liska-k-novele-skolskeho-zakona/ 
9 http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=791 
10 Dokumenty, které vydává Rada nebo Komise ve formě stanovisek nebo doporučení. Tyto akty 
nejsou právně závazné. Jsou vydávány rovněž pod různými názvy, např. oznámení, pravidla. Přes 
svou formální nezávaznost (což znamená, že jejich nerespektování nemá žádné právní důsledky) 
však mají velký význam, protože jsou zdrojem informací o tom, jak na určité chování nahlížejí 
rozhodující orgány Společenství a jak posuzují nebo jak vykládají určité pojmy primárního nebo 
sekundárního práva. Přispívají významnou měrou к transparentnosti jednání Komise a 
к předvídatelnosti jejích rozhodnutí. Srov. ust. čl. 249 odst. 5 Smlouvy o ES. 

11 Žák. č. 96/1998 Sb., o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin 
12Uveřejněno ve Sbírce zákonů pod . č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte 
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předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. Ten byl 

ale zásadně změněn zákonem č. 562/2004 Sb., súčinností od 1. ledna 

2005. Nejaktuálnější změna nabyla účinnosti 1. května 2006. 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné 

výchovy ve školských zařízeních, preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

samostatně upravuje oblast výkonu ochranné výchovy, ústavní výchovy a 

preventivně výchovné péče. Hlavním úkolem nového školského zákona bylo 

vytvořit komplexní právní předpis, který postihne všechny oblasti školství 

namísto stávající roztříštěné a nedostatečné právní úpravy. Konečně byla 

stanovena i pravidla vzdělávacího systému a podmínky vzdělávání, tedy 

nejednalo se o pouhé popisy škol a školských zařízení, jak tomu bylo 

doposud. Vytvořit optimální právní základ pro podporu vzdělávacích potřeb 

a zájmů dětí bylo obecným záměrem školského zákona. 

„Základními prvky a atributy vzdělávacího systému podle tohoto zákona 

jsou: 

- základní cíle vzdělávání, 

- soustava oborů vzdělání a vzdělávacích programů jako cílový, 

obsahový a organizační popis určitého druhu vzdělávání, 

- soustava škol a školských zařízení jako popis realizační soustavy, 

- systém státní správy a samosprávy ve školství vzhledem к vývoji státní 

správy ČR (zejména po zřízení vyšších územních samosprávních celků), 

práva a povinnosti orgánů státní správy a samosprávy, nové rozdělení 

kompetencí ve zřizování a správě škol a školských zařízení, 

- práva a povinnosti orgánů státní správy, obcí a dalších právnických 

osob a fyzických osob ve vzdělávání, 

- vymezení dalších subjektů, které se na vzdělávání podílejí, jejich práva 

a povinností, 

- pravidla financování vzdělávání s ohledem na skutečnost, že zřizovateli 

škol mohou být státní i nestátní subjekty."13 

Veřejnoprávní školství je podřízeno MŠMT, které odpovídá za 

koncepci, stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy. Částečně do jeho 

13 HANOVSKÝ, S. Vybrané právní aspekty z oblasti veřejné správy ve školství. Diplomová práce. 
Praha, 2005, str. 57. 
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působnosti spadá i vědní politika, výzkum a vývoj, programy celoživotního 

vzdělávání, problematika dětí a mládeže atd. Samotná koncepce se vytváří 

tak, že je nejprve zveřejněn dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

výchovně vzdělávací soustavy a ten se posléze předloží vládě. Nejméně 

jednou za čtyři roky dochází od vlády ke kontrole. 

Do působnosti orgánů krajů a obcí byly přeneseny zřizovatelské a 

správní funkce MŠMT, které tak zřizuje к plnění svých funkcí pouze účelová 

odborná zařízení. Ta jsou řízena náměstkem ministra příslušného úseku a 

jedná se například o Výzkumný ústav pedagogický, Národní ústav 

odborného vzdělávání, Centrum pro studium vysokého školství, Institut dětí 

a mládeže atd. Podle konkrétních ustanovení školského zákona je státní 

správa přenesená z působnosti MŠMT vykonávána: 

- ústředními orgány státní správy podle § 172 školského zákona 

- českou školní inspekcí dle § 173 až § 176 školského zákona 

- školskou radou podle § 167 a § 168 školského zákona 

- obecními úřady s rozšířenou působností14 

- krajskými úřady 

- ředitelem školy dle § 164 a § 165 školského zákona 

Co se územní samosprávy týká, ta je ve školství vykonávána obcemi 

a kraji. Ty také dbají o soulad rozvoje školských služeb a soulad rozvoje 

vzdělání se zájmy občanů, s demografickým rozvojem, potřebami trhu práce 

atd. Účel je zřejmý - zajistit dostupnost školských služeb a vzdělání široké 

veřejnosti podle místních podmínek. 

Rozdíl původní a současné právní úpravy se promítl především do 

změn vyvolaných tzv. druhou etapou reformy veřejné správy. 

V ustanoveních školského zákona se od současné právní úpravy v rámci 

systému a kompetencí veřejné správy daly najít odlišnosti jako například: 

1. § 7 odst. 6 školského zákona 

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení 

Povinnost zápisu školského právního subjektu v novém rejstříku, rejstříku 

škol a školských zařízení (bývalá síť škol) dle § 142 školského zákona. 

14 Státní správu přenesenou z MŠMT mohou též u statutárních měst vykonávat i městské části 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města. 
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2. § 8 odst. 1 školského zákona 

Právní postavení škol a školských zařízení 

Školy a školská zařízení mohou být zřízeny jako právnická osoba dle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

nové i jako školské právnické osoby ( dále „ŠPO") dle ustanovení školského 

zákona. Nově může být zřizovatelem i svazek obcí. 

3. § 32 školského zákona 

Zákaz propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy 

Specifikuje zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí. Dále není 

povolena reklamní činnost v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání. 

1. 2 Školská zařízení 

Do výchovně vzdělávací soustavy jsou zahrnuty školy základní, 

střední, speciální a vyšší odborné, přičemž sem spadají i instituce 

poskytující základy uměleckého (zájmového) vzdělávání. Tento systém je 

doplněn ještě zařízeními předškolními (mateřské školy) a školskými 

zařízeními účelovými; právní úprava je obsažena v zákoně č. 76/1978 Sb., 

o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Školská zařízení 

zabezpečují jak výchovu mimo vyučování, tak se orientují i na další 

vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků; navíc poskytují odborné služby 

předškolním zařízením a školským výchovným zařízením. 

Těmi jsou zařízení: 

- školské zotavovací zařízení sloužící pro pobyt dětí z mateřských škol a 

žáků škol ve zdravotně příznivém prostředí, a to bez přerušení školní 

výchovně vzdělávací funkce, což umožňuje škola v přírodě 

- školské výchovné zařízení pro výchovu mimo vyučování, které představují 

střediska pro volný čas dětí a mládeže (družina, školní klub, školní 

knihovna, domov mládeže) 

- zařízení pro zájmové studium jako např. školské ústavy umělecké výroby, 

ústavy studia jazyků - státní jazykové školy, ústavy zabezpečující studium 

stenotypistiky a psaní strojem státní těsnopisné ústavy 
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- školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a 

preventivně výchovné péče 

- jazykové školy 

- předškolní zařízení, která zabezpečují předškolní výchovu (mateřské 

školy) 

- střední a vyšší odborné školy poskytující odborné pomaturitní studium 

- školská účelová zařízení pomáhající předškolním zařízením, školám a 

školským výchovným zařízením plnit výchovně vzdělávací úkoly; taktéž 

zabezpečují další vzdělávání pracovníků či hmotnou péči o žáky po dobu 

jejich pobytu ve škole (poradna, školní jídelna, výchovný poradce, 

pedagogicko- psychologická poradna) 

- instituce dalšího vzdělávání.15 

1.3 Výkon ústavní a ochranné výchovy 

Výchovu dětí a mladistvých bez patřičného rodinného zázemí nebo 

s poruchami chování upravuje zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů16. Právní stav v této 

oblasti byl vymezen zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, který 

v § 23 až § 31 upravuje činnost školských zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Další z mnoha jiných 

úprav se týkala umožnění zřizování školských zařízení pro obtížně 

vychovatelné žáky ve speciálních školách. Vznik zařízení tohoto typu je ale 

podmíněn existencí jediného zřizovatele a při splnění této podmínky potom 

vystupuje jako právní subjekt. Činnost a organizace školských zařízení pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy byly upraveny metodickými pokyny 

ministerstva a také vyhláškou Ministerstva školství ČSR č. 64/1981 Sb., o 

školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy17. Ta 

se však projevila jako naprosto nedostačující, a proto byla doplněna - i když 

až po mnoha letech - zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

15souhmné informace na http://www.zkola.cz/zkedu/predskolou/vzdelavaniprodospele/default.aspx 
16 vydán 5. 2. 2002 s účinností od 1. 7. 2002 
17 vydána 19. 5. 1981 s účinností od 1. 9. 1981 do 31. 6. 2002 
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mládeže. „Tím se stal zákon č. 109/2002 Sb. aplikací vůči zákonu o 

soudnictví ve věcech mládeže a k tomu byla vydána prováděcí vyhláška 

MŠMT č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních."18 

Principy tohoto zákona jsou: 

- určení práv a povinností nezletilého dítěte, které bylo svěřeno do péče 

školského zařízení a taktéž jeho zákonných zástupců. Samozřejmě i 

naopak vymezuje práva a povinnosti školského zařízení vůči dítěti a jeho 

zákonným zástupcům. 

