
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne 
22. listopadu 2018, s termínem dodání stanovisek do 13. prosince 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Místo Připomínky Vypořádání 
Asociace ředitelů 
gymnázií 

Bez připomínek.  

ČMKOS a ČMOS PŠ 1) V ustanovení § 1 odst. 3 požadujeme doplnit, že v případě členů komise určených ČŠI a 
ředitelem KÚ zřizovatel odvolá a jmenuje nového člena komise v dohodě s nimi. 
 
Odůvodnění: 
Je respektováno nové ustanovení § 2 odst. 1 až 3 a zůstává zachován požadavek na posílení 
odbornosti komise. 

Neakceptováno. 
Domníváme se, že vyplývá ze 
samotného charakteru určení 
daných členů komise. 

ČMKOS a ČMOS PŠ 2) V ustanoveních § 2 odst. 1 písm. c); odst. 2 písm. d) a odst. 3 písm. d) požadujeme text za 
slovy „činnost školy“ formulovat takto: „určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá 
největší počet hlasů přítomných členů pedagogické rady“. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení vyhlášky by mělo obsahovat co nejméně rizik při její praktické realizaci. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

Akceptováno. 

ČMKOS a ČMOS PŠ 3) V ustanoveních § 2 odst. 1 písm. f); odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. f) požadujeme na závěr 
doplnit text: „pokud je za zákonné zástupce a nezletilé žáky a zletilé žáky nebo studenty 
zvoleno více zvoleno více než 1 člen školské rady. 
 
Odůvodnění:  

Akceptováno. 
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Ustanovení vyhlášky by mělo obsahovat co nejméně rizik při její praktické realizaci. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

ČMKOS a ČMOS PŠ 4) V ustanovení § 3 odst. 1 požadujeme doplnit ustanovení o oznámení předpokladů pro výkon 
činnosti ředitele právnické osoby uvedené v § 2 odst. 4 (tedy vykonávající pouze činnost 
školského zařízení, v kterém nejsou pedagogičtí pracovníci). 
 
Odůvodnění: 
Zákon o pedagogických pracovnících předpoklady pro výkon činnosti ředitele v tomto případě 
nestanoví. 
 

Neakceptováno. 
Pokud předpoklady jiným právním 
předpisem stanoveny nejsou, 
uvede předpoklady zřizovatel 
v rámci své působnosti. 

ČMKOS a ČMOS PŠ 5) V ustanovení § 4 odst. 4 požadujeme za označení § 3 doplnit „odst. 1“. 
 
Odůvodnění: 
V původním znění § 3 byl pouze jeden (tedy nečíslovaný odstavec). 
 

Akceptováno. 

ČMKOS a ČMOS PŠ 6) V ustanovení § 4 odst. 4 větě druhé požadujeme doplnit, do kdy pověřený orgán nebo 
organizační útvar zřizovatele provede posouzení přihlášky a dát možnost odvolání proti 
výsledku takového posouzení. 
 
Odůvodnění: 
Připomínka vychází z obav z chybného posouzení obsahu přihlášky pověřeným orgánem či 
organizačním útvarem zřizovatele. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

Vysvětlení. 
Návrh úpravy vypuštěn. Institut 
opravného prostředku na způsob 
odvolání proti závěru komise není 
možné zakotvit, a to především 
z toho důvodu, že jde o úroveň 
podzákonného právního předpisu. 

ČMKOS a ČMOS PŠ 7) V ustanovení § 5 odst. 6 požadujeme na závěr odstavce doplnit tento text: „Nejmenování 
prvního uchazeče z výsledného pořadí, aniž jmenování brání jeho odstoupení nebo odmítnutí 
na pracovní místo ředitele nastoupit, je důvodem vyhlášení nového konkursního řízení.“ 
 
Odůvodnění: 
Je účelné ve vyhlášce stanovit postup při nedodržení závazného výsledného pořadí uchazečů. 
Tento postup je uveden v důvodové zprávě. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

Vypořádáno jinak. 
Akceptace připomínek požadujících 
doporučující charakter výsledného 
pořadí. 
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Hlavní město Praha obecně: 
- zvážit navrhovaný text, neboť podle našeho názoru návrh dostatečně nereflektuje § 27 a 
násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, ze kterých vyplývá, že školy a školská zařízení, jakožto příspěvkové 
organizace, mají samostatnou právní subjektivitu; ředitel tak nese veškerou odpovědnost za 
chod školy, což představuje ve velkém rozsahu i oblast ekonomickou, personální a právní; 
výkon pozice ředitele školy a školského zařízení je vysoce manažersky náročný, a to nejen z 
hlediska pedagogického, ale i ekonomického, provozního a personálního zajištění. 
Podrobnosti rozpracovány viz  bod 7 (§ 5 odst. 1). 
 

Neakceptováno. 

Hlavní město Praha k bodu 2 (§ 2): 
- v odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) slova „personalista nebo psycholog,“ vypustit (podle 
našeho názoru jsou 2 odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství zcela 
dostačující; v praxi se většinou jedná o ředitele odpovídajících škol, kteří jsou odborně i 
prakticky kompetentní v rámci výběru vhodného uchazeče při konkursním řízení; ředitel školy 
mj. disponuje jak psychologickými znalostmi z odborného studia včetně zkušeností nabytých 
praxí ve školství, tak i dále zodpovídá za personální oblast, což je přesně definováno v zákoně 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) 
- v odst. 2 a 3 písmeno f) zní: „1 člen, kterým je člen školské rady, jehož určení vzejde z volby 
školskou radou, je-li zřízena.“ (neboť nesouhlasíme, aby tento člen školské rady byl výhradně 
člen zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků či studentů, jehož určení 
vzejde z volby školskou radou) 
 

Neakceptováno. 

Hlavní město Praha k bodu 6 (§ 4 odst. 4): 
- druhou větu vypustit (v rámci zachování maximální objektivity celého průběhu konkursního 
řízení považujeme za vhodnější zachování dosavadního průběhu dvoukolového řízení, na 
kterém se podílí již jmenovaní členové konkursní komise; tito zástupci jsou pro tyto úkony 
vybaveni odbornými znalostmi i praktickými zkušenostmi, a tím je tak posílena 
transparentnost konkursního řízení) 
 

Akceptováno. 

Hlavní město Praha k bodu 7 (§ 5 odst. 1): 
- první větu nahradit větou „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 

Neakceptováno. 
V ustanovení se jedná 
o demonstrativní výčet, a proto 
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sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání, dále na manažerské a ekonomické 
aspekty práce ředitele školy, schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a 
vzdělávání, znalosti financování v oblasti školství a znalosti personalistiky v oblasti školství 
včetně znalostí právního charakteru (správní řízení apod.), a na základě doplňkového 
hodnocení, pokud bylo použito.“  
 

není potřeba doplňovat další 
zaměření řízeného rozhovoru. 

Hlavní město Praha k bodu 8 (§ 5 odst. 2): 
- za text „§ 5 odst. 2“ vložit slova „větě první“ 
 

Akceptováno. 

Hlavní město Praha k bodu 9 (§ 5 odst. 3): 
- za text „§ 5 odst. 3“ vložit slova „větě první“ 
 

Akceptováno. 

Hlavní město Praha k bodu 10 (§ 5 odst. 6): 
- upřesnit podmínky pro zřizovatele týkající se závaznosti výsledného pořadí vybraných 
uchazečů pro jmenování ředitele (konkretizovat postup formulovaný v Důvodové zprávě k § 
5 odst. 6: „V důsledku toho, pokud první uchazeč z výsledného pořadí uchazečů odstoupí nebo 
nakonec odmítne na pracovní místo ředitele nastoupit, bude zřizovatel jmenovat uchazeče 
druhého v pořadí. V případě, že i druhý nebo další uchazeč v pořadí odstoupí nebo odmítne 
nastoupit, nebo pokud zřizovatel nebude chtít jmenovat uchazeče podle výsledného pořadí, 
vyhlásí se nové konkursní řízení.“) 
- na konci doplnit tečku 
 

Vypořádáno jinak. 
Akceptace připomínek požadujících 
doporučující charakter výsledného 
pořadí. 

Jihočeský kraj Zásadní připomínka: 
1. K § 1 odst. 1  
se slova „do funkce“ nahrazují slovy „na pracovní místo“.  
Zákoník práce v § 35, 36 uvádí pojem „pracovní místo vedoucího zaměstnance“ a školský 
zákon v § 166 „vedoucí pracovní místo“. Proto doporučujeme doplnit do nahrazujícího textu 
před slovo pracovní ještě slovo „vedoucí“. 
Dále doporučujeme doplnit na závěr odst. 1 text: Zřizovatel může současně jmenovat 
náhradníky za jednotlivé členy komise. 
Navrhujeme možnost jmenování náhradníka za jednotlivé členy komise. Důvodem je dodržení 
stanovených lhůt od jmenování členů komise do doby konkursního řízení, zjednodušené 
legislativní kroky pro zřizovatele při opětovném hledání nových členů komise v odůvodněných 
a nepředvídatelných případech, odvolávání původního člena a jmenování nového člena 

Akceptováno. 
Neakceptováno doporučení upravit 
též institut jmenování náhradníka 
za člena komise. 
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komise nese s sebou časové riziko, tomuto by bylo možné předejít právě možností jmenovat 
náhradníky členů komise.  
 

Jihočeský kraj 2. K § 1 odst. 2  
Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, 
vykonává zaměstnanec zřizovatele. Tajemník není členem komise. 
Navrhujeme nahradit slova „zaměstnanec zřizovatele“ v první větě, za následující text 
„zástupce určený zřizovatelem“. 
Důvodem je problémové řešení v malých obcích, kde zaměstnanec není (neuvolněný 
starosta).  
 

Akceptováno. 
Upraveno na formulaci „fyzická 
osoba pověřená zřizovatelem“. 

Jihočeský kraj 1. K odst. 2, i odst. 3 písm. d) 
Doporučujeme při volbě pedagogického pracovníka nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
členů pedagogické rady. Znamenalo by to zjednodušení volby a neohrozí to transparentnost. 
 

Akceptováno. 

Jihočeský kraj 2. K odst. 2, i odst. 3 písm. f)  
A priori již ve vyhlášce určit 1/3 ze školské rady jako možnou pro volbu považujeme za 
diskriminační a demotivující pro ostatní členy školské rady s tím, že lze velmi těžko odhadnout 
časové možnosti účasti člena školské rady za žáky či zákonné zástupce na jednání konkursní 
komise, a to i přesto, že by jednání konkursní komise bylo pouze bez prvního jednání komise 
k otevírání obálek. 
 

Neakceptováno. 
Návrh směřuje k posílení 
transparentnosti činnosti komise. 
Zřizovatel i pedagogové jsou 
v komisi zastoupeni ze 
samostatného titulu. 

Jihočeský kraj 3. K § 2 odst. 2, i odst. 3 písm. 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. 
Zásadně nedoporučujeme delegovat případné další členy komise prostřednictvím ČŠI, ale 
ponechat na zřizovateli.  Zajišťování této agendy bude znamenat pro ČŠI velkou zátěž. Dále 
upozorňujeme, že služby psychologů a dalších odborníků v této oblasti bývají zpoplatněny a 
vysoké náklady ponese zřizovatel a je otázkou, zda by byla dostupná jejich databáze 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 
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(personalistů či psychologů). Tyto pozice jsou v současné době prakticky nedostupné, 
především kvalitní psychologové.  
 

Jihočeský kraj 3. K § 3 odst. 1, 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. Zákoník práce uvádí pojem „pracovní místo 
vedoucího zaměstnance“ a školský zákon v § 166 „vedoucí pracovní místo“.  Proto 
doporučujeme doplnit do nahrazujícího textu před slovo pracovního ještě slovo „vedoucího“. 
 

Akceptováno. 

Jihočeský kraj 4. K § 3 odst. 2  
Oznámení o vyhlášení konkursu musí obsahovat také informaci, že uchazeči budou hodnoceni 
i na základě jiného nástroje personálního výběru,…a jeho rámcový popis.  
Doporučujeme nahradit slovo „budou“ slovem „mohou“ s tím, že uchazeči budou o této formě 
předem informováni prostřednictvím pozvánky ke konkursnímu řízení – viz § 4 odst. 5. Není 
jasné, kdo bude tento jiný nástroj vytvářet a následně vyhodnocovat, zda k tomu bude 
kompetentní komise, či bude nutné toto zadat nějaké fundované firmě ke zpracování. Zde 
zůstává stejná připomínka jako k § 2 – i když se zřizovatel rozhodne pro doplňkové hodnocení, 
je toto s ohledem na finanční náklady a chybějící odborníky prakticky nerealizovatelné. 
 

