
I. 

1 

 

Návrh 
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne …………. 2018, 
 

o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 7 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 178/2016 
Sb.: 
 

Čl. I 
 
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
se mění takto: 
 
 
1. V § 1 odst. 1 se slova „do funkce“ nahrazují slovy „na pracovní místo“. 

 
2. V § 2 odstavce 1 až 3 znějí: 

 
„(1) Členy komise jsou v případě konkursu na pracovní místo ředitele právnické 

osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy1) jmenováni: 

a) 2 členové určení zřizovatelem, 
b) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve 

školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista 
nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí, 

c) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající 
činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční 
většinu hlasů všech členů pedagogické rady, 

d) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a 
e) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků 

a zletilými žáky nebo studenty, jehož určení vzejde z volby školskou radou, je-li 
zřízena. 
 

(2) Členy komise jsou v případě konkursu na pracovní místo ředitele právnické 
osoby vykonávající činnost školy zřizované krajem4) jmenováni: 

a) 2 členové určení zřizovatelem,  
b) 1 člen určený ředitelem krajského úřadu, 
c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve 

školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista 
nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí, 

d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající 
činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční 
většinu hlasů všech členů pedagogické rady, 

e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a 
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f) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků 
a zletilými žáky nebo studenty, jehož určení vzejde z volby školskou radou, je-li 
zřízena. 
 

(3) Členy komise jsou v případě konkursu na pracovní místo ředitele právnické 
osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem 
obcí4) jmenováni: 

a) 2 členové určení zřizovatelem, 
b) 1 člen určený ředitelem krajského úřadu, 
c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve 

školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista 
nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí, 

d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající 
činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční 
většinu hlasů všech členů pedagogické rady, 

e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a 
f) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků 

a zletilými žáky nebo studenty, jehož určení vzejde z volby školskou radou, je-li 
zřízena.“. 

 
3. V § 3 písm. a) se slova „název funkce a“ nahrazují slovy „označení pracovního 

místa a název a sídlo“ a slova „, kde má být funkce vykonávána“ se zrušují. 
 

4. V § 3 písm. b) se slova „dané funkce stanovené zvláštním právním předpisem,6)“ 
nahrazují slovy „činnosti ředitele podle zákona o pedagogických pracovnících,“. 
 
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje. 
 

5. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 
zní:  

„(2) Oznámení o vyhlášení konkursu musí obsahovat také informaci, že 
uchazeči budou hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než 
je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 (dále jen „doplňkové hodnocení“), pokud bude 
v konkursu využito, a jeho rámcový popis.“.  

 
6. V § 4 odstavce 4 a 5 znějí:  

 
„(4) Komise posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům uvedeným v § 3 

písm. b) a d). Zřizovatel může určit, že posouzení, zda přihláška splňuje podmínky 
stanovené v § 3 písm. b) a d), provede namísto komise pověřený orgán nebo 
organizační útvar zřizovatele. Přihlášku podanou po termínu stanoveném podle § 
3 písm. d) a přihlášku nesplňující podmínky stanovené v § 3 písm. b) nebo d) vrátí 
zřizovatel zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení. 

 
(5) Zřizovatel odešle uchazeči nejpozději 14 dní před dnem konání konkursu 

pozvánku ke konkursu, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu, 
a to na elektronickou adresu uchazeče, prostřednictvím veřejné datové sítě do 
datové schránky nebo doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu, kterou mu 
uchazeč sdělí v přihlášce. Součástí pozvánky ke konkurzu musí být též podrobné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6RKAETY)



I. 

3 

 

informace o zadání a podmínkách doplňkového hodnocení, pokud bude 
v konkursu použito; tyto informace předá zřizovatel i komisi.“.   

 
7. V § 5 odstavec 1 zní: 

„(1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě 
přihlášky, řízeného rozhovoru, zaměřeného zejména na pedagogické aspekty 
práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení 
pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a 
schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, a na základě 
doplňkového hodnocení, pokud bylo použito. Řízený rozhovor trvá nejméně 15 
minut a nejdéle 60 minut. Doplňkové hodnocení trvá nejdéle 60 minut a koná se 
rovněž v termínu podle § 4 odst. 5. Po ukončení řízených rozhovorů si komise 
vyžádá od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 5 odborná vyjádření.“. 

 
8. V § 5 odst. 2 se slova „výsledků uchazeče zejména v jeho funkcích“ nahrazují slovy 

„pracovních výsledků zejména“ a slova „znalostního testu“ slovy „doplňkového 
hodnocení“. 
 

9. V § 5 odst. 3 se slovo „funkce“ nahrazuje slovy „činnosti ředitele“. 
 

10. V § 5 odst. 6 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Uchazeči budou zřizovatelem 
vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou podle § 4 odst. 5, a to do 
7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má 
pro zřizovatele závazný charakter.“ 
 

11. V § 6 odst. 1 písm. e) a f) se slovo „funkce“ nahrazuje slovy „činnosti ředitele“. 
 

12. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „otázky znalostního testu“ nahrazují slovy „zadání 
doplňkového hodnocení“ a slova „byl použit“ se nahrazují slovy „bylo použito“.  

 
 

Čl. II  
 

Přechodné ustanovení 
 

Na konkursy vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí 
ustanovení vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 
 
 

Čl. III  
 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
 
 
 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: 

Ing. Plaga, Ph.D., v.r. 
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