- děti, které byly zadrženy po útěku od rodičů, jsou v souladu s Listinou 

základních práv a svobod umístěny do diagnostického ústavu, to však 

výhradně na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření. 

- podle průzkumů odborníků a poznatků z praxe zákon také umožňuje 

zřizování zařízení, která svými rozdílnými přístupy reflektují potřeby dětí 

v závislosti na druhu jejich postižení. 

- též upravuje otázku úhrady nákladů za péči, věcné pomoci a kapesného 

v těchto zařízeních a stanovuje i věkové rozmezí svěřených osob, stejně 

jako důvody pro umístění do zařízení. 

- v neposlední řadě umožňuje vytvářet podmínky pro vzdělávání, s čímž 

souvisí i respektování potřeby „humanizace výchovného procesu v souladu 

s Úmluvou o právech dítěte"19 a věnuje se i takovým jedincům, kteří jsou 

dosud v péči rodiny, avšak vykazují potřebu poskytnutí preventivně 

výchovných služeb. 

1. 4 Zákon o pedagogických pracovnících 

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

některých zákonů řeší v zásadě tři důležité oblasti výkonu práce 

pedagogických pracovníků: 

- stanovuje předpoklady pro výkon funkce pedagoga 

- nastavuje některé podmínky pro výkon přímé pedagogické činnosti 

18 HANOVSKÝ, S. Opak. cit. str. 19 
19 HANOVSKÝ, S. Opak. cit. str. 20 
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- zavádí nové podmínky dalšího vzdělávání a systém kariérního růstu. 

Pedagogickým pracovníkem je taková osoba, která vykonává přímou 

vyučovací, výchovnou, speciálně pedagogickou nebo pedagogicko-

psychologickou činnost tak, že na vzdělávaného přímo působí. Do této 

charakteristiky jsou řazeni i zaměstnanci, kteří tuto činnost vykonávají 

v zařízeních sociální péče. Předpokládá se, že pedagogickým pracovníkem 

může být současně s výše zmíněným ten, kdo je bezúhonný, zdravotně 

způsobilý, prokázal znalost českého jazyka, má odbornou kvalifikaci a je 

plně způsobilý к právním úkonům20. Přesné požadavky pro výkon 

pedagogické činnosti stanovil zákon s ohledem na to, jakou konkrétní 

pedagogickou činnost dané osoby vykonávají. Specifikuje nároky na učitele 

mateřské školy, učitele prvního a druhého stupně základní školy, učitele 

střední školy, vyšší odborné školy, uměleckých odborných předmětů 

v základní umělecké škole, dále pak upravuje podmínky pro učitele 

jazykové školy, pedagoga v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, učitele náboženství, odborného výcviku, vychovatele 

a pedagoga volného času. Dále zákon stanoví podmínky pro výkon 

povolání speciálního pedagoga, psychologa, asistenta pedagoga a trenéra. 

Podle § 22 Společná ustanovení к získávání odborné kvalifikace je 

potřeba mít к výkonu pedagogické činnosti vzdělání v akreditovaném 

programu. Navíc při práci s neslyšícími dětmi, žáky a studenty musí 

pedagog prokázat znalost znakové řeči. Dále platí, že: „Pedagogičtí 

pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího 

vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci."21 Učitel tak 

učiní samostudiem, vzděláváním na vysokých školách, v zařízení dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v jiných vzdělávacích 

institucích akreditovaných22 MŠMT. Za tohoto předpokladu dostane 

pedagog doklad o absolvování dalšího vzdělání - osvědčení vydané 

pořadatelskou vzdělávací institucí. 

20 Ust. § 3 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích 
21 Ust. § 24 téhož zák. 
22 Ust. § 25 až 28 téhož zák. 
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Zákon však pamatuje i na osoby, které nesplňují předpoklad podle § 

3 odst. 1 písm. b, tedy nemají odbornou kvalifikaci pro přímou 

pedagogickou činnost, kterou vykonávají. Takové fyzické osoby mohou též 

působit ve školských zařízeních. Předpokladem ale je, že ke dni účinnosti 

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

některých zákonů,23 dosáhly padesáti let věku a dlouhodobým výkonem 

přímé pedagogické činnosti nejméně po dobu patnácti let prokázaly 

schopnost výkonu požadované činnosti; po dobu pěti let od účinnosti tohoto 

zákona musejí zahájit studium v akreditovaném odborném programu, a to 

řádně dokončit. Může nastat situace, kdy je postačující nejvyšší dosažitelné 

vzdělání v oboru; to je právě tehdy, když vysoké školy pro výuku odborných 

předmětů neumožňují přístup к vysokoškolskému vzdělávání 

v akreditovaném studijním programu. 

1. 5 Zákon o vysokých školách 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách) upravuje správu a fungování 

škol, jakož i podmínky studia. Poslední změnu prodělal zákonem č. 

296/2008 Sb. Schválením zákona o vysokých školách se naplnil jeden ze 

základních cílů novelizace školství-modernizovat ho. Zásadní změnu 

prodělala změna majetkových poměrů mezi univerzitou a státem. Univerzita 

se stala více autonomní, neboť na základě žádosti přejde majetek potřebný 

к zajištění vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 

tvůrčí činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů do 

vlastnictví univerzity. 

Další reforma v oblasti vysokého školství by měla proběhnout 

v blízké budoucnosti. Již nyní probíhají na toto téma horlivé debaty, hlavně 

z hlediska placení školného. V dubnu tohoto roku by měla být zveřejněna 

konečná podoba tohoto materiálu, která by mohla mimo jiné sjednotit 

systém terciálního vzdělávání, posílit autonomii vysokých škol, zavést 

23 Tedy к 1. lednu 2005 
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novou „institucionální" akreditaci spojenou s hodnocením, dosáhnout změny 

z hlediska financování vysokých škol a mnoho dalšího.24 

Vysoká škola vystupuje jako právnická osoba a v tomto zákoně se 

nově dělí na školu veřejnou, soukromou a státní25. Existence škol 

soukromých je novinkou; o jejich vzniku rozhoduje MŠMT tím, že vydá 

státní souhlas. Také rozhodne o akreditaci studijních programů a registraci 

vnitřních předpisů. Státní souhlas udělen být nemusí, pakliže akreditační 

komise neodsouhlasila alespoň jeden studijní program; zjistí, že škola nemá 

pro řádné zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 

nebo další tvůrčí činnosti předpoklady nebo že jsou vnitřní předpisy školy 

v rozporu se zákony či jinými právními předpisy. Může nastat i situace 

pozbytí platnosti státního souhlasu, a to za předpokladu, že soukromá 

vysoká škola nezahájí vzdělávací činnost do dvou let od nabytí jeho právní 

moci. 

Státní souhlas MŠMT není potřeba při vzniku veřejné vysoké školy. 

Ta se zřizuje i zrušuje zákonem, kterým je navíc stanoveno i sídlo a přesný 

název školy. Podle § 7 části druhé zákona č. 111/1998 Sb. jsou určeny 

orgány veřejné vysoké školy - akademický senát, rektor, vědecká nebo 

umělecká rada nebo na neuniverzitní26 vysoké škole akademická rada, 

disciplinární komise, správní rada a kvestor. I na veřejných vysokých 

školách je povinností mít akreditaci na studijní program, který chce škola 

otevřít. Pokud je udělena, platí po dobu nejvýše deseti let; vysoká škola 

může požádat o akreditaci rozšíření programu, na druhou stranu může 

zrušením studijního programu akreditace zaniknout. Je samozřejmé, že při 

zjištění nedostatků může akreditační komise omezit, pozastavit nebo 

odejmout akreditaci, jak v případě školy veřejné, tak soukromé. V praxi se 

tak nedávno stalo v případu Vysoké školy cestovního ruchu a teritoriálních 

studií v Praze, kde Akreditační komise MŠMT zjistila nedostatečné 

personální zajištění a neodpovídající publikační činnost pedagogů. Proto jí 

24 Blíže viz http://www.msmt.cz/pro-novinare/shrnuti-dosavadni-pripravy-vecneho-zameru-zakona-o-
terciarnim-vzdelavani 
25 Státní vysokou školou je škola vojenská nebo policejní; v České republice jsou to Univerzita obrany 
a Policejní akademie ČR. 
26 Taková škola, které uskutečňuje bakalářské i magisterské studijní programy, ale nečlení se na 
fakulty, viz ust. § 2 odst. 5 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
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MŠMT odebralo akreditaci pro tříletý bakalářský program Řízení cestovního 

ruchu se studijním oborem Cestovní ruch27. 