Vysvětlení - textace návrhu je 
podmíněná slovy „pokud bude 
v konkursu použito“. O použití se 
bude usnášet komise. 

Jihočeský kraj 5. K § 4 
V poslední větě § 4 odst. 5 doporučujeme zaměnit písmeno „z“ ve slově „pozvánky ke 
konkurzu“ za písmeno „s“, které je použito v celém textu vyhlášky. 
 

Akceptováno. 

Jihočeský kraj 6. K § 5, odst. 1 
Pokud bude použito doplňkové hodnocení, pak předpokládáme, že proběhne ihned po 
řízeném rozhovoru. Pokud by takové doplňkové hodnocení trvalo 60 minut, lze na jednoho 
uchazeče počítat s maximální délkou konkursního řízení 2 hodiny, což může být především 
časově náročné, a to i na práci komise, nejen pro uchazeče.  
 

Akceptováno jinak. 
Limitace pro doplňkové hodnocení 
vypuštěna. 

Jihočeský kraj 7. K § 5 odst. 6 v poslední větě:  
„Výsledné pořadí má pro zřizovatele závazný charakter“ zrušit tečku na konci věty a doplnit: 
„a jmenovat lze na vedoucí pracovní místo uchazeče z prvního až třetího místa. V případě 
jmenování z druhého či třetího místa je nutné zdůvodnění zřizovatele a není nutné vyhlašovat 

Vysvětlení - v důsledku akceptace 
jiných připomínek se tato 
připomínka stala bezpředmětnou. 
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nové konkurzní řízení. V případě, že nebude uchazeč jmenován z prvního až třetího místa, 
bude vyhlášen nový konkurz.  
Tímto bychom předešli nárůstu opakovaných konkurzů. 
 

Jihomoravský kraj 1. Nad rámec navrhovaných změn vyhlášky č. 54/2005 Sb. považujeme za nezbytné upozornit 
na potřebu úpravy i jejích dalších částí v souvislosti s nezbytným zpřesněním pojmů „konkurzní 
řízení“ a „konkurz“. Stávající text vyhlášky pojem konkurz používá pro jednání konkurzní 
komise, při kterém je účasten uchazeč a je s ním veden řízený rozhovor. Takovému chápání 
pojmu „konkurz“ odpovídá i nastavení povinnosti jmenování předsedy konkurzní komise 
nejpozději 30 dnů před konáním konkurzu. S tímto chápáním pojmu je však např. v rozporu 
text § 3 vyhlášky, který mluví o vyhlašování konkurzu, přičemž zjevně není chápán pojem 
„konkurz“ stejným způsobem, protože v zásadě pokrývá více událostí a činností. Nutno dodat, 
že i školský zákon chápe pojem konkurz v posléze uváděném širším slova smyslu.  
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby text vyhlášky byl upraven tak, aby byly 
odstraněny tyto pojmoslovné dichotomie. Uvedeným problémem, respektive správným 
výkladem vyhlášky se mimo jiné zabývalo i ministerstvo vnitra, když v konkrétním případě 
zkoumalo zákonnost postupu Jihomoravského kraje v rámci výkonu samostatné působnosti a 
dospělo ke stejnému závěru.  
 

Akceptováno. 
 

Jihomoravský kraj 2. Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným textem vyhlášky v § 2 odstavce 2) a 3). Protože změn 
v této části je celá řada, budeme se k nim vyjadřovat v následujícím textu postupně. Rozšíření 
počtu členů konkurzní komise viz § 2 odstavce 2) až 3) písm. c), navíc na základě výběru Českou 
školní inspekcí, je intenzivním, nepřiměřeným a neodůvodnitelným zásahem do 
samosprávných kompetencí zřizovatele. Přitom zřizovatel, v daném případě samosprávné 
územní celky, jsou podle školského zákona odpovědné za řádné poskytování veřejných služeb 
v mnoha oblastech vzdělávání a školských služeb. Výběr ředitelů škol a školských zařízení je 
pro zřizovatele nejzásadnějším krokem, kterým přímo ovlivňuje fungování jím zřízených a z 
významné části také financovaných organizací. Jak mohou zřizovatelé těchto cílů dosáhnout, 
když pouze na základě podezření z klientelismu nebo „politizace“ konkurzních řízení dochází 
k omezení jejich zásadní kompetence ovlivnit výběr ředitele školy a školského zařízení? 
Odůvodnění této změny nepovažujeme za relevantní, protože není postaveno na zjištění, že 
výběr ředitelů v rámci stávajících pravidel konkurzu v případech, na které je negativně 
poukazováno veřejně nebo prostřednictvím ČŠI, vede k doporučování uchazečů, kteří jsou 
neoprávněně upřednostňováni před schopnějšími. Z našich zkušeností s konkurzními řízeními 
naopak vyplývá, že v případě mnoha konkurzů dochází k zásadní polarizaci názorů členů 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 
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konkurzní komise na jednotlivé uchazeče, které často nemají racionální charakter nebo jsou 
založeny na „prvním dojmu“. Přesto jsou doporučováni ke jmenování uchazeči, kteří následně 
při řízení škol a školských zařízení prokáží svoje kvality. Důkazem toho jsou jen ojedinělé 
kontrolní výstupy, které zachycují nedostatky přímo na straně ředitelů škol a školských 
zařízení. 

Jihomoravský kraj Stejně tak zásadně nesouhlasíme s úpravou vyhlášky v § 2 odstavce 2) a 3) písm. f), která 
redukuje výběr členů konkurzní komise na osoby zvolené zákonnými zástupci nezletilých žáků, 
zletilými žáky nebo studenty. Jako pozitivní sice vnímáme zakotvení principu určení člena 
konkurzní komise za školskou radu volbou, ale vyloučení dvou kategorií kandidátů na volené 
místo považujeme za neodůvodněný intenzivní zásah do obsazování konkurzních komisí. 
Považujeme za zásadní konstatovat, že zájem o výkon člena školských rad, respektive následný 
výkon těchto činností je v mnoha případech tristní. Školský zákon dokonce v § 167 odst. 5) 
předpokládá situaci, kdy do školské rady takový člen zvolen nebude. To samozřejmě zcela 
paralyzuje volbu člena konkurzní komise podle navrhované úpravy, protože neexistuje 
zvolený člen školské rady. Navržený postup je ve svém důsledku v rozporu s důvody změn 
konkurzních komisí, kterým je „posílení hlediska odbornosti při posuzování vhodnosti 
uchazečů“. V případě tříčlenných školských rad by volba ani nemohla být realizována a 
naplnění konkurzní komise by bylo závislé na ochotě jedné osoby. Tuto skutečnost není možné 
jakkoli bagatelizovat, protože v konkrétních situacích velmi často dochází k odůvodněnému 
omlouvání členů komisí z jednání, což v některých případech vede ke ztrátě 
usnášeníschopnosti komisí. 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Jihomoravský kraj Možné zaměnění člena komise – odborníka v oblasti státní správy personalistou nebo 
psychologem viz § 2 odstavce 2) a 3) písm. c) vyhlášky je pro nás akceptovatelné stejně jako 
nový způsob určení člena komise za pedagogické pracovníky volbou viz § 2 odstavce 2) a 3) 
písm. d) vyhlášky. 

Akceptováno. 

Jihomoravský kraj 3. Navrhovaná změna § 3 odst. 1) písm. b) nereflektuje skutečnost, že např. v případě 
konkurzu na ředitele dětského domova je od uchazeče podle § 18 zákona č. 109/2002 Sb., o 
výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, 

Akceptováno. 
Vyjádření rozšířeno, již neodkazuje 
jen na zákon o pedagogických 
pracovnících. 
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požadováno také splnění předpokladu psychické způsobilosti. S ohledem na výše uvedené 
navrhujeme stávající znění § 3 odst. 1) písm. b)vyhlášky neměnit. 

Jihomoravský kraj 4. Nesouhlasíme s navrhovanou změnou uvedenou v § 4 odst. 4) větě druhé vyhlášky, která 
umožnuje první jednání konkurzní komise svěřit orgánu nebo organizačnímu útvaru 
zřizovatele. První jednání konkurzní komise je ve srovnání s konkurzem sice více formálním 
jednáním, jeho uskutečnění však považujeme za nezbytné. Členové konkurzní komise mají 
možnost se seznámit s pravidly konkurzního řízení, protože část z nich nemá žádnou zkušenost 
s konáním konkurzních řízení. Při jednání členové konkurzní komise získají z přihlášek 
uchazečů zásadní informace zcela nezbytné pro hodnocení uchazečů. V rámci konkurzu již pro 
takové seznámení s písemnými podklady uchazečů není prostor. Jednání navíc umožňuje 
snadnou komunikaci např. o termínu vlastního konkurzu. 
Zásadní výhrady máme také vůči navrhované změně uvedené v § 4 odst. 4) v poslední větě. 
Nerozporujeme zjednodušení procesu  „vyřazení uchazečů“, kteří nesplní podmínky § 3 písm. 
b) a d) vyhlášky. Považujeme však za nezbytné zakotvit do vyhlášky, že tito uchazeči nejsou 
oprávněni se konkurzu účastnit a že o tom rozhoduje komise hlasováním. Navrhované znění 
dotčeného textu vyhlášky totiž mluví pouze o vrácení přihlášky, ale neřeší přijetí rozhodnutí 
komise o naplnění podmínek. Stejně tak by měla být ošetřena skutečnost pozdního podání 
přihlášky, určení, že o tom rozhoduje komise, a že taková přihláška nemůže být v konkurzním 
řízení projednávána a že uchazeč se konkurzního řízení neúčastní. 
Vrácení takových přihlášek uchazečům je pouze následnou faktickou činností, která nijak 
právně neřeší otázku oprávněnosti účasti uchazeče v konkurzním řízení a kterou by podle 
našeho názoru měl realizovat tajemník komise na základě uvedených rozhodnutí komise. 
Považujeme za praktické vymezit oprávnění tajemníka komise k tomuto kroku, aby nevznikaly 
dohady, kdo za zřizovatele má zajistit tento úkon. 
 

Akceptováno. 
Doplněno ve smyslu: Uchazeč, jehož 
přihláška podle komise nevyhovuje 
požadavkům uvedeným v § 3 písm. 
b) a d) nebo který podal přihlášku 
po termínu stanoveném podle § 3 
písm. d), se konkursu neúčastní. 

Jihomoravský kraj 5. Navrhujeme, aby povinnost zajistit odeslání pozvánky ke konkurzu uvedená v § 4 odst. 5) 
větě první vyhlášky byla udělena tajemníkovi komise ze stejných důvodů, jako jsou uvedeny v 
předchozí připomínce. Stejným způsobem navrhujeme upravit také navrhovaný text vyhlášky 
ve stejném odstavci týkající se předávání informací komisi o doplňkovém hodnocení. 
Dále navrhujeme, aby v pozvánce podle § 4 odst. 5) věty druhé vyhlášky byly nikoli „... 
podrobné informace o zadání a podmínkách doplňkového hodnocení, …“,  ale pouze „ … bližší 
informace o rámcovém obsahu a realizaci doplňkového hodnocení, ...“. Navrhovaný text se 
nám jeví jako neurčitý z toho pohledu, do jakých konkrétností musí být informace sdělovány, 

Akceptováno. 
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což by ve svém důsledku mohlo ohrozit smysl doplňkového hodnocení, pokud by muselo být 
zveřejněno nepřiměřeně mnoho informací. 
Současně upozorňujeme na nebezpečí související s možností získávání detailních informací o 
doplňkovém hodnocení za použití zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím,  ve znění pozdějších předpisů, které by do budoucna mělo být eliminováno. 
 

Jihomoravský kraj 6. Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou změnou § 5 odst. 1) věty první vyhlášky, podle které 
by řízený rozhovor při konkurzu měl být zejména zaměřen: „… 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 …“ Návrh zcela pomíjí skutečné postavení ředitelů škol a 
školských zařízení, kteří jsou díky právní osobnosti organizací vykonávajících činnost škol a 
školských zařízení především manažery právnických osob, kteří se starají o majetkové, 
finanční, personální, investiční, další administrativně-právní povinnosti a v neposlední řadě i 
pedagogické záležitosti. Pokud konkurz bude zaměřen pouze na pedagogické záležitosti, které 
v mnoha případech tvoří sice významnou, ale svým rozsahem menšinovou část vykonávané 
práce (v případě ředitelů velkých škol téměř zanedbatelnou část práce), budou zcela jistě v 
rámci konkurzů vítězit osoby, které nebudou schopny stávající povinnosti ředitelů škol a 
školských zařízení plnit. Tomu všemu nahrává i zásadní poddimenzování personálních kapacit 
škol zaměřených na plnění nepedagogických povinností. V tomto rozsahu považujeme úpravu 
vyhlášky za neakceptovatelnou. 

Neakceptováno. 
Návrh nestanoví, že má jít výhradně 
o uvedená témata, nýbrž zejména. 

Jihomoravský kraj 1. Nad rámec připravené novely poukazujeme na potřebu úpravy stávajícího textu § 5 odst. 
4), který považujeme za nesprávně formulovaný, a navrhujeme jej nahradit textem stejného 
smyslu: „(4) Předseda komise po obdržení pořadí uchazečů podle odstavce 3 za účasti všech 
přítomných členů komise provede vyhodnocení výsledného pořadí uchazečů způsobem 
uvedeným v odstavci 5.“  

Neakceptováno. 
Jedná se o připomínku nad rámec 
návrhu. V praxi toto ustanovení 
nečiní problémy. 

Jihomoravský kraj 7. Ve vztahu k navrhovanému znění § 5 odst. 6) věty první navrhujeme, aby povinnost zajistit 
vyrozumění o výsledcích konkurzu byla udělena tajemníkovi komise ze stejných důvodů,  jako 
jsou uvedeny v připomínce č. 4.  
Ve vztahu ke stejné části textu navrhujeme slova „…o výsledném pořadí …“ nahradit slovy: 
„„…o výsledcích konkurzu …“ . Domníváme se, že by uchazečům měly být sdělovány celkové 
výsledky konkurzu včetně vhodnosti uchazečů, nikoli pouze pořadí vhodných uchazečů. 
 

Akceptováno částečně. 
Neakceptováno v části návrhu 
nahradit „o výsledném pořadí“ 
slovy „o výsledcích konkursu“. 
Vyplývá samo sebou, že uchazeči, 
u nichž komise neurčila výsledné 
pořadí, nebyli posouzeni jako 
vhodní. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9SEAN97)



Stránka 11 (celkem 42) 

Jihomoravský kraj Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou závazností výsledného pořadí uchazečů pro zřizovatele, 
která je navržena v § 5 odst. 6) poslední větě. Zásadní námitka spočívá v úvaze o 
neodůvodněném zásahu do samosprávných kompetencí zřizovatele (blíže popsáno také u 
připomínky č. 2), která se zde dále opírá i o následující argument. Výsledek konkurzního řízení 
je principiálně založen na vyhodnocení zúčastněných uchazečů. Je tedy zřejmé, že vítěz 
konkurzu je pouze nejlepší ze zúčastněných, ale v zásadě nemusí splňovat požadavky 
zřizovatele pro výkon ředitele školy nebo školského zařízení. Současně mohou nastat 
okolnosti, dle kterých zřizovatel dodatečně zjistí nevhodnost vítězného uchazeče, respektive 
jinou významnou skutečnost, pro kterou není vhodné vítězného uchazeče jmenovat ředitelem 
školy a školského zařízení.  Navrhovaná úprava zřizovateli nebude umožňovat jmenovat 
uchazeče z jiného než prvního místa a bude otázkou, zda v situacích výše uvedených zřizovatel 
má oprávnění konkurz opakovat. Tím dochází k úplnému zablokování obsazení pracovního 
místa ředitele školy a školského zařízení. 
Vedlejším efektem navrhované změny je vznik zásadní nejasnosti, jak přistupovat k závaznosti 
rozhodnutí konkurzní komise o nevhodných kandidátech. Doposud se dalo snadno výkladem 
dojít k závěru, že nevhodnost kandidátů byla pro zřizovatele závazná, protože o doporučujícím 
charakteru se ve vyhlášce mluvilo pouze ve vztahu k pořadí uchazečů. Navrhovaný stav takový 
výklad neumožňuje a odpověď na tuto otázku tak činí nejasnou. 
 

Akceptováno. 

Jihomoravský kraj 8. Zásadní připomínku uplatňujeme i k textu § 6 odst. 1) vyhlášky. Uvedené ustanovení 
pojednává zejména o obsahu zápisu „konkurzu“. S ohledem na skutečnost, že podle stávající 
úpravy má konkurzní komise dvě jednání, považujeme za nezbytné vyhotovit zápis o obou 
jednáních. Díky úpravě, která je nejednoznačná ve vztahu k používání pojmu „konkurz“, jsme 
doposud z důvodu opatrnosti aplikovali pro zápis z obou jednání dotčené ustanovení vyhlášky. 
S ohledem k požadovanému obsahu zápisu pak vznikají problémy, jak smysluplně zápis 
vyhotovit, aby nedocházelo ke zbytečné administrativní zátěži. Pokud dojde k akceptaci naší 
první připomínky, dojde k částečné nápravě nejasností i ve vztahu k tomuto ustanovení. 
Doporučujeme tedy znění § 6 odst. 1) vyhlášky upravit tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou 
požadavky na zápisy z jednání konkurzní komise. Případně aby došlo alespoň k úpravě – 
doplnění textu   
- písm. c) vyhlášky, aby požadoval seznam členů konkurzní komise, nejen seznam 
zúčastněných členů 
- písm. e) vyhlášky, aby u uchazečů, výslovně nepopisoval konkrétní varianty rozhodnutí 
komise o vhodnosti uchazečů, protože z principů vedení řádného zápisu musí být usnesení 
konkurzní komise popsáno zcela konkrétně. Současně je vhodné zvážit používání pojmu 

Akceptováno jinak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nedomníváme se, že je nutné 
vypouštět. 
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„usnesení“ ve vztahu k rozhodování konkurzní komise zde i v dalším textu vyhlášky, protože 
tento pojem není používán vždy. 
 

Jihomoravský kraj 9. Zásadní připomínku uplatňujeme i k textu § 6 odst. 2) vyhlášky. I zde, obdobně jako v 
ostatních případech, navrhujeme, aby informační povinnost o průběhu a výsledcích 
konkurzního řízení byla udělena tajemníkovi komise. Domníváme se totiž, že není důvod 
takovou administrativní záležitostí zatěžovat předsedu komise. 

Akceptováno. 

Karlovarský kraj Bez připomínek.  
Kraj Vysočina 1. Připomínka k Čl. I bodu 1: 

Navrhujeme v § 1 odst. 1 nahradit slova „do funkce“ slovy „na vedoucí pracovní místo“. 
Důvodem tohoto doplnění je odkaz na § 166 odst. 2 školského zákona, kde je výslovně 
napsáno „vedoucí pracovní místo“. Je zde i vazba na § 33 odst. 3 zákoníku práce, kde se rovněž 
hovoří o vedoucím pracovním místě. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 

Kraj Vysočina 2. Připomínka k Čl. I bodu 2: 
Navrhujeme § 2 odst. 2 písm. c) rozdělit do dvou samostatných písmen a dále navrhujeme 
vypustit zastoupení personalistou. 
Je důležité zvážit fakt, zda trh práce nabízí dostatek psychologů (personalistů) a jak to 
následně bude s odměnami pro tyto členy. Ze znění není zřejmé složení dvou členů. 
Navrhujeme, aby odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu 
a typu příslušné školy nebo školského zařízení i nadále určoval zřizovatel, nikoli ČŠI. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Kraj Vysočina 3. Připomínka k Čl. I bodu 2: 
Navrhujeme v § 2 odst. 2 písm. f), aby se člen konkursní komise volil ze všech členů školské 
rady. 
V případě školské rady o třech členech je tato volba zbytečná. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno. 
Ustanovení upraveno na základě 
jiné připomínky. 
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Kraj Vysočina 4. Připomínka k Čl. I bodu 2: 
Navrhujeme § 2 odst. 3 písm. c) rozdělit do dvou samostatných písmen a dále navrhujeme 
vypustit zastoupení personalistou. 
Ze znění není zřejmé složení dvou členů. Navrhujeme, aby odborníka v oblasti státní správy, 
organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení i 
nadále určoval zřizovatel, nikoli ČŠI. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Kraj Vysočina 5. Připomínka k Čl. I bodu 5: 
Navrhujeme v § 3 odst. 2 ponechat řízený rozhovor a znalostní test. 
Navrhovaná úprava je velmi složitá a komplikovaná, zvyšuje se administrativní náročnost 
konkursu. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Je předmětem novelizace blíže 
specifikovat zaměření řízeného 
rozhovoru a umožnění širšího 
spektra doplňkového hodnocení. 
Na administrativní náročnost návrh 
dopady nemá. 

Kraj Vysočina 6. Připomínka k Čl. I bodu 6: 
Navrhujeme v § 4 ponechat odstavec 4 v původním znění. 
V rámci zaručení objektivity ponechat posouzení přihlášek na konkursní komisi. Ze školského 
zákona vyplývá, že k posuzování kvalifikace uchazeče je kompetentní pouze ČŠI - viz § 174 
odst. 2 písm. d). 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 

Kraj Vysočina 7. Připomínka k Čl. I bodu 6: 
V navrhovaném znění § 4 odst. 5 nesouhlasíme s dalším navyšováním časové a administrativní 
náročnosti konkursu. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 

Kraj Vysočina 8. Připomínka k Čl. I bodu 10: 
Navrhujeme v § 5 ponechat odstavec 6 v původním znění. 
Nesouhlasíme s navrhovaným zněním, navrhujeme ponechat původní znění. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 
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Kraj Vysočina 9. Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Navrhujeme v § 6 odst. 1 písm. g) ponechat znalostní test. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Znalostní test spadá do kategorie 
nástrojů doplňkového hodnocení - 
zůstane tedy připuštěn. 

Královéhradecký kraj • K § 2 odst. 2 písm. c):  
Požadujeme ponechat dosavadní znění tohoto ustanovení. 
Nesouhlasíme s navyšováním počtu členů již nyní početné konkursní komise, ani s tím, aby 2 
členy konkursní komise určovala ČŠI. Výběr ředitele by měl být zejména záležitostí zřizovatele. 
V případě většího počtu konkursů ve stejném období je již nyní administrativně i časově 
náročné skloubit harmonogramy jednání jednotlivých komisí. S každým dalším členem komise 
se tato náročnost zvyšuje. Navíc navýšením o 1 člena komise bude počet členů sudý a častěji 
se bude muset rozhodnutí řídit hlasem předsedy. 
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Královéhradecký kraj • K § 2 odst. 2 písm. f) a odst. 3 písm. f): 
Nesouhlasíme s omezením pouze na členy ŠR zvolené zákonnými zástupci nezletilých žáků a 
zletilými žáky nebo studenty. 
Všichni členové ŠR mají stejná práva i povinnosti a ve chvíli, kdy by si ŠR svého zástupce do 
konkursní komise měla sama volit, nedává smysl, aby byla výběrem omezena pouze na třetinu 
svých členů. 
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Královéhradecký kraj • K § 2 odst. 3 písm. c): 
Navrhujeme změnit navržené ustanovení následovně: „c) jeden člen, kterým je odborník v 
oblasti státní správy, určený obecním úřadem obce s rozšířenou působností“.  
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají úzkou vazbu na právnické osoby zřizované 
obcemi nebo svazky obcí (projednávají rozpis finančních prostředků, ověřují správnost údajů 
předkládaných školami atd.). Nesouhlasíme s navyšováním počtu členů již nyní početné 
konkursní komise, ani s tím, aby 2 členy konkursní komise určovala ČŠI. V případě většího 
počtu konkursů ve stejném období je již nyní administrativně i časově náročné skloubit 
harmonogramy jednání jednotlivých komisí. S každým dalším členem komise se tato 
náročnost zvyšuje.  
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Královéhradecký kraj • K § 3 odst. 1:  
Považovali bychom v roce 2018 (resp. 2019, kdy bude vyhláška účinná) za vhodné, aby byla 
kromě úřední desky striktně zakotvena povinnost oznamovat konkurs i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Neakceptováno. 
Domníváme se, že jde o nadbytečný 
požadavek, neboť správní řád 
upravující náležitosti úředních 
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 desek vyžaduje, aby jejich obsah byl 
přístupný i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 26 odst. 1). 

Královéhradecký kraj • K § 4 odst. 4: 
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. 
S tímto ustanovením zásadně nesouhlasíme.  
V důvodové zprávě je uvedeno nepravdivé tvrzení, že novela nemá z hlediska korupčních rizik 
žádné významné dopady. Jestliže zřizovatel tohoto ustanovení využije a komise složená z 
odborníků nebude přihlášky posuzovat, pak bude odstraněna zásadní pojistka nejen proti 
chybným posouzením ne zcela triviálních náležitostí (odborná kvalifikace, započitatelnost 
praxe), ale toto ustanovení otevírá prostor i k případným úmyslným úpravám v přílohách 
přihlášek apod. Pokud má komise následně postupovat při vlastním konkursu zodpovědně, 
stejně bude muset posuzovat odbornou kvalifikaci či délku praxe před řízenými rozhovory s 
uchazeči (podle § 5 odst. 1 komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na 
základě přihlášky). 
 