Podmínkou přijetí ke studiu na vysoké škole je dosažení úplného 

středního nebo úplného středního odborného vzdělání pro studia 

v bakalářských studijních programech, řádné ukončení bakalářského studia 

pro studium v magisterském programu a řádné ukončení magisterského 

programu pro další studia v programu doktorském. Další specifické 

podmínky si stanovuje vysoká škola nebo fakulta sama. Pokud uchazeč 

splní předpoklady pro přijetí na vysokou školu, obdrží písemné rozhodnutí 

potvrzené děkanem (v případě, že rozhodnutí vydávají jednotlivé fakulty) 

nebo rektorem (je-li studijní program uskutečňován vysokou školou) a 

absolvuje zápis do studia. Den, kdy student vykoná státní zkoušku, nebo její 

poslední část, je zároveň dnem ukončení studia. Student tak pozbývá všech 

výhod, které mu byly dosud umožněny. „Studium se dále ukončuje 

a) zanecháním studia, 

b) nesplní - l i student požadavky vyplývající ze studijního programu podle 

studijního a zkušebního řádu, 

c) odnětím akreditace studijního programu, 

d) zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4, 

e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67."28 

2/Blíže http://www.novinky.cz/domaci/162286-ministerstvo-rusi-soukromou-vs-studenti-to-netusi.html 
28 Ust. § 56 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
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2. Pozice státu při poskytování vzdělávání 

Pozice státu při poskytování vzdělávání podrobně upravuje § 2 

školského zákona, kde jsou specifikovány základní zásady a cíle 

vzdělávání. Konkrétně zde zákon stanoví, že je nutné dodržovat rovný 

přístup každého občana ke vzdělávání (státního občana České republiky, 

ale i jiného státu Evropské unie), zohlednit vzdělávací potřeby jednotlivce, 

jakož i dodržovat vzájemnou úctu a respekt všech účastníků vzdělávání. 

Další zásadou je například zajištění bezplatného vzdělávání (pokud školu 

zřizuje kraj, obec nebo svazek obcí) a šance vzdělávat se po celou dobu 

života s možností šíření poznatků, které občan při studiu získá. Cílem 

vzdělávání je dosáhnout rozvoje osobnosti člověka; pochopení principu 

rovnosti žen a mužů ve společnosti, získání znalosti o životním prostředí a 

jeho ochraně, pochopení zásad demokracie a jejich smysluplné využití. 

V neposlední řadě si vzdělávání klade za cíl i poznání odlišných kultur a 

zemí a uvědomění si své národní příslušnosti s respektem к individuální 

identitě každého občana. 

2. 1 Úprava veřejnoprávního školství 

Celá vzdělávací politika, soustava a její vývoj spadá do kompetence 

MŠMT. MŠMT taktéž částečně řeší otázku celoživotního vzdělávání, 

výzkumu, vývoje a mezinárodní spolupráce v těchto oblastech, dále pak 

problematiku dětí a mládeže, sportu a tělesné výchovy všeobecně. 

Orgány obcí a krajů byly postupem času pověřeny řešením otázky 

zřizovatelské a správní funkce MŠMT. Je dbáno hlavně na soulad rozvoje 

vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami 

finančního trhu a s ohledem na demografický rozvoj. К plnění dalších funkcí 

MŠMT jsou zřizována účelová odborná zařízení, v jejichž čele stojí 

náměstek ministra pro daný úsek. Tato zařízení spadají do skupiny přímo 

řízených organizací a jsou označovány termínem „organizační složky" (viz 

níže). 
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2. 2 Činnost státní správy 

Činnost státní správy je řízena ústředními orgány. Těm už není 

nadřazen úřad, ale vláda, která je pomocí Legislativní rady kontroluje. 

Kompetenční29 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky dělí orgány státní správy 

podle toho, zda je v jejich čele člen vlády nebo ne. Vzniknou tím orgány 

řízené členem vlády (ministerstva) a ty další (jako např. Národní 

bezpečnostní úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad 

atd.). Hlavní úkoly a povinnosti těchto orgánů jsou stanoveny v zákonech a 

v jiných právních předpisech; vyplývají také z členství v mezinárodních 

organizacích, hlavně v Evropské unii. Orgány státní správy se podílejí na 

tvorbě státního rozpočtu, neboť využívají dotace z něj přidělené, připravují 

návrhy zákona a zpracovávají koncepci svého rozvoje společně s hledáním 

řešení nejdůležitějších problémů. Spolupracují s ostatními orgány mezi a 

pokud vzájemně koresponduje jejich působnost, vyjadřují se к návrhům 

předloženým z jiného resortu. 

2 .2. 1 MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy30 je jedním z ústředních 

orgánů státní správy. Jeho vedením se pověřuje člen(ka) vlády31. Zákon 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředním orgánů státní správy 

ČR v aktuálním znění, vymezuje působnost ministerstev obecně; působnost 

MŠMT zákon přesněji specifikuje v § 7 a § 20 až § 27. Hlavním cílem 

resortu MŠMT je vytvářet takové podmínky, které by zajistily kvalitní a 

odbornou pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce. Zřizuje a 

zrušuje mateřské, základní a střední školy (za podmínek stanovených 

zvláštním právním předpisem), dále školská zařízení pro výkon ústavní 

výchovy a ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou 

péči. MŠMT je též orgánem státní správy pro tělesnou výchovu, sport, 

29 Tento zákon zřizuje ústřední orgány, vymezuje jejich působnost a vzájemné vztahy. 
30 Příloha č. 1 - Historie MŠMT 
31 Příloha č. 2 - Organizační struktura MŠMT к 1. 1. 2009 
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turistiku a sportovní reprezentaci státu. V jeho kompetencích je i zřizování a 

zrušování zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších 

typů škol podle § 169 odst. 3 písm. a) a b) a § 169 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon). Otázka škol a školských zařízení 

působících jako státní příspěvkové organizace je v něm upravena ještě v 

§ 169 odst. 5 až 10. Zde se stanoví, že o vzniku, zrušení, změně, rozdělení 

či splynutí škol a školských zařízeních působících jako státní příspěvkové 

organizace vždy rozhoduje MŠMT, které též vydává a ruší zřizovací listinu, 

popř. vydává či ruší její dodatek. Všechny výše zmíněné body musí MŠMT 

oznámit ve Věstníku a Ústředním věstníku České republiky. 

MŠMT vykazuje i kontrolní činnost, která spočívá v plnění povinností 

stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo v plnění úkolů na 

základě těchto předpisů uložených. Je zřejmé, že se MŠMT zaměřuje i na 

hospodaření se státními finančními prostředky a nakládání se svěřeným 

majetkem státu32. 

2. 2. 2 Organizační složky 

Existuje skupina přímo řízených organizací, která je nazývána 

organizační složkou. Spadá pod řízení MŠMT, které tak činí prostřednictvím 

náměstků ministra. Níže jsou vyjmenována zařízení, centra a ústavy, která 

do organizačních složek patří. 

- Předškolní výchovou a výchovou ve školských zařízeních, stejně 

jako koncepčními, didaktickými a obsahovými problémy se 

zabývá Výzkumný ústav pedagogický. 

- Středisky dalšího vzdělávání učitelů jsou pedagogická centra. 

- Institut dětí a mládeže je zaměřen na oblast volného času dětí a 

mládeže a podílí se na realizaci státního programu podpory a 

ochrany dětí. 

- Zajistit realizaci programů Evropské unie v České republice, 

podílet se na fungování systému distančního vzdělávání, 

32 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
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zpracovávat studie ke koncepci a strategii rozvoje vysokého 

školství, a v neposlední řadě zastávat funkci střediska pro 

ekvivalenci dokladů o vzdělání, to jsou kompetence Centra pro 

studium vysokého školství. 

- Národní ústav odborného vzdělávání je další položkou ve skupině 

organizačních složek. Ten v oblasti odborného školství tvoří, 

inovuje a posuzuje učební dokumenty a provádí poradenskou a 

koordinační činnost pro jednotlivé obory. Z hlediska úrovně 

centrálních orgánů a škol spolupracuje s partnery a institucemi 

v zahraničí, realizuje koncepční a výzkumné práce, metodickou 

činnost pro vyšší odborné školy a udržuje informační základnu 

odborného školství včetně provádění analýzy trhu práce. 

- V resortu školství zajišťuje koordinační, koncepční, vzdělávací, 

metodickou a poradenskou činnost Institut pedagogicko -

psychologického poradenství. 

- Provoz a rozvoj statistického systému ve školství zaštiťuje Ústav 

pro informace ve vzdělávání, jehož součástí je i Státní 

pedagogická knihovna Komenského. Společně reflektují rozvoj 

školství a celého školského systému, vyhodnocují a interpretují 

jeho trendy. Tato instituce navíc spolupracuje s evropskou sítí 

informací o vzdělávání, tzv. EURYDICÍ33 a zapojuje se do projektů 

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), INES 

a PISA34. 