Akceptováno. 

Královéhradecký kraj • K § 4 odst. 5: 
Použití elektronické adresy uchazeče pro doručování pozvánky ke konkursu považujeme za 
nevhodné, neboť lze velmi obtížně prokázat, že se pozvánka dostala skutečně do rukou 
uchazeče (i když potvrdí přečtení e-mailové zprávy).  
Navrhujeme elektronickou adresu z textu tohoto odstavce vypustit.   
 

Neakceptováno. 
Odešle-li pozvánka na 
elektronickou adresu, kterou 
uchazeč sám jako korespondenční 
uvedl, dojde do jeho sféry. 
Zřizovatel samozřejmě může využít 
i jiné způsoby, jak uchazeče 
kontaktovat - pokud je uchazeč 
uvede - za účelem ověření účasti. 

Královéhradecký kraj • K § 5 odst. 1: 
Explicitní zaměření hodnocení na pedagogické aspekty nepovažujeme za vhodné. Ředitel není 
jen pedagog, ale také manažer. Nevede pouze pedagogický sbor, ale také provozní 
zaměstnance – proč zaměření na vedení pedagogického sboru? Ředitel nezodpovídá pouze za 
řízení pedagogického procesu, ale také za hospodaření s finančními prostředky, měl by znát 
finanční toky a k tomu příslušné právní předpisy. Jako statutární orgán vykonává činnosti 
zaměstnavatele, obecný přehled v pracovně právní oblasti považujeme za důležitý. 

Neakceptováno. 
Návrh nestanoví, že má jít výhradně 
o uvedená témata, nýbrž zejména. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9SEAN97)



Stránka 16 (celkem 42) 

Navrhujeme následující znění odstavce: 
„Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, 
řízeného rozhovoru 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.“ 
 

Královéhradecký kraj • K § 5 odst. 6: 
„….předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledné 
pořadí přítomným uchazečům.“ 
Z jazykového hlediska se jedná o nesprávnou formulaci, buď vyhlásí (obecně, nikoliv někomu 
konkrétnímu), nebo oznámí, či sdělí (někomu). Ačkoliv daná formulace není předmětem 
novely, doporučujeme upravit následovně: 
- Varianta I.:  
…..předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledné 
pořadí. 
- Varianta II.:  
 „….předseda komise za přítomnosti členů komise oznámí bez zbytečného odkladu výsledné 
pořadí přítomným uchazečům.“ 
 

Akceptováno ve variantě II. 

Královéhradecký kraj • K § 5 odst. 6: 
„Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele závazný charakter.“ 
S navrženou změnou nesouhlasíme.  
Jedná se o zásadní zásah do kompetencí zřizovatele při výběru ředitelů jím zřizovaných 
příspěvkových organizací. Kromě toho se domníváme, že takové změny, které mají za 
následek přímý zásah do výkonu samosprávy, by neměly být upraveny vyhláškou, ale školským 
zákonem. 
 

Akceptováno. 
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KZPS a UZS 1. 
Novela vyhlášky je odůvodněna snahou posílit odbornost při posuzování vhodnosti uchazečů 
a z tohoto důvodu posiluje počet členů nominovaných ČŠI. Naprosto však pomíjí, že ředitel je 
statutární orgán příspěvkové organizace, je odpovědný za hospodaření a další (neúměrně se 
navyšující) administrativní záležitosti. Odbornosti v dnešní době není třeba jen z pohledu 
řídícího. Ředitel pracuje v režimu správního řízení, je odpovědný za hospodaření, právní 
záležitosti (v řadě případů i právní spory), má pečovat o majetek jako řádný hospodář, musí 
umět komunikovat s rodiči (mnohdy i v potenciálně konfliktních situacích), v poslední době se 
navíc rapidně zvyšují administrativní požadavky (zveřejňování smluv v registru smluv, 
poskytování informací dle informačního zákona, řešení GDPR, zadávání veřejných zakázek…). 
Za kontrolu plnění výše uvedených povinností školy (ředitele) je odpovědný zřizovatel, s jehož 
majetkem příspěvková organizace hospodaří. Současným návrhem se však snižuje role 
zřizovatele při výběru statutárního orgánu jeho příspěvkové organizace. Proto s návrhem 
zásadně nesouhlasíme zejména v pasáži posílení počtu členů komise ČŠI a závazností pořadí 
uchazečů. 
Případně by bylo vhodné posílit ve školském zákoně kompetence zřizovatele v možnostech 
odvolání ředitele z pracovního místa, případně aby ČŠI byla schopna na žádost zřizovatelů 
vykonávat inspekční činnost a operativně prověřovat důvody pro event. odvolání ředitele  
tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno. 

KZPS a UZS Odůvodnění: 
Předložený návrh lze vnímat jako nestandardní posílení kompetencí a vlivu ČŠI na konkurzní 
řízení a obsazování míst ředitelů, kdy je snížen vliv zřizovatele jak na jmenování, tak i odvolání 
stávajících ředitelů s ohledem na komplikované možnosti odvolání již jmenovaných ředitelů. 
Pro zřizovatele je také velmi důležité, aby uchazeč – budoucí ředitel, měl také kromě 
požadovaných pedagogických kvalit, vč. jeho představ o vedení pedagogického sboru, alespoň 
základní poznatky z legislativy, financování PO apod.  
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

KZPS a UZS 2. 
 
Připomínka obecná k § 3 odst. (2) 
Povinnost oznámit hodnocení uchazečů jiným nástrojem personálního výběru přinese v praxi 
zvýšenou administrativní zátěž. Náležitosti k vyhlášení konkursu zpravidla připravují 
pracovníci odboru školství, kteří nemají kvalifikaci personalistů. Jiný nástroj než řízený 
pohovor se zvažuje např. při vyšším počtu uchazečů a není tedy rozhodnuto dopředu.  

Neakceptováno. 
Návrh směřuje k posílení postavení 
uchazečů - aby pro ně nebylo 
překvapením, že budou podrobeni 
doplňkovému hodnocení. 
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KZPS a UZS Připomínka obecná k § 4 odst. (4) 
Vyřazení přihlášky nesplňující podmínky stanovené § 3 písm. b) nebo d) se v praxi nejeví tak 
jednoduše. V několika případech námi realizovaného konkursního řízení víme, že i odborníci z 
krajských úřadů, a dokonce z české školní inspekce neuměli posoudit správnost a platnost 
předepsaných náležitostí. 
 

Vysvětlení - Není stanoven žádný 
termín, členové komise mohou 
operativně konzultovat. Přihlášku 
vrací a uchazeče vyrozumívá 
předseda komise. 

KZPS a UZS 1. 
Čl. I § 4 odst. 5 
Opravit překlep ve slově „konkurzu“ na „konkursu“ (v celém dokumentu se používá „s“) 
 

Akceptováno. 

KZPS a UZS S větou „Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele závazný charakter.“ zásadně 
nesouhlasíme. Je zde zcela popřena kompetence zřizovatele. Výsledkem hodnocení konkursní 
komise je pouze posouzení vhodnosti uchazečů a zřizovatel musí mít právo rozhodnout, kdo 
bude v konečné fázi jmenován ředitelem školy či školského zařízení. 

Akceptováno. 

Liberecký kraj 2) K § 2 odst. 2 a 3 písm. f) – zásadní připomínka – skutečnost, že dle školského zákona jsou 
členové školské rady voleni/jmenováni různými subjekty (zřizovatelem, pedagogickými 
pracovníky, zletilými žáky a studenty a zákonnými zástupci nezletilých žáků) má význam právě 
jen při ustanovení školské rady, nikoli však pro její další činnost; požadavek, aby byl školskou 
radou zvolen ten člen, který byl do školské rady zvolen zletilými žáky nebo studenty a 
zákonnými zástupci nezletilých žáků nepřípustně zasahuje do kompetence školské rady, neboť 
předem omezuje její vůli, kterého svého člena zvolí do konkurzní komise; vzhledem k tomu, 
že významná část školských rad je tříčlenná a tedy má jen jednoho člena zvoleného zletilými 
žáky nebo studenty a zákonnými zástupci nezletilých žáků, jeví se požadavek na volbu 
takového člena jako nesmyslný;  již jen jako poznámku  
na okraj v této souvislosti uvádíme, že v praxi je často ochota zákonných zástupců uvolňovat 
se ze zaměstnání a účastnit se jednání školské rady, příp. dalších akcí minimální a mohla by 
tedy nastat situace, kdy by se člen školské rady jednání konkurzní komise vůbec nezúčastnil. 
 

Neakceptováno. 
Návrh směřuje k posílení 
transparentnosti činnosti komise. 
Zřizovatel i pedagogové jsou v 
komisi zastoupeni ze samostatného 
titulu. Do kompetencí školské rady 
ve smyslu úpravy školského zákona 
se nijak nezasahuje. 
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Liberecký kraj 1) K § 2 odst. 2 a 3 – nepovažujeme za vhodné ani účelné, aby členové komise určení školskou 
radou, Českou školní inspekcí, pedagogickými pracovníky a ředitelem krajského úřadu byli 
nadbytečně jmenováni zřizovatelem; postačí, aby zřizovatel jmenoval pouze dva členy podle 
písm. a). Máte za to, že pokud bude vyhláška upravována, bylo by vhodné řešit toto uvedené 
zdvojování určování / jmenování členů. 

Neakceptováno. 
Konstrukce, kdy se zřizovatel při 
jmenování členů komise řídí 
nominací někoho jiného, není 
neobvyklá a v praxi komplikace 
nepůsobí. 

Liberecký kraj 3) K § 3 odst. 2 – zásadní připomínka – zásadním způsobem nesouhlasíme s tím, aby o tom, 
zda uchazeči budou, nebo nebudou posuzováni i na základě doplňkového hodnocení bylo 
rozhodnuto již při vyhlášení konkurzu zřizovatelem. Tuto kompetenci by měla mít konkurzní 
komise, respektive i konkurzní komise a to právě s ohledem na skutečnost, že zohledňuje více 
hledisek. Doplňkové hodnocení například mohou požadovat většinově členové konkurzní 
komise za ČŠI, pedagogy, školskou radu, krajský úřad. 

Akceptováno. 

Liberecký kraj 4) K § 4 odst. 4 – navrhujeme, aby bylo stanoveno, že je možno vyzvat uchazeče k odstranění 
formálních vad přihlášky, jak se tomu v praxi často děje; opačný postup by znamenal, že se z 
často již tak malého počtu uchazečů hned na počátku vyřadí možný kvalitní uchazeč. 

Vysvětlení - Uváděný postup není 
vyloučen. Přihlášku vrací a uchazeče 
vyrozumívá předseda komise. 

Liberecký kraj 5) K § 5 odst. 1 – zásadní připomínka – ředitel školy je rovněž manažerem, otázky z této oblasti 
považujeme za stejně relevantní jako otázky z oblasti pedagogiky; v návrhu je doplňkové 
hodnocení omezeno na max. 60 minut, v případě psychologického testování je tento rozsah 
prakticky nedostatečný. V případě uvedené změny máte také za to, že existuje významné 
riziko, že nedoporučení uchazeči mohou průběh konkurzního řízení napadat s odkazem na 
skutečnost, že řízený rozhovor nebyl „zaměřen zejména“ na oblast pedagogiky, přestože 
zřizovatel nemůže nést odpovědnost za otázky kladené jinými členy komise. 

Neakceptováno. 
Limitace pro doplňkové hodnocení 
vypuštěna. 
Zřizovatel má v komisi své zástupce, 
členové komise jistě budou při 
výkonu své "funkce" postupovat 
tak, aby se řídili právním předpisem. 
Nic samozřejmě nevylučuje, aby 
nezazněly i otázky z dalších 
relevantních oblastí. 