2. 2. 3 Úřad kraje a obce s rozšířenou působností 

Krajské úřady a obce s rozšířenou působností mají z hlediska 

struktury orgánů podobnou koncepci, jak ji stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento celek 

má většinou své zastupitelstvo a radu, navenek zastupuje kraj hejtman (je 

33 http://www.uiv.cz/rubrika/21 
34 Projekt OECD zaměřený na mezinárodní srovnávání znalostí patnáctiletých žáků v matematické, 
přírodovědné a čtenářské gramotnosti. 
Blíže viz http://www.uiv.cz/clanek/126/731 
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volen a může být odvolán zastupitelstvem) a obec starosta (též volen a 

odvolán zastupitelstvem). 

Zastupitelstvo je v případě kraje i obce orgán volený35 občany, 

rozhodující o nejdůležitějších věcech v její působnosti, tzn. územním plánu, 

rozpočtu, rozsáhlých majetkoprávních transakcí. V případě obce má 

zastupitelstvo důležitou pravomoc volby a odvolání starosty, místostarosty a 

dalších členů rady obce. Zastupitelstvo krajské má oproti obecnímu navíc 

právo podávat Parlamentu ČR návrhy zákona. 

Rada obce je ve věcech své samostatné působnosti výkonným 

orgánem, který tvoří starosta, místostarosta a další členové rady; počet 

členů musí být vždy lichý. Rada obce není volena tam, kde se 

v zastupitelstvu vyskytuje méně než patnáct členů. I rada kraje je výkonným 

orgánem v oblasti samostatné působnosti. Odpovídá zastupitelstvu a 

tvořena je hejtmanem, náměstkem hejtmana a dalšími členy rady. Stanoví -

li takto zákon, může rada kraje rozhodovat ve věcech přenesené 

působnosti. 

Posledním orgánem je obecní, resp. krajský úřad. Obecní úřad je 

řízen starostou, místostarostou a ve větších obcích navíc tajemníkem. Plní 

úkoly zadané radou nebo zastupitelstvem, usměrňuje činnost organizací a 

zařízení, kterých je zřizovatelem a pomáhá v činnosti komisím. Krajský úřad 

se zaměřuje na plnění úkolů od zastupitelstva, nikoliv ale už od rady. Ta mu 

sice může zadávat povinnosti, nicméně jen takové, které jsou v rozsahu její 

působnosti a jsou jí svěřeny zákonem či zastupitelstvem. Vykonává také 

přenesenou působnost kromě věcí, které zákon svěřuje zastupitelstvu nebo 

zvláštnímu orgánu. Krajský úřad je tvořen ředitelem a dalšími zaměstnanci 

a člení se na odbory, oddělení, sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana. 

Obce s rozšířenou působností převzaly působení po zrušených 

okresních úřadech v lednu 2003 a jejich počet je, podle schváleného 

zákona, dvě stě pět. Jejich hlavní předností je přiblížení státní správy 

občanům. Ti nemusejí dojíždět do okresních měst za řadou agend a 

35 V případě obcí se volby týká zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů a v případě kraje zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 
změně některých zákonů 

25 



problémy, např. s vyřízením osobních dokladů či sociální otázky, mohou 

vyřešit v místě svého bydliště. 

2. 2. 4 Ředitel krajského úřadu 

Podle § 68 zákona o krajích stojí v čele úřadu kraje ředitel, který je 

jeho zaměstnancem. Právně odpovědný za plnění úkolů svěřených 

krajskému úřadu v přenesené působnosti, je ředitel hejtmanovi. Jeho náplní 

práce36 je kontrolovat a podávat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení 

nařízení obce, plnit vůči dalším zaměstnancům krajského úřadu funkci 

zaměstnavatele a stanovovat platy, jakož i kontrolovat pracovní činnost 

zaměstnanců, určovat své zástupce (po poradě s hejtmanem), vydávat 

organizační, pracovní, spisový a škartační řád; dále má v kompetenci 

předkládání návrhů radě na vydání nařízení a v neposlední řadě plní úkoly, 

jež mu ukládá hejtman, rada nebo zastupitelstvo. § 69 odst. 4 stanoví, že 

funkce ředitele krajského úřadu je neslučitelná s s funkcí poslance a senátor 

Parlamentu České republiky, stejně jako s funkcí člena zastupitelstva 

územního samosprávného celku37. Může se ale účastnit s poradním hlasem 

zasedání zastupitelstva a schůzí rady. 

2. 3 Úlohy samosprávy 

Státní samospráva je v České republice zakotvena v zákoně 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vykonávají ji základní územní 

samosprávní celky - obce a vyšší územní samosprávní celky - kraje. Obec 

musí být vždy součástí kraje, nikdy ne naopak, přičemž vytvořit nebo zrušit 

vyšší územní celek, tj. kraj, může jenom ústavní zákon. Obec i kraj jsou 

spravovány zastupitelstvem, jak blíže určí zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a stát do jejich činnosti zasahuje 

stanoveným způsobem jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona. O 

stanovení působnosti zastupitelstev může rozhodnout opět pouze zákon; 

36 Ust. § 69 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
37 Ust. § 69 odst. 4 téhož zák. 
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ten například stanoví, že: „Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti 

vydávat obecně závazné vyhlášky. '38 

2. 3. 1 Kraj 

К 1. lednu 2001 se svých kompetencí ujaly kraje, jakožto nově 

vytvořené územně samosprávné celky. Staly se zřizovatelem všech škol a 

školských zařízení, které dříve zřizoval stát. Krajská samospráva tedy 

v samostatné působnosti zřizuje např. střední školy a odborná učiliště, 

konzervatoře, jazykové školy, předškolní zařízení a speciální školy. Dále 

potom dětské domovy, základní umělecké školy, školská zotavovací 

zařízení, plavecké školy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků atd. Hlavní úlohy kraje v oblasti školství spočívají ve správě škol 

a školských zařízení zabezpečením investičních výdajů a neinvestičních 

nákladů (do těchto nejsou zařazeny učebnice a jiné pomůcky hrazené 

státem; zákon však může stanovit jinak), se zohledněním výsledku inspekcí 

přijímá potřebná opatření a v neposlední řadě jmenuje a odvolává ředitele 

škol a školských zařízení, kterých je zřizovatelem. Musí však obdržet 

předchozí souhlas MŠMT, jinak je toto jmenování prohlášeno za neplatné. 

2. 3. 2 Obec a svazek obcí 

Ze zákona plyne, že ten, kdo má povinnost vytvářet podmínky pro 

plnění povinné školní docházky, jsou právě obce. V situaci, kdy žák plní 

povinnou školní docházku v jiné obci než ve které má trvalý pobyt, musí 

domovská obec hradit neinvestiční výdaje spojené se studiem obci, kde je 

studium vykonáváno. Do těchto výdajů se započítávají náklady na údržbu a 

opravy, materiální výdaje apod. Obec má v kompetenci rozhodování 

o přijetí dětí do předškolních zařízení, jídelen, družin atd.; v případě zjištění 

nedostatků Českou školní inspekcí může přijímat opatření, dále spravuje 

předškolní zařízení,, základní školy a školské zařízení, které zřizuje. 

38 Ústava České republiky. Opak. cit., s. 10. 
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Při jmenování nebo odvolání ředitele předškolních zařízení, základních škol 

a školských zařízení vyjadřuje orgánu kraje svůj souhlas. Důležitými faktory, 

které obec projednává s řediteli předškolních zařízení, základních škol a 

školských zařízení, jsou zejména rozpočet, koncepce rozvoje, požadavky 

na zkvalitnění péče a personální i sociální podmínky pracovníků ve školství. 

2. 3. 3 Školské právnické osoby a příspěvkové organizace 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 8 stanoví, že škola může 

být zřizována krajem nebo obcí, popřípadě dalšími subjekty, tzn. některými 

ministerstvy, která jsou v zákoně uvedena, registrovanými církvemi a 

fyzickými nebo právnickými osobami. Pojem právnická osoba je upraven a 

přesně definován v Občanském zákoníku.39 Školskou právnickou osobou je 

označována nová právní forma, která byla zavedena školským zákonem,40 

neboť do té doby nebyla upravena žádným právním předpisem. 

Školy a školská zařízení mohou být zřizovány pouze ve stanovené 

právní formě, přičemž je nutno brát v úvahu to, kdo je zřizovatelem. Je-l i 

zřizovatelem školy kraj, obec nebo MŠMT je stanovenou právní formou 

příspěvková organizace nebo školská právnická osoba (dále jen „ŠPO"). 

Orgány ŠPO jsou podle § 130 odst. 2 školského zákona ředitel a rada, 

podobně jako například generální ředitel a dozorčí rada v akciové 

společnosti. Oproti tomu je školská rada podle § 167 a § 168 

samosprávným orgánem školy. Jejím prostřednictvím se mohou na správě 

školy podílet kromě pedagogů a žáků také rodiče a zřizovatel. Tato forma 

by mohla být hojně využívána soukromými objekty a církvemi, nedosáhla 

však zatím takové popularity. Většinou jsou tedy školy příspěvkovou 

organizací. 

39 Ust. § 18 až 20a zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
40 Ust. § 124 až 140 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) 
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2. 3. 4 Ředitel 

Za výkon státní správy a samosprávy ve školství odpovídá ředitel 

školy či ředitel (vedoucí) předškolního zařízení. § 164 zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona řediteli přesně stanovuje jeho pravomoci: 

může rozhodovat o odkladu školní docházky, o zařazení dětí do dalších 

školních zařízení, o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních 

středních školách a učilištích, dále je v jeho kompetenci přerušit studium či 

vyloučit žáka ze studia, přiznávat stipendia a určovat výši příspěvků 

v jednotlivých případech na úhradu různých nákladů.41 Na každém 

školském zařízení musí existovat rada školy a je na řediteli, aby zajistil 

podmínky pro její vytvoření a kvalitní fungování. Jí totiž musí předkládat 

výroční zprávy o činnosti školy a jejím hospodaření; jednání rady se musí 

účastnit, pokud je к němu přizván. V neposlední řadě je ředitel odpovědný 

za odbornou a pedagogickou činnost školy, plnění učebních plánů a osnov 

- to vše je ze zákona povinen kontrolovat, jakožto dohlíží i na pracovníky 

školy a studijní výsledky žáků. 

2. 3. 5 Děkan 

V čele fakult vysokých škol veřejných stojí děkan, který jedná a 

rozhoduje ve věcech fakulty. Na návrh akademického senátu je jmenován a 

odvoláván rektorem; odvolat z vlastního podnětu ho může rektor pouze za 

souhlasu akademického senátu v případě, že děkan poškozuje zájem a 

jméno vysoké školy či fakulty nebo závažným způsobem neplní své 

povinnosti42. Každý děkan je jmenován na funkční období čtyř let, přičemž 

za sebou může být jmenován maximálně dvakrát. Sám děkan si stanoví 

rozsah kompetencí, které za něj vykonávají proděkani, čímž je jimi 

zastoupen. Jednou z hlavní náplní jeho práce je i předsednictví Vědecké 

radě fakulty, do které sám jmenuje a z které odvolává členy. 

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy došlo v březnu tohoto 

roku к obměně děkanů po abdikaci prof. RNDr. Pavla Beneše, CSc. Ten 

41 Ust. § 28 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
42 Viz níže, kapitola Akademický senát 
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odstoupil z funkce po medializaci ekonomické situace fakulty, která odhalila 

dvacetimilionový schodek. Rektor Univerzity Karlovy jmenoval s účinností 

od 1. března 2009 do funkce nové děkanky doc. PaedDr. Radku Wildovou, 

CSc. 

2. 3. 6 Akademický senát 

Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty, 

jehož hlavním posláním je zajistit, aby se i studenti mohli podílet na vedení 

a správě fakult. Proto právě oni tvoří nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu 

polovinu senátu. Členové senátu jsou voleni v tajném hlasování členy 

akademické obce fakulty, tzn. studenty a akademickými pracovníky. 

Členství v senátu je maximálně tříleté a je neslučitelné s funkcí rektora, 

prorektora, děkana a proděkana. Všechny tyto funkce jsou totiž obsazovány 

právě na základě vyjádření akademického senátu. Rektor je do funkce 

jmenován prezidentem České republiky, a to na návrh senátu a děkana 

jmenuje a odvolává rektor, opět na návrh akademického senátu. 

Prorektoři jsou jmenováni rektorem, proděkani děkanem, tudíž spjatost se 

senátem je zde značná. 

Mezi hlavní úkoly akademického senátu patří schvalování vnitřních 

předpisů, rozdělování finančních prostředků, schvalování podmínek pro 

přijetí ke studiu, podávání a schvalování návrhů děkana a rektora - stejně 

tak se podílejí i na jejich odvolání. Dále se senát vyjadřuje к návrhům 

studijních programů na fakultě а к záměru jmenovat nebo odvolat děkana 

(proděkany). Tak se děje v tajném hlasování, kdy je návrh na jmenování 

děkana (proděkanů) do funkce přijat, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční 

většina členů; návrh na odvolání děkana (proděkanů) je přijat, pokud se tak 

vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu43. 

Pozici akademického senátu lze ilustrovat na případu, který roce 

2001 otřásl vysokým školstvím. Kauza bývalého děkana Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy Petra Koláře, který doplatil na nemalé pravomoci 

akademického senátu, nenechala klidným žádného člena akademické obce. 

43 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), Hlava II § 27 odst. 3 
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Zdeněk Zbořil, jeden z pedagogů Filozofické fakulty, si na své semináře 

politologie zval extremisty pro lepší orientaci studentů v tématu. Tisk tento 

počin medializoval a zveličil, Kolář z tohoto popudu semináře zrušil a 

vyučujícího, společně s jeho nadřízeným, finančně postihl. Zbořila se 

veřejně zastala jeho kolegyně, učitelka Marie Koldinská, a tak obdržela od 

Koláře výpověď. Proti tomuto stanovisku se zvedla vlna nevole podpořená 

peticemi s podpisy největších kapacit oboru, nicméně Kolář své rozhodnutí 

nezměnil. Akademický senát ho tím pádem v dalších volbách znovu 

nezvolil, protože ve funkci děkana selhal.44 

44 Blíže viz http://student.ff.cuni.cz/dok/orq/dekan/tisk/pol3.htm 
http://www.ff.cuni.cz/as04-06/diskuze/historie/011128reznikova.php 
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3. Práva a povinnosti občana 

Všeobecně vzato jsou práva a povinnosti občana přesně definovány 

v několika pramenech podle toho, jaké oblasti se týkají. Specifikuje je 

Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Sdružení na ochranu spotřebitele, 

Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a úřady a 

instituce působící v oblasti ochrany lidských práv. Z hlediska školského jsou 

práva a povinnosti dětí předškolního věku, žáků, studentů a zákonných 

zástupců obsaženy ve školském zákoně. 

3. 1 Dítě předškolního věku, žák a student 

Zákon garantuje právo na vzdělání a školské služby všem podle 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na druhou stranu stanovuje 

povinnosti, které musí děti předškolního věku, žáci a studenti dodržovat. 

Každý žák či student má právo vědět, jak je za své vzdělávání hodnocen a 

jaký je průběh jeho studia. Pokud dosáhl zletilosti, může se aktivně i 

pasivně účastnit voleb do školské rady a samosprávných orgánů - za 

předpokladu, že na školském zařízení tento orgán existuje. Žáci si ho 

mohou sami založit a pracovat v něm; ředitel školy je podle zákona povinen 

řešit vydaná stanoviska a vyjádření těchto orgánů. Za přihlédnutí к věku a 

vývoji žáka či studenta se musí věnovat pozornost jeho vyjádření 

к podstatným záležitostem týkajících se studia. 

§ 22 školského zákona stanoví, že: 

- žáci a studenti musejí docházet do školy nebo školského zařízení a 

sebevzdělávat se 

- je nutno respektovat, že nadřízeným je pro ně každý pedagogický 

pracovník školy a školského zařízení a je tedy nutné plnit pokyny, které 

vydá 

- nezbytností je dodržování školního řádu a vnitřních předpisů. Ve školském 

řádu je například stanoveno, jakým způsobem bude žák či student omlouvat 

a dokládat svou nepřítomnost ve vyučování 
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- zletilí žáci a studenti jsou povinni škole a školskému zařízení oznamovat 

každou změnu zdravotní způsobilosti, která by mohla zasáhnout do průběhu 

vzdělávání, a dále je nezbytné oznamovat škole údaje podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnost žáka podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona. 

3. 2 Zákonný zástupce 

Zákonný zástupce jedná za nezletilé dítě, to znamená za takové, 

které nedosáhlo patnácti let věku. Dohlíží, aby žáci řádně docházeli do 

školy nebo školského zařízení, dokládají důvody nepřítomnosti žáka ve 

výuce, osobně se účastní schůzek s ředitelem školy nebo školského 

zařízení a projednávají s ním otázky týkající se vzdělávání žáka, oznamují 

řediteli a školskému zařízení údaje v souladu s § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 

561/2004 Sb. Zákonný zástupce má stejná práva jako žák či student, 

s výjimkou práva na vzdělání podle § 21 odst. 1 písm. a) a s výjimkou práva 

zakládání samosprávných orgánů ve škole a školském zařízení podle § 21 

odst. 1 písm. d). Kromě zákonných zástupců mají v souladu se zákonem 

právo na informaci o průběhu vzdělávání dítěte, žáka a studenta také 

osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost45. 

3. 3 Vysokoškolský student 

Vysokoškolským studentem se stává uchazeč o přijetí na vysokou 

školu po absolvování přijímacích zkoušek a zápisu do studia. Statutu 

studenta pozbývá dnem vykonání státní zkoušky nebo v dalších případech 

nesplněním požadavků, zanecháním studia, vyloučením atd.46 Zákon 

studentovi garantuje práva, ale zároveň vyžaduje dodržování studijních 

povinností. Podle § 62 zákona o vysokých školách může student studovat 

jeden, ale i více studijních programů, přičemž si sám volí studijní předměty. 