Liberecký kraj 6) K § 5 odst. – zásadní připomínka – stanovení povinnosti zřizovatele respektovat výsledek 
konkurzu znamená zásadní a dle našeho názoru nepřípustné omezení vůle samosprávy. Pokud 
by již o tom mělo být uvažováno, muselo by se tak stát prostřednictvím školského zákona, 
nikoli prostřednictvím prováděcí vyhlášky. Pokládáme za nutné k tomuto návrhu dodat, že 
zejména v malých obcích, kde starosta vykonává roli zřizovatele, tento návrh může z 
dlouhodobého hlediska vést k patové situaci, kdy starosta nejmenuje, neboť odmítá 
respektovat doporučení konkurzní komise. Je pak otázkou, zda pro fungování a rozvoj školy je 
vhodnější dlouhodobý stav bez ředitele nebo vedení školy uchazečem, který byl doporučen 
druhý v pořadí. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 1. K bodu 10:  
Text právního předpisu by měl být formulován přednostně v přítomném čase. S ohledem na 
to doporučujeme slova „Uchazeči budou zřizovatelem vyrozuměni“ nahradit slovy „Zřizovatel 
uchazeče vyrozumí“. 
 

Neakceptováno. Připomínka je nad 
rámec prováděných změn a v praxi 
formulace nečiní problémy. 

Ministerstvo financí 2. K bodu 11:  
Doporučujeme znění tohoto bodu rozdělit do dvou bodů 11 a 12 takto: „11. V § 6 odst. 1 písm. 
e) bodě 1 až 3 se slovo „funkce“ nahrazuje slovy „činnosti ředitele. 12. V § 6 odst. 1 písm. f) se 
slovo „funkce,“ nahrazuje slovy „činnosti ředitele,“. Dosavadní následující bod 12 pak 
přečíslovat jako bod 13. 
 

Neakceptováno. 

Ministerstvo financí 3. K podpisové doložce ministra  
Upozorňujeme, že jméno ministra ani zkratka „v.r.“ se neuvádí. 
 

Podpisová doložka bude upravena 
dle požadavků pro daný případ. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  
Ministerstvo obrany 1) K bodu 5. (§ 3 odst. 2) 

Doporučujeme uvést alespoň demonstrativní výčet jiných typických nástrojů personálního 
výběru ředitele. 
 
Odůvodnění:  
Smyslem připomínky je poskytnout adresátovi právního předpisu a potenciálnímu uchazeči o 
pracovní místo ředitele představu o nejčastějších typech personálního výběru nad rámec 
řízeného pohovoru. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
 

Neakceptováno. 
Jako podstatnější vidíme, že 
uchazeč dostane bližší informaci z 
oznámení o vyhlášení konkursního 
řízení. 

Ministerstvo obrany 2) K bodu 6. (§ 4 odst. 4) 
Doporučujeme odkaz na § 3 písm. b) a d) nahradit odkazem na § 3 odst. 1 písm. b) a d). 
 
Odůvodnění:  
Vložením nového odstavce 2 do § 3 se z původního odstavce stane odstavec 1. Doporučujeme 
proto souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhovaný odkaz upřesnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. K novelizačním bodům 3 a 4:  
Doporučujeme vložit v textu výše uvedených novelizačních bodů za číslo „3“ text „odst. 1“.  
 

Neakceptováno pro nesoulad s LPV. 
Odstavec 1 (a odstavec 2) se zavádí 
až v následujícím novelizačním 
bodu, není proto důvod v 
předchozích novelizačních bodech 
předbíhat a uvádět text odst. 1, 
když v danou chvíli ještě odstavec 1 
není zaveden. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra K nadpisu: 
 S ohledem na skutečnost, že jde o návrh vyhlášky, která obsahuje novelu vyhlášky 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, a nikoliv o návrh vyhlášky nové, je třeba v souladu s čl. 33 odst. 
1 písm. b) Legislativních pravidel vlády odpovídajícím způsobem nadpis návrhu upravit. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K odůvodnění: 
1. Jelikož se jedná o návrh vyhlášky, která obsahuje novelu vyhlášky, doporučujeme v 
odůvodnění konzistentně používat buď spojení „návrh vyhlášky“ nebo „návrh novely 
vyhlášky“ (vizte rozdíly v použití na straně 1 a 2). 
2. Doporučujeme rozšířit v obecné části odůvodnění část VIII., která obsahuje zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, jelikož v rámci 
konkursního řízení je nakládáno se širokým spektrem osobních údajů uchazečů o vedoucí 
pracovní místo ředitele (uchazeč poskytuje rovněž písemný souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely konkursního řízení). Bylo by proto vhodné rozšířit dopady navrhovaného 
řešení např. ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

Akceptováno 
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dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 
 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodům 1 až 3 – k § 1 odst. 1, § 2 odst. 1 až 3 a § 3 písm. a): 
 Požadujeme slova „na pracovní místo“ nahradit slovy „na vedoucí pracovní místo“. Tato 
úprava lépe reflektuje založení pracovního poměru postupem jmenování na vedoucí pracovní 
místo v terminologii zákoníku práce (např. ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce) a bude 
rovněž v souladu se zákonným zmocněním pro vydání vyhlášky podle ustanovení § 166 odst. 
7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 2 – k § 2 odst. 1 písm. e), § 2 odst. 2 písm. f) a § 2 odst. 3 písm. f): 
 Doporučujeme v zájmu sjednocení textu prováděcího právního předpisu slova „jehož určení 
vzejde z volby školskou radou“ nahradit příhodnější formulací „určený volbou školské rady“. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 6 – k § 4 odst. 4: 
V souladu s čl. 54 odst. 7 Legislativních pravidel vlády je v návrhu nového ustanovení § 4 odst. 
4 třeba upravit odkaz v souvislosti s novým označením § 3 odst. 1 [v citacích ustanovení § 3 
písm. b) a d)]. Současně je třeba provést odpovídající úpravu i v platném znění vyhlášky s 
vyznačením navrhovaných změn. 
 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 6 – k § 4 odst. 5: 
1. Slova „na elektronickou adresu“ doporučujeme nahradit legislativně ustáleným slovním 
spojením „na adresu elektronické pošty“. 
2. Dále není z návrhu (ani z odůvodnění) zřejmé, zda se jedná o e-mailovou adresu, kterou 
uchazeč sdělí v přihlášce právě pro účely doručování v konkursním řízení. Pokud ano, je 
nanejvýš vhodné ustanovení o tuto skutečnost doplnit, neboť stejnou formou má být uchazeč 
zřizovatelem písemně vyrozuměn i o výsledném pořadí uchazečů v konkurzním řízení. 
 

Akceptováno. 
 
 
Vysvětlení - je obsaženo přímo v 
textu § 4 odst. 5 slovy "kterou mu 
uchazeč sdělí v přihlášce". 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 7 – k § 5 odst. 1: 
 Doporučujeme čárku za slovem „rozhovoru“ vypustit pro nadbytečnost. 
 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 

K uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska své 
působnosti věcné připomínky. Doporučuje pouze s ohledem na to, že se jedná o novelu 
vyhlášky, v nadpisu vyhlášky slova „o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích“ nahradit slovy „ kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

1.Ke Zvláštní části odůvodnění  
Čl. I K bodům 1 a 11 (§ 1 odst. 1 a § 6 odst. 1) 
Ve zvláštní části odůvodnění se uvádí: „V souladu s pojmoslovím zákoníku práce se navrhuje 
na dotčených místech vyhlášky nahradit pojem „funkce“ slovy „pracovní místo“ ředitele.“ 
Navrhovaná vyhláška není v souladu s výše uvedeným tvrzením. Pojem „funkce“ je ve 
skutečnosti nahrazován na některých místech pojmem „pracovní místo“ (§ 1 odst. 1, § 3 odst. 
1 písm. a)), ale ve většině ustanovení (např. § 3 odst. 1 písm. b); § 5 odst. 3) je pojem „funkce“ 
nahrazen pojmem „činnost ředitele“ podle školského zákona a zákona o pedagogických 
pracovnících. A právě i ve výše odkazovaném ust. § 6 odst. 1 pojem „funkce“ není nahrazen 
pojmem „pracovní místo“, ale je nahrazen pojmem „činnost ředitele“. 
Zvláštní část odůvodnění změnu pojmosloví zdůvodňuje pouze odkazem na Zákoník práce a 
nereflektuje dvojí způsob nahrazení stávajícího pojmu „funkce“ dalším pojmem, který plyne z 
jiného právního předpisu.  
Stejný   odkaz   na   Zákoník   práce   se objevuje také v prvním odstavci  
„K bodům 3 až 5 a 12 (§ 3 odst. 1 a 2 a § 6 odst. 1)“. 
Navrhujeme dát do souladu zvláštní část odůvodnění s navrhovaným zněním vyhlášky. 
 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. Znění navrhované vyhlášky překračuje zmocnění uvedené v § 166 odst. 7 školského zákona: 
„(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení konkursního 
řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní 
místa uvedená v odstavci 2 a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto 
konkursních komisí.“. 
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy jsou stanoveny v § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Již stávající platné znění vyhlášky podle našeho názoru zmocnění překračuje požadavkem 
znalostního testu a řízeného rozhovoru. 
Podle důvodové zprávy budou součástí nově navrhovaného doplňkového hodnocení 
„psychodiagnostické a personalistické nástroje“, a to vzbuzuje nejasnosti a pochybnosti o 
tom, co bude tedy jejich obsahem. Požadavek na psychotesty pro ředitele škol by podle 
našeho názoru musel být uveden v zákoně. 

Vysvětlení - domníváme se, že 
vyhláška je v souladu se svým 
zmocněním (řízený rozhovor a 
znalostní test jsou pravidly pro 
rozhodování komisí). 
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Ministerstvo 
zemědělství 

2. K bodu 2 
Doporučujeme toto znění bodu 2: 
„2. V § 2 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 4 znějí…..“. 
Poznámky pod čarou v této souvislosti doporučujeme aktualizovat (doplnit slova „ve znění 
pozdějších předpisů“ apod.). 
Příslušnou úpravu pak provést i v platném znění. 
 

Neakceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

3. K bodu 5 (§ 3 odst. 2) 
Navrhovaný odstavec 2 doporučujeme vypustit. Koncepce „doplňkového hodnocení“ se jeví 
jako nepříliš transparentní. Motivem změn by podle Závěrečné zprávy hodnocení regulace 
mělo být i odpolitizování konkursních řízení, na které poukazuje odborná veřejnost. Stávající 
platné znění vyhlášky považujeme za jasnější. Vyhláška zmiňuje konkrétně znalostní test a v § 
5 odst. 1 jsou stanoveny další okolnosti s ním spojené. Naproti tomu podle důvodové zprávy 
budou součástí nově navrhovaného doplňkového hodnocení „psychodiagnostické a 
personalistické nástroje“, což neodpovídá zmocnění pro vydání vyhlášky.   
 

Vysvětlení - domníváme se, že 
vyhláška je v souladu se svým 
zmocněním (řízený rozhovor a 
znalostní test - momentálně jediný 
předvídaný nástroj "doplňkového 
hodnocení" - jsou pravidly pro 
rozhodování komisí). 

Ministerstvo 
zemědělství 

4. K bodu 6 (§ 4 odst. 4) 
Pokud nebude § 3 odst. 2 bez náhrady vypuštěn, jak navrhujeme, pak bude nutné upravit 
odkazy na § 3 a uvést „§ 3 odst. 1 písm…“.  
 

Akceptováno. 
Odkazy upraveny. 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek.  

Ministr 
spravedlnosti a 
předseda Legislativní 
rady vlády 

Obecná připomínka ke zpracování Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA): 
 
S ohledem na požadavky obsažené v platných Obecných zásadách pro hodnocení dopadů 
regulace (OZ RIA) lze konstatovat, že u předkládaného materiálu nebylo naplněno kritérium 
nových a rozsáhlých dopadů, tudíž zpracování plnohodnotné RIA (ve formě ZZ RIA) nebylo 
nutné a předkladatel mohl požádat o výjimku z jejího zpracování.  

Akceptováno. 
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Moravskoslezský 
kraj 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 2 odst. 2, 3  
Návrh vyvolává několik následujících problémů, pro které s ním vyslovujeme nesouhlas.  
  