Stejně tak, je-li daný předmět vyučován více učiteli, záleží pouze na volbě 

studenta, kterého pedagoga si vybere. К úspěšnému dokončení semestru je 

45 Ust. § 21 a § 22 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělání (školský zákon) 
46 Ust. § 56 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
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nutno vykonat zápočty a zkoušky (pokud studijní řád nestanoví jinak), po 

jejichž vykonání je studentovi povolen zápis do vyšších ročníků. 

V neposlední řadě si student může sám vybrat téma své bakalářské, 

diplomové, rigorózní nebo disertační práce, může se aktivně i pasivně 

účastnit voleb do Akademického senátu a samozřejmě má také nárok na 

stipendia z prostředků vysoké školy, pokud splní k tomu nutné podmínky. 

Studijní a zkušební řád určuje povinnosti studenta, do kterých zákon 

například zahrnuje: hlásit vysoké škole korespondenční adresu, platit 

poplatky, které jsou nutnou součástí studia a uvést skutečnosti rozhodné 

pro jejich výši, dostavit se к projednání nejasností ohledně dalšího působení 

na vysoké škole atd. Toto předvolání vydává pouze rektor, děkan a jimi 

pověřený zástupce. V případě, že student své povinnosti neplní, hrozí mu 

sankce; mimo jiné podle § 63 odst. 4 zákona o vysokých školách bude 

student muset uhradit vysoké škole náklady za škody, které jí byly 

způsobeny. 

O právech a povinnostech vysokoškolských studentů informuje § 68 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Zde zákon stanoví, že při 

rozhodování o právech a povinnostech studentů musí být na vyjádření 

dodržena lhůta v délce trvání třiceti dní od doručení žádosti nebo oznámení 

předmětné skutečnosti. Student musí být o takovém rozhodnutí 

prokazatelným způsobem uvědomen a rozhodnutí musí být vyznačeno 

v jeho dokumentaci. Existuje samozřejmě zákonem garantovaná možnost 

přezkoumání rozhodnutí, o kterou student musí požádat nejdéle do třiceti 

dní od doručení rozhodnutí původního. 

3. 4 Učitel, lektor, odborný asistent 

Práva a povinnosti učitelů, lektorů a odborných asistentů obsahuje 

řada předpisů. V první řadě zákoník práce (§ 33 až § 39), dále předpisy o 

bezpečnosti práce, interní předpisy47 daného zaměstnavatele atd. V zásadě 

je vždy nutno vycházet z pracovní smlouvy konkrétního pedagoga, neboť 

rozsah pracovních práv a povinností může být u každého učitele jiný. Při 

47 Jako například organizační řád, pracovní řád, podpisový řád, kolektivní smlouva atd. 
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přijímání do zaměstnání je zaměstnavatel povinen zaměstnanci sdělit, 

kromě práv a povinností, i platové podmínky a pracovní řád školy nebo 

školského zařízení. 

V § 37 zákoníku práce je dále rozvedeno, jak je řešena pracovní 

smlouva učitele, lektora nebo odborného asistenta, neobsahuje - l i údaje o 

právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru. Nejpozději do 

jednoho měsíce od vzniku pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen 

zaměstnance o jeho právech a povinnostech písemně informovat. Stejně 

tak, pokud jsou obsažené údaje48 jakýmkoliv způsobem pozměňovány. 

48 Viz ust. § 37 Zákoník práce 

35 



4. Legislativní úprava studia cizinců 

Podle základní právní normy, Listiny čl. 10 a čl. 33 odst. 1 Ústavy 

ČR, jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech 

a základních svobodách upřednostněny před zákonem a jsou 

bezprostředně závazné. Právní řád České republiky tím umožňuje stejné 

právo na vzdělání jak občanům České republiky, tak cizincům, tedy bez 

ohledu na státní občanství. O povinném a bezplatně dostupném vzdělání 

pro všechny hovoří i Úmluva o právech dítěte, čl. 28 odst. 1. MŠMT vydalo 

v kooperaci s Ministerstvem vnitra Pokyn ke vzdělávání cizinců v základních 

školách, středních školách a vyšších odborných školách včetně speciálních 

škol v České republice. Tím se zajistil jednotný postup při poskytování 

vzdělání cizincům. Do něj je zahrnuta i právní úprava a praxe uznávání 

diplomů a vysvědčení pro účely dalšího vzdělávání. 

4. 1 Evropská integrace školství 

Podle Smlouvy o Evropském společenství je zcela v kompetenci 

každého státu, jak bude nahlížet na vzdělávání a odborné vzdělávání. 

Členské státy v této oblasti sice spolupracují, ale rozhodně neprosazují 

stejnou právní úpravu podle nástrojů práva Evropského společenství. 

Výjimka je udělena pouze pro otázky vnitřního trhu z hlediska zajištění 

volného pohybu osob (zejména pracovníků školství a služeb) podle čl. 39 

Smlouvy o Evropském společenství. 

Každý cizinec má podle § 20 školského zákona právo vzdělávat se 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání za stejných 

podmínek jako státní občané České republiky. Za předpokladu, že cizinec 

nebo jeho rodinný příslušník, pochází ze státu Evropské unie, není 

vyžadováno prokázání oprávněnosti pobytu v ČR. Pro vzdělání 

v příslušném oboru je ale nezbytná znalost českého jazyka; minimálně na 

úrovni potřebné к danému typu vzdělávání. 
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Článek 77 Evropské dohody49 stanoví, že za předpokladu 

respektování priorit ČR je nutná spolupráce mezi stranami proto, aby se 

zvyšovala úroveň všeobecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v našem 

státě. Toto upravuje Evropská nadace odborného vzdělávání a program 

TEMPUS50. 

4. 2 Vzdělávání cizinců v ČR 

Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve 

znění pozdějších předpisů, mají cizinci s oprávněným pobytem na území 

ČR stejné právo na vzdělání v České republice jako její občané. Stejně tak 

cizinci s uděleným azylem podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud zákon nestanoví jinak, nemá škola povinnost 

cizince doučovat českému jazyku mimořádnou formou studia, protože 

studují za stejných podmínek jako občané ČR. Vzdělání je pro cizince 

bezplatné, pokud studují na středním stupni; pro ty, kteří se vzdělávají na 

vyšší odborné škole je stanovena stejná úhrada, jakou mají občané ČR. 

Totéž platí při realizaci ústavní a ochranné výchovy. Z hlediska studia na 

veřejných vysokých školách se studium cizinců řídí podle zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Opět platí, že podmínky jsou pro občany ČR i 

pro cizince stejné, jen s výjimkou studijního programu pro cizince v cizím 

jazyce. Tehdy je stanoven poplatek, a to individuálně za studium 

v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu. 

Od školního roku 2002/2003 jsou sledovány údaje o cizincích 

v mateřských, základních a speciálních školách. Ze statistik vyplývá, že 

nejčastěji v ČR navštěvují tato školská zařízení vietnamské, ukrajinské, 

slovenské a ruské děti. Na základních školách je potom asi 1 % cizinců. 

Od téhož roku probíhá i sledování středních odborných škol, kde jsou 

cizinci členění podle jednotlivých občanství. Nejvíce jich studuje na 

49 Sdělení Ministerstva zahraničních věci č. 7/1995 Sb.m.s., o sjednání Evropské dohody zakládající 
přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími na straně druhé, ve 
znění pozdějších předpisů. 
50 http://aenesis.upce.cz/mezinarodni-vztahv/vztahv-vzdel-proqramy/vztahv-tempus/ 
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středních školách v Praze (36%) a v celkovém součtu opět dominují 

Vietnamci, Rusové, Ukrajinci a Slováci. 

Na vyšších odborných školách vzrostl počet cizinců od roku 

1999/2000 o 81%. Především je upřednostňována prezenční forma studia a 

nejvíce cizinců je možno najít v Moravskoslezském kraji. Zde byl navíc 

evidován obrovský počet studujících cizinců od školního roku 1999/2000, a 

to o 344%. 

Bohužel doposud není věnována dostatečná pozornost otázkám 

profesní přípravy a metodického vedení učitelů, na což upozorňuje i řada 

studií. Pedagogové si stěžují na nedostatek pomůcek, učebních materiálů a 

na malou metodickou podporu v otázkách migrace, národních specifik a tak 

dále. Dlouhodobým záměrem je vytvořit takové podmínky, ve kterých by 

bylo možné prosazovat hodnoty tolerance, zodpovědnosti, svobody a kde 

by byly potlačeny negativní jevy jako např. xenofóbie a rasismus. 