- Zvyšuje se celkový počet členů komise, což vyvolá vyšší administrativní zátěž, zvýšení je nadto 
na sudý počet, který není v praxi obvyklý. 
- Nominace odborníků se deleguje na ČŠI, přestože povinnost zabezpečit poskytování veřejné 
služby prostřednictvím zřízené organizace včetně výkonu působnosti vůči vybranému řediteli 
zůstává zřizovateli.  
- Návrh se nevypořádává s problémy, které v praxi vyvolá, např. nesouhlas zřizovatele s 
nominovaným odborníkem. Pokud by akceptace nominace ČŠI ze strany zřizovatele měla být 
povinnou, v tom případě by se jednalo o nepřípustný zásah státní moci do samostatné 
působnosti a současně stanovení povinnosti v podzákonném právním předpise, ačkoli 
povinnost může uložit toliko zákon.  
- Dalším problémem je postavení člena komise; v praxi nevyvolá problém, pokud zřizovatel 
nominuje odborníka, který činnost vykáže jako pracovní cestu, nicméně může se stát, že 
odborník, personalista nebo psycholog bude osobou samostatně výdělečně činnou, která 
bude žádat o refundaci nákladů na výkon činnosti člena komise, případně vyjádří nesouhlas 
se svou nominací nebo souhlas odvolá.  
- Dalším problémem je, že zástupce neutrální a odborné instituce (ČŠI) bude disponovat 
vlivem na složení více než třetiny komise.  
- Na jednu stranu se hovoří o zvýšení odbornosti ve složení komise, na druhou stranu se žádá 
výlučně člen školské rady ze třetiny tvořené zvolenými zástupci zákonných zástupců či zletilých 
žáků, a to bez toho, že by se zkoumala jejich odbornost a současně reálné problémy spočívající 
v jejich případné pasivitě či přímo odmítnutí se konkursu účastnit. Vhodnější by bylo umožnit 
školské radě, aby sama svého nominanta vybrala dle svých místních podmínek. 
- V případě člena z řad pedagogických pracovníků by bylo v praxi vhodnější volit hlasy 
přítomných členů pedagogické rady. 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 
Akceptováno - přítomných členů 
pedagogické rady. 

Moravskoslezský 
kraj 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 3 odst. 2 

Akceptováno. 
V oznámení o konkursu zřizovatel 
informuje o možném využití 
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O doplňkovém hodnocení by měla rozhodovat konkursní komise, a to až po uzávěrce 
přihlášek. Navržený postup neumožní konkursní komisi flexibilně reagovat na situaci, kdy se 
např. přihlásí jediný uchazeč. 

doplňkového hodnocení, 
rozhodnutí o jeho použití však bude 
na komisi. 

Moravskoslezský 
kraj 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 4 odst. 4  
Konkursní komise na prvním jednání neřeší jen splnění podmínek u přihlášek uchazečů, ale 
také rozhoduje o podmínkách doplňkového hodnocení. Proto má i první jednání komise svou 
váhu. 
 
Souhlasíme však, aby přihlášky podané po termínu stanoveném podle § 3 písm. d) a přihlášky 
nesplňující podmínky stanovené v § 3 písm. b) nebo d) neprojednával zřizovatel, ale aby byly 
vráceny, nikoli však zřizovatelem, ale přímo předsedou komise. 

Akceptováno. 

Moravskoslezský 
kraj 

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 4 odst. 5 
Navrhujeme namísto zřizovatele, aby pozvánku ke konkursu zasílal tajemník komise, který 
organizačně a administrativně jednání komise zabezpečuje a podle důvodové zprávy tuto 
činnost bude fakticky zajišťovat. Dále doporučujeme v pozvánce ke konkurzu uvádět pouze 
širší okruhy zadání doplňkového hodnocení. 

Akceptováno. 
Pozvánku bude odesílat (předseda) 
komise. 

Moravskoslezský 
kraj 

5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 5 odst. 1 
Doporučujeme neomezovat okruhy témat řízeného rozhovoru členů komise s uchazečem 
pouze pedagogicky. Činnost ředitele je činnost nejen pedagogická, ale i manažerská, která se 
zvýrazňuje s velikostí školy. Uchazeč o pozici ředitele školy by měl mít aspoň povědomí o 
ekonomických aspektech řízení organizace, zákoníku práce, správním řízení,… V případě, že 
nebude použito doplňkové hodnocení uchazečů, v němž by se mohly tyto znalosti uchazečů 
prověřit, by pak členové komise byli vázáni zejména stanovenými tématy, o kterých se při 
konkurzním řízení stejně hovoří i v souvislosti s uchazeči předkládanými koncepcemi rozvoje 
školy, a ostatní témata by mohla zůstat opomenuta. Profesní zaměření členů komise je velmi 
široké, témata řízeného rozhovoru by měla 
být jejich volba. Ředitel příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebude ředitelem 
pouze pedagogických pracovníků, ale také pracovníků nepedagogických. 
 
Současně doporučujeme ponechat na zřizovateli časový rozsah doplňkového hodnocení. 
Zřizovatel rozhoduje, jaké nástroje personálního výběru použije. Pokud zvolí znalostní test i  
psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru (jak je uvedeno v důvodové zprávě), 

Neakceptováno. 
Limitace pro doplňkové hodnocení 
vypuštěna. 
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nemusí maximální rozsah doplňkového hodnocení – 60 min – stačit. Při náročném 
doplňkovém hodnocení by pak pro uchazeče mohlo být složitější absolvovat ještě řízený 
rozhovor s členy komise, proto je vhodné ponechat na zřizovateli stanovení termínů. Termín 
by se měl také odvíjet od počtu uchazečů konkurzu. 

Moravskoslezský 
kraj 

6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 5 odst. 6 
Navrhujeme vyrozumívat o výsledném pořadí též písemnou formou podle § 4 odst. 5, a to do 
7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů předsedou komise namísto zřizovatele. Pro 
zřizovatele je lhůta do 7 dnů od konání konkurzu v některých případech těžko realizovatelná. 

Akceptováno. 

Moravskoslezský 
kraj 

7. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 5 odst. 6 
Nesouhlasíme, aby bylo výsledné pořadí uchazečů pro zřizovatele závazné. Pokud by 
doporučení komise bylo pro zřizovatele závazné, potom je samotné jmenování ředitele 
zřizovatelem pouze formálním jednáním. V tom případě je na místě dle našeho názoru v tomto 
smyslu přímo novelizovat školský zákon, kdy oprávnění ke jmenování ředitele lze delegovat 
přímo na konkursní komisi, v opačném případě se jedná o stanovení povinnosti zřizovateli 
podzákonným právním předpisem, ačkoli povinnost může uložit pouze zákon. 

Akceptováno. 

Moravskoslezský 
kraj 

8. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
§ 6 odst. 1 písm. g) 
Navrhujeme zvážit rozsah vyžadovaných součástí zápisu. V případě, že je použito 
psychodiagnostické hodnocení, není vhodné jeho zadání přikládat k zápisu. Z dosavadních 
zkušeností ze spolupráce s psychology je zřejmé, že psychologové poskytují pouze své 
odborné vyhodnocení a ne vypracované zadání jednotlivými uchazeči z důvodu neposkytování 
citlivých údajů jiným osobám. 

Akceptováno. 
Nahrazeno slovy "bližší informace o 
rámcovém obsahu a realizaci" podle 
připomínky JMK k § 4 odst. 5. 

Moravskoslezský 
kraj 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o návrh změny vyhlášky, doporučujeme v nadpisu 
nahradit slova „o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích“ slovy „kterou se 
mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích“. 

Akceptováno. 

Moravskoslezský 
kraj 

Navrhujeme sjednotit v celém textu terminologii (konkurs/konkurz). Akceptováno. 
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Moravskoslezský 
kraj 

Navrhujeme, aby s členy konkursních komisí mohl být jmenován také náhradník, resp. 
náhradníci (pro případ nemoci, pracovního zaneprázdnění, apod.). 

Neakceptováno. 
Bylo zvažováno při přípravě 
novelizace. 

Olomoucký kraj I. K návrhu jako celku: S předloženým záměrem vyslovujeme jednoznačný nesouhlas. Předně 
nesouhlasíme se změnou ve složení zkušební komise, zejména pak v tom ohledu, aby členové 
komise, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, 
personalista nebo psycholog, byli určováni Českou školní inspekcí. Máme za to, že 
předmětnou změnou nedojde k zamýšlenému zlepšení činnosti konkurzní komise. Návrh 
proto považujeme v předložené podobě za nekoncepční. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 

Neakceptováno. 

Olomoucký kraj II. K dílčím ustanovením předložené novelizace: 
1. K § 2 odst. 2 písm. d) a písm. f): Máme za to, že v rámci návrhu by měly být ošetřeny rovněž 
případy, kdy školská rada či pedagogická rada není schopna člena komise volbou určit (např. 
pokud je školská rada nefunkční), aby tak nedocházelo k možným průtahům. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 

Akceptováno. 

Olomoucký kraj 2. K § 3 odst. 2 a § 5 odst. 1 a 2: Návrh připouští „doplňkové hodnocení“ v den konání konkurzu 
v maximálním rozsahu 60 minut, přičemž skutečnost, že bude realizováno doplňkové 
hodnocení, musí být uvedena společně s rámcovým popisem takového hodnocení již v 
oznámení o vyhlášení konkurzu, nebude tedy možné realizovat např. psychologickou 
diagnostiku uchazeče mimo den konání konkurzu. V Olomouckém kraji již uchazeči 
dlouhodobě prochází jednodenním psychologickým testem, kdy v určitých případech test 
odhalil charakterové či manažerské tendence neslučitelné s výkonem pozice ředitele, což je 
pak z hlediska výběru vhodného uchazeče naprosto zásadní. Domníváme se proto, že tento 
institut, resp. možnost jeho realizace by měla být zřizovateli ponechána a do návrhu doplněna, 
a to i s ohledem na poměrně zásadní časovou limitaci konání konkurzu. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 

Vysvětlení. 
Na základě závěru vypořádací 
porady byl upraven § 5 odst. 2. 
Doplňkové hodnocení je součástí 
konkursu, uplatňuje se zde postup 
podle § 4 odst. 5. Návrh nehovořil o 
tom, že vše se musí odehrát vždy v 
jeden den. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9SEAN97)



Stránka 29 (celkem 42) 

Olomoucký kraj 3. K § 4 odst. 4 a 5 a § 5 odst. 6: V ustanovení § 4 odst. 4 návrhu je uvedeno, cit.: „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.“ V ustanovení § 4 odst. 5 návrhu se potom uvádí, cit.: „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 informace o zadání a podmínkách doplňkového hodnocení, pokud bude v 
konkursu použito; tyto informace předá zřizovatel i komisi.“ Následně je v ustanovení § 5 odst. 
6 navrhovaného znění uvedeno, cit.: „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.“ 
 
Zastáváme názor, že v praxi může při aplikaci citovaných ustanovení docházet k názorovým 
nesouladům ohledně výkladu otázky, zda o uvedených skutečnostech bude rozhodovat rada 
zřizovatele. To může následně vést k tomu, že se příslušné postupy u jednotlivých zřizovatelů 
budou lišit, což se nejen z hlediska právní jistoty jeví jako krajně nežádoucí. V případě, že o 
uvedených skutečnostech bude reálně rozhodovat rada zřizovatele, dojde podle našeho 
názoru také k nežádoucímu prodloužení vlastního konkursního řízení. Máme za to, že dotčené 
procesy by měly zůstat i nadále výhradně v rukou konkursní komise, resp. jejího předsedy 
(složení konkursní komise a pravidla upravující její činnost by měla být v tomto ohledu 
dostatečnou zárukou). Navrhujeme proto předložené znění vyhlášky odpovídajícím způsobem 
přeformulovat. 
Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Tam, kde není úmyslem přenášet 
nějaké rozhodování na orgány 
zřizovatele, přísluší role komisi. 

Pardubický kraj 1) § 2 vyhlášky  
Doporučujeme ponechat stávající právní úpravu, kdy byl odborník v oblasti státní správy 
jmenován zřizovatelem. Není zřejmé, proč by odborníci v oblasti státní správy měli být nově 
určováni Českou školní inspekcí. Rovněž nesouhlasíme s navyšováním jejich počtu z 1 na 2, již 
nyní je počet členů konkursní komise vysoký. Navíc je nutné podotknout, že tímto navýšením 
bude počet členů komise sudý, čímž dojde k posílení funkce předsedy komise.  
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 
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Pardubický kraj 2) § 5 odst. 1 
Dle navrhovaného ustanovení 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.  
Ředitel školy však kromě pedagogické činnosti vykonává i funkci ředitele příspěvkové 
organizace, pro jejíž výkon jsou nutné znalosti i v jiných oblastech (oblast pracovněprávních 
vztahů, znalost správního řádu, veřejné zakázky, správa majetku apod.). Je tedy nutné v rámci 
konkursního řízení posuzovat i tyto aspekty, nikoliv pouze aspekty pedagogické.  
 

Neakceptováno. 
Návrh nestanoví, že má jít výhradně 
o uvedená témata, nýbrž zejména. 

Pardubický kraj 3) § 5 odst. 1 
Nesouhlasíme s časovým omezením (nejdéle 60 min) a se stanovením termínu doplňkového 
hodnocení. Někteří zřizovatelé hodnotí uchazeče např. na základě psychologických testů, 
které však, aby byly kvalitně provedeny, trvají déle než 60 min. Není rovněž vhodné, aby se 
konaly ve stejný den jako vlastní konkursní řízení.  
 