38 



Závěr 

Problematika týkající se právních vztahů v oblasti školství je velmi 

různorodá a tomu také odpovídá platná právní úprava, která je roztříštěna 

do řady normativních právních aktů a podzákonných předpisů. S akcentem 

na v současné době účinný školský zákon, který výrazně změnil původní 

úpravu zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, 

jsem nejprve provedla deskripci platné právní úpravy celého vzdělávacího 

systému. Dále jsem věnovala zvýšenou pozornost zákonu o pedagogických 

pracovnících (zák. č. 563/2004 Sb.) a rovněž zákonu o vysokých školách 

(zák. č. 111/1998 Sb.). V další části své bakalářské práce jsem analyzovala 

vzdělávání celkově. Zabývala jsem se otázkou činnosti státní správy i 

samosprávy; subjekty, které oblast školství řídí, za jakých podmínek se 

realizují hierarchické vztahy ve školství atd. V kapitole o právech a 

povinnostech občana jsem se věnovala standardním úkonům, které jsou pro 

vzdělávání nutností a o kterých by měl být každý, kdo ve školství působí, 

informován. Nakonec jsem provedla také analýzu záležitostí studia cizinců v 

České republice, protože je v souvislosti s probíhající evropskou integrací 

jakož i v souvislosti s dalšími demokratizačními procesy v mezinárodních 

vztazích čím dál tím více aktuální. Zahraničních studentů v Česku přibývá a 

je jistě přínosné vědět o této problematice alespoň minimum základních 

informací. 

Cílem mé práce bylo nastínit právní úpravu v oblasti školství; 

zmapovat její současný stav. To obnášelo prostudovat zejména zákony (a 

sekundární literaturu), porovnat jejich původní a nynější podobu, byla-li 

měněna, a zpracovat komplexní charakteristiku. 

Došla jsem к názoru, že současná právní úprava je konzistentní a v 

souladu s demokratickými principy, přičemž v souladu s obecnými trendy ve 

společnosti vykazuje dynamický vývoj. Má samozřejmě podle některých 

alternativních koncepcí, které obvykle přicházejí z opozičních lavic 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, i rezervy a nedostatky, o kterých je 

ale MŠMT zpravidla informováno a bude je zřejmě řešit v dalších měsících 

- pochopitelně v závislosti na vývoji politické situace v ČR. 
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Komplexní hodnocení právních vztahů a ostatně i celého systému 

školství bude nepochybně závislé na politických pozicích hodnotitele. 

Zásadní oblastí zpracované bakalářské práce je však hodnocení právní, jež 

by se mělo oprostit od politicko-filosofických a světonázorových úhlů 

pohledu. Podle mého názoru, který se snaží respektovat požadavek 

objektivity právní analýzy, je aktuální stav resortu z hlediska jeho 

organizace pro české školství velmi povzbudivým faktem. Stav školství je 

zjevně výsledkem snahy státu o návrat demokratických vztahů do tohoto 

resortu, z hlediska právních vztahů deformovaného desetiletími centrálního 

socialistického (politicky a ideologicky motivovaného) řízení. 

Samostatnou kapitolou, která má nepochybně vliv na podobu 

právních vztahů ve školství, je oblast ekonomická. Výše prostředků, jež jsou 

ze strany státního rozpočtu do oblasti školství (a do oblasti vzdělávání 

obecně) poskytovány, jsou poddimenzovány a dlouhodobě potřebám 

resortu nepostačují. Na druhou stranu lze připustit, že pokud se subjekty 

našeho vzdělávacího systému dokázaly zatím s nedostatkem financí 

vypořádat takovým způsobem, jakým se zatím vypořádávají, musí to být 

nutně vnímáno pozitivně a musí to být považováno za skvělý předpoklad 

dalšího rozvoje směrem ke standardnímu vzdělávacímu systému typickému 

pro evropský geografický prostor, zejména pokud tomu bude odpovídat 

standardní evropské financování. 
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ANOTACE: 

Ve své bakalářské práci jsem se podrobně věnovala tématu právních 

vztahů ve školství. Snažila jsem se popsat nejdůležitější body celé školské 

koncepce. Vývoj právní úpravy к současnému stavu, funkci a uplatnění 

státu při poskytování vzdělávání, práva a povinnosti občanů z hlediska 

školství a legislativní úpravu při studiu cizinců v České republice. Vzhledem 

к faktu, že školství je tematicky velmi rozsáhlé, bylo nutné zabývat se 

v práci také dalšími právními disciplínami a odvětvími, kterými školství 

prochází, navazuje na ně a bez jejichž stručného vysvětlení by nebylo 

možno bakalářskou práci fakticky podpořit. К několika podkapitolám jsem 

pro ilustraci vyhledala praktické příklady. 

ANNOTATION: 

This bachelor's dissertation expounds the legal relationships in the Czech 

educational system in order to describe the most critical issues regarding an 

overall approach to education. The dissertation covers the development of 

legal regulations to date, the function and position of the government in 

providing education, the rights and obligations of individuals in respect of 

the system of education, and the laws regulating the education of foreign 

students in the Czech Republic. Given that the system of education is a 

complex issue comprising a wide range of topics, the dissertation must also 

briefly describe the legal disciplines and sectors that impact and guide the 

educational system as such explanation is crucial for understanding the 

underlying facts. Moreover, several sub-sections contain practical 

examples, which illustrate the general context. 
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PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 Historie MŠMT 

Ministerstvo školství v habsburské monarchii51 

V roce 2008 uplynulo 160 let od vzniku ministerstva školství, 

ústředního orgánu státní správy, které bylo zřízeno nejvyšším rozhodnutím 

č. LXXI/34 Sb. ze dne 23. března 1848. Ministerstvo sídlilo ve Vídni a jeho 

působnost zahrnovala celé území tehdejší monarchie. 

Nahlédneme-li ještě hlouběji do historie centrálního řízení školství, 

pak za „předchůdkyni" ministerstva školství můžeme považovat Studijní 

dvorskou komisi (Studienhofkommission) ve Vídni, která byla zřízena za 

vlády císařovny Marie Terezie v roce 1759. Jejím prvním předsedou byl 

vídeňský arcibiskup Migazzi. Předtím bylo školství do roku 1752 řízeno 

studijními direktory. Nejstarší formu ústřední správy školství v rakouské 

monarchii představovalo řízení školství superintendenty (do roku 1655). 

Původní název ministerstva školství zněl Ministerstvo veřejného vyučování 

(Ministerium des öffentlichen Unterrichtes). O čtyři měsíce později, 

v červenci 1848, poté, co ministerstvo převzalo též záležitosti náboženské a 

církevní, byl jeho název změněn na Ministerstvo kultu a vyučování 

(Ministerium für Cultus und Unterricht). Tento název zůstal zachován až do 

roku 1918. Prvním ministrem školství v habsburské monarchii se stal Franz 

von Sommaruga. Bez zajímavosti není skutečnost, že jím mohl být 

František Palacký. Právě jemu tehdejší ministr vnitra Pillersdorf, který byl 

pověřený sestavením vlády, křeslo ministra školství nabídl. Byl si natolik 

jistý tím, že Palacký funkci přijme, že měl již dokonce připravený jmenovací 

dekret podepsaný císařem. Palacký však nabídku odmítl. 

Po dvanácti letech své existence bylo v roce 1860 Ministerstvo kultu a 

vyučování zrušeno. Jeho kompetence a agendu převzalo nově zřízené 

Státní ministerstvo, v jehož čele stál nejdříve hrabě Goluchowský, poté 

Anton Schmerling a Richard Belcredi. O sedm let později, bylo nejvyšším 

rozhodnutím z 2. března 1867 Státní ministerstvo zrušeno a současně bylo 

znovuzřízeno Ministerstvo kultu a vyučování, tentokrát s působností pouze 

51 Blíže viz http://vvvw.msrnt.cz/ministerstvo/160-let-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy 
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pro předlitavské země, tedy tu část Rakousko-Uherska, jejíž součástí byly 

české země. Tímto úředním aktem tak došlo к definitivnímu konstituování 

nejvyšší instance školské správy v našich zemích. 

Ministerstvu náležela nejvyšší správa veškerého školství a dozor 

nad ním. Od roku 1868 byla vykonávána trojstupňovitým systémem školních 

rad (zemských, okresních a místních školních rad). Výjimku tvořily ty školy, 

které byly řízeny jiným ministerstvem - například živnostenské školství řídilo 

ministerstvo obchodu. V kompetenci ministerstva byly dále zahrnuty 

záležitosti náboženské a záležitosti související s podporou věd a umění. 

Takto vymezená působnost ministerstva platila bez podstatných změn až do 

rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918. 

Ministerstvo školství v období samostatné Československé republiky 

Nově vzniklá Československá republika převzala tzv. recepčním zákonem, 

první právní normou, kterou přijal Národní výbor československý 28. října 

1918, celý právní řád a právní systém rakousko-uherské monarchie pro 

české země, a to včetně působnosti jednotlivých ministerstev. 

Zákonem Národního výboru československého č. 2/1918 Sb. ze dne 

2. listopadu 1918 byl zřízen Úřad pro správu vyučování a národní osvětu. 