Neakceptováno. 
Limitace doplňkového hodnocení 
vypuštěna. 

Pardubický kraj 4) § 5 odst. 6 vyhlášky 
Nesouhlasíme s tím, že výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele závazný charakter. Toto 
považujeme za nepřípustný zásah do samostatné působnosti obcí a krajů. Zřizovatel má mít 
právo do jím zřizované organizace jmenovat uchazeče dle svého výběru pouze na základě 
doporučujícího, nikoliv závazného stanoviska konkursní komise.     
 

Akceptováno. 

Plzeňský kraj Ad c) Tato změna by měla posílit odbornost a objektivitu komise, ale v  případě určení již 3 
členů konkurzní komise Českou školní inspekcí máme za to, že jde o omezování pravomocí 
kraje, který je zřizovatel těchto subjektů a je zodpovědný za jejich fungování. 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Plzeňský kraj Ad d) Navrhujeme doplnit slovo „přítomných“ členů pedagogické rady zejména s ohledem na 
školy či školská zařízení s nízkým počtem pedagogů. Pedagog, který se bude hlásit do 
konkurzního řízení, se bude volby účastnit?  

Akceptováno. 
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Plzeňský kraj Ad f) u málopočetných, resp. 3 členných školských rad nepůjde v podstatě o volbu, ale o určení 
člena školské rady zvoleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo 
studenty. Je zde riziko, že takto „zvolený“ zákonný zástupce či student se nebude chtít 
konkurzu účastnit. Jak se bude postupovat v případě, že jediný zástupce školské rady zvolený 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty odmítne? 

Vysvětlení - upraveno na základě 
jiných připomínek. 
Pokud jmenovaný člen komise 
odmítne, jednání se nezúčastní. V 
důsledku odmítnutí jednoho člena 
komise by komise neměla přestat 
být usnášeníschopná, zvláště poté, 
co byla rozšířena o jednoho dalšího 
odborníka v oblasti státní správy, 
organizace a řízení ve školství. 

Plzeňský kraj Ad c) V  případě určení již 3 členů konkurzní komise Českou školní inspekcí máme za to, že jde 
o omezování pravomocí obce, která je zřizovatelem těchto subjektů a je zodpovědná za jejich 
fungování. 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Plzeňský kraj Ad d) Navrhujeme doplnit slovo „přítomných“ členů pedagogické rady zejména s ohledem na 
školy či školská zařízení s nízkým počtem pedagogů. Pedagog, který se bude hlásit do 
konkurzního řízení, se bude volby účastnit?  

Akceptováno. 

Plzeňský kraj Ad f) u málopočetných, resp. 3 členných školských rad nepůjde v podstatě o volbu, ale o určení 
člena školské rady zvoleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo 
studenty. Je zde riziko, že takto „zvolený“ zákonný zástupce či student nebude chtít se 
konkurzu účastnit. Jak se bude postupovat v případě, že jediný zástupce školské rady zvolený 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty odmítne? 

Vysvětlení - upraveno na základě 
jiných připomínek. 
Pokud jmenovaný člen komise 
odmítne, jednání se nezúčastní. V 
důsledku odmítnutí jednoho člena 
komise by komise neměla přestat 
být usnášeníschopná, zvláště poté, 
co byla rozšířena o jednoho dalšího 
odborníka v oblasti státní správy, 
organizace a řízení ve školství. 

Plzeňský kraj Praxi je potvrzeno, že garantem posouzení § 3 písm. b) a d) je zástupce krajského úřadu a ČŠI. 
Další členové konkurzní komise nejsou schopni posoudit, zda uchazeč splňuje podmínky. 

Akceptováno. 
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Plzeňský kraj Návrh: 
 
Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez 
zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou 
komise 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 
doporučující charakter. 
 
Odůvodnění připomínky: 
 
Podmínku vyrozumění uchazečů zřizovatelem do 7 dnů nelze při již schválených termínech 
jednání rady kraje či obce splnit, neboť tato se schází např. pouze 1x měsíčně. Může se stát, 
že při svolání mimořádné rady do 7 dnů (nejedná se ani o pracovní dny) nebude rada 
usnášeníschopná a při nedodržení této lhůty bude pak celý konkurs napadnutelný. Zřizovatel 
těchto subjektů a je zodpovědný za jejich fungování, proto navrhujeme, aby výsledné pořadí 
uchazečů mělo pro zřizovatele doporučující charakter. 
 

Akceptováno. 

Sdružení místních 
samospráv 

SMS ČR podává k předloženému materiálu negativní stanovisko. 
 
Jsme přesvědčeni, že stávající znění vyhlášky č. 54/2005 Sb. je vyhovující. Již dnes umožňuje 
naplnit požadavek na posílení odbornosti členů komise. Stávající znění vyhlášky umožňuje 
využít vedle řízeného rozhovoru i jiné objektivizující nástroje výběru. Rovněž umožňuje během 
pohovoru s uchazečem akcentovat 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. 
 
Kategoricky odmítáme tvrzení, že daný návrh nebude mít negativní dopad na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty zejména s ohledem na rozšíření povinného okruhu členů komise o 
pozici personalisty, nebo psychologa.  Začlenění této nové pozice do konkurzní komise s 
hlasem poradním je možné již dnes. Trváme na tom, že by tato možnost měla být zachována, 
ale současně odmítáme, aby byla povinná pro všechny konkurzní komise. Stávající stav 
považujeme za vyhovující – a to jak s ohledem na nestejnou plošnou dostupnost těchto 
profesí, tak s ohledem na zvážení potřebnosti. 
 

Vysvětleno - současná úprava 
vyhlášky neumožňuje dosáhnout 
cíle, jejž novelizace zamýšlí. 
Personalista nebo psycholog 
nebudou povinně přítomni ve všech 
konkursech. Návrh 
administrativního zjednodušení 
vyřazení uchazečů, kteří nesplňují 
požadavky, se dotkne všech 
zřizovatelů. 
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Návrh na administrativní zjednodušení činnosti komisí připadá v úvahu pouze pro menší část 
zřizovatelů, kteří disponují příslušným aparátem. Většiny zřizovatelů se jakkoliv nedotkne.  

Sdružení místních 
samospráv 

ČŠI se konkurzy tematicky zabývala v těchto zprávách: Zpráva o konkurzech 2018, Souhrnné 
poznatky o výsledcích konkurzů 2011/2011. Z textu zpráv nelze interpretovat, že by špatná 
úroveň komisí, či rozhodování zřizovatelů vedly k domněnce o systematicky špatném 
nastavení stávajících parametrů vyhlášky. Za hlavní problém konkurzů nepovažujeme malou 
kompetentnost komisí, ale stále relativně nízký počet uchazečů o místo ředitele (počet škol, 
kde se konkurzu účastnil pouze jeden uchazeč - 48,2%) a malá atraktivita tohoto pracovního 
místa. 
 
Návrh vyhlášky odmítáme z důvodů významného oslabení pozice zřizovatele ve výběru 
vhodného uchazeče pro pozici ředitele školy, či školského zařízení. Extrémně posiluje vliv ad 
hoc ustanovené komise, jejíž zodpovědnost končí posledním zasedáním. Navrženou změnu 
pokládáme za zásadní omezení práv zřizovatele na výběr managementu právnické osoby 
zřizované obcí, kdy tato vykonává funkci jak pedagogickou, tak správy a rozvoje majetku 
zřizovatele.  
 

Vysvětleno a částečně akceptováno 
vypuštěním návrhu závaznosti 
doporučeného pořadí vhodných 
uchazečů. 

Sdružení místních 
samospráv 

Námi navržené znění: 1 člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve 
školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
- Změna navržená MŠMT výrazně posílí vliv nominantů jmenovaných ČŠI (ze stávajícího 1 na 
nově 3 osoby). 
- Lze odůvodněně předpokládat, že zřizovateli tím vznikne nový náklad. 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 
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- Zejména v oblastech venkova, či mimo městské aglomerace lze reálně očekávat nedostatek 
kvalitních personalistů, či psychologů. 
- Další člen komise nezaručí vyšší objektivitu konkurzu, ani kvalitu přihlášených uchazečů. 
- Námi navržené znění umožňuje v případech, kdy toto indikuje zřizovatel jako potřebné a 
vhodné, odborníka pozvat. 
- ČŠI a MŠMT má již dnes možnost ovlivnit průběh konkurzů a řízený pohovor jak 
prostřednictvím svých zástupců, tak prostřednictvím metodické činnosti vůči pracovníkům 
krajských úřadů vykonávajících činnost státní správy v této oblasti.  
 

Sdružení místních 
samospráv 

Námi navržené znění: Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění:  
Navržené znění odporuje zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) zejména § 
166 odst.2, § 131 odst. 2 a dále zmocňovacímu ustanovení §166 odst.7 a jedná se o 
neoprávněný zásah do ústavou a zákonem zaručeného práva na samosprávu, neboť 
jmenování ředitele je dle školského zákona vyhrazena dle § 131 ve spojení s § 166 zřizovateli, 
a jedná se o vyhrazenou samosprávnou kompetenci. Zřizovatel nese konečnou odpovědnost 
za jmenování konkrétní osoby ředitelem, stejně jako za jeho kontrolu, hodnocení a případně 
i odvolání. Zřizovatelem je rada obce (§102/2b zákona o obcích), jedná se o vyhrazenou 
pravomoc rady (není-li rada obce, tak starosta a v tomto případě není vyloučeno i 
zastupitelstvo, neboť v tomto případě není upraveno) vyhlašuje konkursní řízení, jmenuje 
členy konkursní komise, jmenuje a odvolává ředitele, určuje mu plat. Dané vyplývá i z 
Metodicko-výkladové příručky k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa 
ředitelů škol a školských zařízení č.j. MSMT-25676/2014-5. 
§166 odst. (2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo 
její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného 
konkursního řízení. 
§166 odst. (7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení 
konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování na 
vedoucí pracovní místa uvedená v odstavci 2 a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování 
těchto konkursních komisí.“ 
 

Akceptováno. 
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Dále: 
- §166 odst. 7 neuvádí, že by ministerstvo bylo oprávněno stanovit závaznost výsledků 
konkurzního řízení pro zřizovatele.  
- § 166 odst. 2 ani § 131 nestanovuje jako podmínku pro jmenování ředitele závaznost 
výsledků konkurzního řízení nebo rozhodnutí konkursní komise, naopak stanoví, že ředitele 
jmenuje zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení bez jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
- Konkurzní komise určuje svým hlasováním, kteří uchazeči jsou vhodní pro pozici ředitele, 
teprve následně hlasují o pořadí mezi vhodnými uchazeči. Není tedy možné, aby se ředitelem 
stal uchazeč, který je pro tuto pozici nevhodný. 
- Praxe (viz cit zprávy ČŠI) ukazuje, že zřizovatel v naprosté většině případů jmenuje do pozice 
ředitele uchazeče, kterého komise určila jako nejvhodnějšího. Pouze 3% uchazečů určených 
komisí jako nejvhodnější nebyly zřizovatelem jmenovány do pozice ředitele.  
- S ohledem na široké spektrum povinností zřizovatele, rozsah absolutní a konečné 
zodpovědnosti zřizovatele a širokou škálu funkcí, které škola v obci – městě – zastává, 
považujeme za nezbytné zachovat stávající právo zřizovatele jmenovat ředitele s ohledem na 
doporučení komise, ale nikoliv výhradně dle pořadí stanoveném konkurzní komisí.  

Středočeský kraj § 1  
 
Zřizovatel jmenuje předsedu a další členy konkursní komise nejpozději 30 dní před konáním 
konkursního řízení (§ 1 odst. 1). 
Pokud přestane člen komise svou funkci vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového 
člena (§ 1 odst. 3). 
 
Z uvedené formulace není zcela jasné, zda jmenování nového člena komise má vazbu na lhůtu 
30 dní. 
 

Vysvětlení - pro jmenování nového 
člena komise již neplatí termín 
podle § 1 odst. 1. 

Středočeský kraj § 2 odst. 2 a odst. 3 písm. d) a e) 
 
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 
 
U nadpoloviční většiny hlasů všech členů pedagogické rady není jasné, z kterého počtu členů 
se vychází – např. přítomných? 