Brzy se však pro nejvyšší správní úřady začaly používat termíny 

ministerstva a pro ministerstvo školství byl ustálen název Ministerstvo 

školství a národní osvěty. Definitivně byla správa školství 

v předmnichovském Československu upravena zákonem č. 292/1920 Sb. 

ze dne 9. dubna 1920. „Státu přísluší nejvyšší správa veškerého vychování 

a vyučování a dozor к němu. Správu tu vykonává stát ministerstvem 

školství a národní osvěty", praví se v § 1 tohoto zákona. 

Ministerstvo školství na základě tohoto zákona přebíralo i některé 

kompetence, které dosud náležely zemské školní radě a politické správě. 

Do působnosti Ministerstva školství a národní osvěty příslušely nyní 

všechny školské záiežitosti s výjimkou zemědělského školství, které patřilo 

do kompetence Ministerstva zemědělství, a učňovských škol, jejichž správa 

náležela do gesce zemské politické správy. Zákonem č. 25/1925 Sb. se 
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kompetence ministerstva školství rozšířily i na učňovské školství. Jedinými 

školami, které nebyly zahrnuty do působnosti ministerstva školství, tak 

zůstaly zemědělské školy. 

Kompetence ministerstva školství byly značně rozsáhlé, jmenujme 

alespoň nejpodstatnější - v legislativní oblasti připravovalo vládní osnovy 

zákonů a vládních nařízení, v rámci platných zákonů vydávalo všeobecné 

směrnice vztahující se ke školství, schvalovalo normy vydávané 

podřízenými institucemi a ústavy (např. jednací řády akademických senátů 

a profesorských sborů vysokých škol), rozhodovalo o rozpočtu v resortu 

školství, o systemizaci míst ve školách. Ministerstvo vydávalo zkušební 

řády, rozhodovalo o čestných názvech škol, ustanovovalo ministerské 

inspektory. 

Základem organizace ministerstva v období Československé 

republiky bylo osm odborů. Zvláštní postavení zaujímala presidiální 

kancelář (presidium), do jejíž kompetence patřily záležitosti společné 

celému ministerstvu. Ministerstvo školství a národní osvěty se členilo na tyto 

odbory: 

I. odbor-národní školství 

II. odbor -střední školství 

III.odbor-odborné školství 

IV. odbor-vysoké školy 

V. odbor-národní osvěta (věda a umění, lidová výchova) 

VI. odbor-církevní záležitosti 

VII. odbor-legislativní záležitosti, sociální péče o studentstvo 

Vili. odbor - kulturní styky s cizinou. 

I v období předmnichovské republiky byly kompetence ministerstva 

nad národním školstvím (obecné školy, měšťanské školy, střední školy a 

odborné školy) realizovány prostřednictvím trojstupňovitého systému 
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školních rad - zemských školních rad, okresních školních výborů a místních 

školních rad. Místní školní rady působily na základě zákona č. 292/1920 

Sb. v každé obci, ve které byla škola. Vysoké školy byly řízeny přímo 

ministerstvem. 

Ministerstvo školství v letech nacistické okupace 1939-1945 

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 byly 

záležitosti školství v kompetenci české vlády, bezvýhradně podřízené 

Velkoněmecké říši. Protektorátní Ministerstvo školství a národní osvěty se 

stalo nástrojem prosazování nacistické germanizační a odnárodňovací 

politiky v českém školství, která směřovala к jeho postupné likvidaci. V čele 

ministerstva stál od roku 1942 až do konce války nechvalně proslulý 

představitel kolaborace s nacistickým režimem Emanuel Moravec. Když 

byly v lednu 1942 z kompetence Ministerstva školství a národní osvěty 

vyňaty záležitosti týkající se kultury a umění, které přešly nejprve do správy 

nově vytvořeného Úřadu pro lidovou osvětu, později přeměněného 

v Ministerstvo lidové osvěty, E. Moravec stanul v čele i tohoto ministerstva. 

Podstatným zásahem do struktury řízení školství v období 

Protektorátu Čechy a Morava bylo zrušení zemských školních rad v roce 

1942. Dozor nad školami tak převzalo přímo ministerstvo. O rok později, 

v roce 1943, došlo ke zrušení i okresních školních výborů, místních školních 

rad a místních výborů, jejichž pravomoci přešly na starosty obcí. 

Paralelně se vznikem Protektorátu Čechy a Morava se zformoval 

československý zahraniční exil vedený prezidentem Edvardem Benešem, 

který usiloval o obnovu Československa v jeho předmnichovských 

hranicích. Prozatímní československá exilová vláda v Londýně v čele 

s Msgr. Janem Šrámkem představovala kontinuitu československého státu; 

v ní byl správou záležitostí spadajících do působnosti Ministerstva školství 

a národní osvěty od listopadu 1942 pověřen ministr vnitra Juraj Slávik. 

Ministerstvo školství v letech 1945 - 1989 

Na území osvobozeného Československa byla Ústavním dekretem 

prezidenta republiky č. 1/1945 Sb., o nové organizaci vlády a ministerstev 
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v době přechodné, obnovena činnost nejvyšší instance školské správy -

Ministerstva školství a osvěty. К významnějším změnám v působnosti 

Ministerstva školství a osvěty došlo po roce 1948, kdy však školská politika, 

a tedy i její řízení, byla v podstatě určována usneseními a direktivami 

Komunistické strany Československa. Uveďme stručný přehled zákonů a 

vládních nařízení, které ovlivňovaly vývoj a změny kompetencí ministerstva 

školství v tomto období: 

Zákonem č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství, 

přešly do působnosti ministerstva školství zdravotnické a učňovské školy. 

Zemědělské školy přešly do kompetence ministerstva školství ještě před 

vydáním tohoto zákona. 

Zákonem č. 233/1948 Sb., o názvu Ministerstva informací a 

Ministerstva školství a osvěty, vzniklo místo Ministerstva školství a osvěty 

Ministerstvo školství, věd a umění. Osvěta přešla do gesce nově vzniklého 

Ministerstva informací a osvěty. 

Vládním nařízením č. 108/1952 Sb., o změně působnosti v oboru 

škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských, přešly 

zemědělské školy z působnosti Ministerstva školství, věd a umění pod 

správu Ministerstva zemědělství. 

Vládním nařízením č. 6/1953 Sb., kterým se zrušují a zřizují některé 

orgány státní správy a upravuje se jejich působnost, byla zřízena namísto 

Ministerstva školství, věd a umění dvě ministerstva - Ministerstvo školství a 

osvěty a Ministerstvo vysokých škol. 

Vládním nařízením č. 77/1953 Sb., o nové organizaci ministerstev a 

ústředních orgánů státní správy, došlo ke sloučení Ministerstva vysokých 

škol a Ministerstva školství a osvěty v Ministerstvo školství. Zároveň bylo 

zřízeno Ministerstvo kultury, na které přešly dosavadní úkoly ministerstva 

školství na poli osvěty. Samostatně fungovalo až do června 1956, kdy bylo 

opět sloučeno s resortem školství. 

Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání, stanovil, že 

ústřední ideové a pedagogické řízení a kontrola na školách i 

v mimoškolních výchovných zařízeních přísluší Ministerstvu školství a 

kultury. Zákonným opatřením 1/1967 Sb. ze dne 12. ledna 1967 vzniklo 
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Ministerstvo kultury a informací, které bylo od 8. ledna 1969 nahrazené opět 

Ministerstvem kultury. 

Zákonem č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, se mění název 

Ministerstva školství na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ministerstvo školství po roce 1989 

Po listopadu 1989 dochází v důsledku pádu komunistického režimu 

к transformaci českého školství. Jeho pilíři jsou nový školský zákon 

561/2004 Sb. a Národní program rozvoje vzdělávání ve školství (Bílá kniha). 

Podstatné změny, které ovlivnily kompetence ministerstva, se 

uskutečnily po roce 1989 i v oblasti řízení školství. Dne 13. prosince 1990 

přijala Česká národní rada zákon 564/1990 Sb., o státní správě a 

samosprávě ve školství. Přijatým zákonem bylo zavedeno odvětvové řízení 

školství. Podle § 2 tohoto zákona samosprávu ve školství vykonává obec a 

nově zřízené školské úřady. Přijetím tohoto zákona tak učitelé přestali být 

zaměstnanci ministerstva vnitra (resp. školských odborů úřadů státní 

správy). Přijetí tohoto zákona mělo dopad i na organizační strukturu 

ministerstva školství - bylo vytvořeno pracoviště pro řízení škol na Moravě a 

ve Slezsku se sídlem v Olomouci. O dvanáct let později, v souvislosti 

s reformou státní správy však bylo odvětvové řízení školství zákonem č. 

284/2002 Sb. zrušeno a správa škol přešla na obecní a krajské úřady. 

Významným zákonem pro fungování českého školství byl zákon 

České národní rady 474/1992 Sb., na jehož základě přecházela působnost 

v profesní přípravě učňů z ministerstva školství na nově zřízené 

ministerstvo hospodářství. 

V současné době je působnost ministerstva upravena zákonem 

České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších předpisů. 
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52 Blíže viz http://www.msmt.cz/uploads/soubory/rganizacni_struktura/OSMSMT01012009.pdf 
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