Vysvětlení - formulace návrh 
ustanovení směřuje k tomu, že 
nominace má být založena na 
většině hlasů všech členů (nikoli jen 
přítomných členů) pedagogické 
rady. 
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1 člen určený Českou školní inspekcí – doporučujeme sjednotit formulaci 
 

Středočeský kraj § 4 odst. 4 věty druhá 
 
Zřizovatel určí… – je nutné projednání v orgánech zřizovatele (starosta, rada…). 
 

Vysvětlení - upraveno na základě 
jiných připomínek. 

Svaz měst a obcí ČR Zásadní připomínky: 
1. Obecná připomínka:  
Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou změnou vyhlášky a doporučujeme, aby zůstalo původní 
znění vyhlášky. 
Předkládaný návrh úpravy vyhlášky včetně doprovodných dokumentů (odůvodnění, 
závěrečná zpráva…) reaguje na aktuální problematiku v oblasti konkurzů na ředitele škol, která 
je však v roce 2018 velmi specifická (konec prvního šestiletého období) a není tedy odrazem 
běžného stavu. Je otázkou, zda je správné na základě specifické situace jednoho roku 
vyvozovat obecné závěry a navrhovat legislativní změny. 
Není zřejmé, z jakých zdrojů autoři odůvodnění (OD) i závěrečné zprávy (ZZ) na některých 
místech vychází, mnohá tvrzení budí dojem spíše subjektivního názoru než podloženého faktu, 
na kterém lze stavět další argumentaci (ZZ, kap. 1.2, poslední věta; ZZ, kap. 1.6; ZZ, kap. 2.3, 
3. věta.  
V závěrečné zprávě se autor při tvrzení: „v některých případech pisatelé dovozují, že 
zřizovatelé nejsou vedeni snahou jmenovat uchazeče, který je pro školu a její rozvoj nejlepší“, 
odkazuje na zjištění České školní inspekce (dále jen „ČŠI“), avšak zdroj tohoto tvrzení neuvádí 
a tematická zpráva ČŠI o konkurzech v roce 2018 jej neobsahuje. Mimo jiné ani citované 
usnesení školského výboru není podloženo žádným relevantním zdrojem. Naopak zpráva ČŠI 
jasně uvádí, že v 94 % byl jmenován vítěz konkurzního řízení.  
Závěrečné zpráva se zásadně neshoduje se závěry ČŠI ani v otázce důvodů, proč je tak nízký 
zájem o pozici ředitelů – zmiňuje nedostatečnost odborného hlediska při konkurzech, 
nepatřičný přístup přizvaných odborníků, zejména „místních politiků“ a obavy uchazečů že 
budou zkoušeni ze znalosti právních předpisů a administrativních postupů. ČŠI naproti tomu 
jako hlavní důvody malého počtu uchazečů uvádí, velké množství konkurzů v daném období a 
dále poukazuje na potřebu „se zabývat příčinami nízké atraktivity pozice ředitele školy, např. 

Akceptováno, pokud jde charakter 
výsledného pořadí pro rozhodování 
zřizovatele. 
Doplňující vysvětlení: Z veřejně 
dostupných zdrojů - Tematická 
zpráva ČŠI obsahuje na str. 7 
zjištění, že v rámci řízených 
rozhovorů byla "ve 13 případech ... 
zaznamenána snaha některého z 
uchazečů upřednostnit, nebo byl 
vhodný kandidát evidentně již 
dopředu znám, a konkurz tak 
probíhal spíše formálně". 
Z další odborné literatury můžeme 
uvést: Nazrál čas na reformu 
systému ředitelských konkurzů?, 
Řízení školy 11/2018. 
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dostupnými informacemi poskytovanými ČŠI o bariérách, které ředitelé při své práci pociťují 
(tj. zejména vysoká míra administrativní zátěže, komplikovaná legislativa, časová náročnost 
povolání, vysoká míra zodpovědnosti a s ní spojená psychická zátěž, vysoká míra autonomie 
škol, nedostatek času na řízení pedagogického procesu apod.)“ (Kapitola 4, Závěr). Tato 
zjištění ČŠI korespondují i s našimi poznatky z území, na rozdíl od tvrzení od ZZ. 
Celá navrhovaná změna vyhlášky se jeví jako oslabení pozice zřizovatelů a zasahování do jejich 
kompetencí, protože zřizovatel za chod školy má odpovědnost stále, na rozdíl od konkursní 
komise, kdy její odpovědnost končí jejím posledním zasedáním. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Svaz měst a obcí ČR 2. K §2 odst 3 písm c), který zní: „2 členové, kterými jsou odborníky 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.“ 
 
Námi navržené znění: 1 člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve 
školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení. 
 
Svou připomínku a návrh odůvodňujeme tím, že navrhovatel touto navrhovanou změnou 
omezuje zase pravomoc zřizovatele, kdy Česká školní inspekce nominuje 3 členy komise a 
počet členů komise zvyšuje na počet 8. Navrhované omezení pravomoci zřizovatele je 
odůvodněna v ZZ velmi nevhodným způsobem, kdy je v části 1.2. ve druhém odstavci vlastně 
psáno, že jedině ČŠI postupuje v konkurzních řízeních správně, že jedině ona klade vhodné a 
správné otázky a takto vlastně zachraňuje průběh konkurzního řízení. Tento pohled nám 
připadá dost nekorektní jak vůči zástupci zřizovatele, tak zástupcům pedagogických 
pracovníků ze škol a i vůči zástupci ze školské rady. Dalším důvodem našeho návrhu je, že ČŠI 
a MŠMT má již dnes možnost ovlivnit průběh konkurzů a řízený pohovor jak prostřednictvím 
svých zástupců, tak prostřednictvím metodické činnosti vůči pracovníkům krajských úřadů 
vykonávajících činnost státní správy v této oblasti.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 
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Svaz měst a obcí ČR 3. K § 5 odst. 6 poslední věta, která zní „Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele závazný 
charakter.“ 
Námi navržené znění je „Výsledné pořadí má doporučující charakter.“ 
 
Svou připomínku odůvodňujeme tím, že navrhovaná změna je protiústavní a v rozporu se 
školským zákonem. Jmenování ředitele je vyhrazena dle § 131 ve spojení s § 166 školského 
zákona zřizovateli, a jedná se o vyhrazenou samosprávnou kompetenci. Konkursní komise 
doporučuje pořadí, zřizovatel vybírá a nese za výběr odpovědnost a krom toho vybírá z okruhu 
„vhodných uchazečů, tj. těch, kteří splnili podmínky. Zřizovatel je ten, kdo nese konečnou 
odpovědnost za jmenování konkrétní osoby ředitelem, stejně jako za jeho kontrolu, 
hodnocení a případně i odvolání. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

Svaz průmyslu a 
dopravy 

Nevidíme důvod, aby odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, 
personalista nebo psycholog byl výslovně určován pouze Českou školní inspekcí (ČŠI), zvláště 
pak, když není jisté, zda dostupní odborníci „z databáze“ ČŠI by nebyli povětšině jednostranně 
zaměření na jednu oblast např. na organizaci a řízení školství a tím by v komisích většinově 
chyběl pohled např. personalisty či psychologa. Jelikož jmenování komise je v kompetenci 
zřizovatele, není tím na ovšem vyloučeno, že zřizovatel může oslovit ČŠI k nominaci daného 
odborníka, nicméně nemusí tomu tak být vždy. Snížení celkového počtu členů na 7 je z našeho 
pohledu důležité, aby nedocházelo k patovým situacím při hlasování. Dále vidíme jako vhodné, 
aby v případě školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl v komisi 
zachován i zástupce obce, ve které daná škola působí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Zřizovateli i nadále bude příslušet 
právo doplnit komisi o další 
odborníky s hlasem poradním (§ 2 
odst. 5). 
K patovým situacím nemůže dojít s 
ohledem na pravidlo, že v případě 
potřeby rozhoduje hlas předsedy (§ 
5). 
Změna ve složení komise u škol a 
školských zařízení zřizovaných 
ministerstvem spočívá ve zrušení 
obligatorního zastoupení 
nominanta obce, v níž má 
organizace sídlo, a to ve prospěch 
posílení zastoupení zřizovatele. 
Dojde tím k vzájemnému přiblížení 
konstrukce konkursních komisí 
všech zřizovatelů. Zástupce obce, v 
níž má organizace sídlo, bude 
ministerstvo moci přibrat jako 
odborníka s hlasem poradním (§ 2 
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odst. 5) nebo jej může jmenovat 
členem komise za zřizovatele. 

Svaz průmyslu a 
dopravy 

2. K §5, odst. 2: 
Doporučujeme doplnit následovně: 
 
(2) Na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních pracovních výsledků 
zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, doplňkového hodnocení a vyjádření 
odborníků podle odstavce 1 se komise usnáší tajným hlasováním o vhodnosti uchazeče. 
Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů 
přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 
 
Zdůvodnění: Doporučujeme využít tajné hlasování při rozhodování komise, aby byl vyloučen 
byť nepřímý nátlak ostatních členů na jinak hlasující členy komise. 
 

Neakceptováno. 
Koliduje s konstrukcí rozhodujícího 
hlasu předsedy. 

Svaz průmyslu a 
dopravy 

3. K §5, odst. 6 
Doporučujeme upravit následovně: 
 
(6) Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise vyhlásí bez 
zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. 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 většinou 
závazný charakter. V případě, že zřizovatel nevybere pro výkon činnosti ředitele prvního z 
pořadí uchazečů, musí to komisi písemně zdůvodnit. 
 
Zdůvodnění: I když chápeme záměr MŠMT a souhlasíme s tím nenechat zřizovateli vybrat 
kohokoli bez ohledu na pořadí uchazečů, myslíme si, že předloženou úpravou není možno 

Vysvětlení - upraveno jinak na 
základě jiných připomínek. 
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odebrat zřizovateli veškeré kompetence při výběru nejvhodnějšího uchazeče. Navrhujeme dát 
možnost zřizovateli vybrat jiného, než prvního uchazeče v pořadí, ovšem v tom případě musí 
písemně uvést jasné důvody, proč takto postupoval. 
 

Úřad vlády - KOM Bez připomínek.  
Ústecký kraj 1. K čl. I. bod 2. materiálu 

Doporučujeme upravit text vkládaného ust. § 2 odst. 2 písm. c) takto: „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, 
 
Odůvodnění: 
Z maximálního počtu 8 členů konkursní komise by byli 3 členové nominování Českou školní 
inspekcí (dále jen „ČŠI“). ČŠI má zastoupení ve formě nominace školního inspektora dle § 2 
odst. 2 písm. e), což by mělo být zcela dostačující. Zřizovateli (kraji) by měla být ponechána 
pravomoc vybrat si odborníky dle vlastního uvážení, neboť jen on je v důsledku zodpovědný 
za jmenování ředitele příspěvkové organizace (školy či školského zařízení) zřizované krajem. 
Předpokládáme, že obdobná úprava by měla být provedena i v odst. 1 a 3. 
 
Nově navrhovaný § 5 odstavec 1 dostatečně přesně vymezuje aspekty řízeného rozhovoru a 
členové konkursní komise, kterými jsou odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení 
ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo 
psycholog, určení zřizovatelem, by měli být schopni klást otázky v dostatečné míře všech 
oblastí řízení příspěvkové organizace. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

Neakceptováno. 
Důvodem této navrhované změny 
je posílení odbornosti a objektivity 
komise - již ve fázi jejího 
personálního obsazení. 

Ústecký kraj Současně vyjadřujeme souhlas s návrhem přehodnotit postupy zřizovatele, resp. konkursní 
komise ve stadiu před konáním vlastního konkursu – tedy zejména proces posuzování 
náležitostí došlých přihlášek uchazečů a přísně formalizovaný proces vyřazování uchazečů, 
jejichž přihlášky předepsané náležitosti objektivně nesplňují (Bod 6 § 4 odstavce 4 a 5). 

Akceptováno částečně. 
První jednání komise zůstane 
zachováno vždy. 
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Ústecký kraj 2. K čl. I. bod 10. materiálu 
Doporučujeme změnit text upravovaného ust. § 2 odst. 2 písm. c) takto: „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 doporučující charakter.“ 
 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby zřizovatel musel být usnesením komise o pořadí vhodných 
uchazečů absolutně vázán, a tudíž výsledné pořadí uchazečů by mělo mít pro zřizovatele 
závazný charakter. Současná úprava vyhlášky v tomto směru by měla být zachována, neboť 
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, je radě kraje vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k 
právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo 
které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich 
ředitelů. Rada kraje (jako zřizovatel) tedy nese plnou zodpovědnost za jmenování ředitele 
příspěvkové organizace a kompetence vybrat ředitele z vhodných uchazečů stanovených 
konkursní komisí by jí měla být zachována. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
 

Akceptováno. 

Zlínský kraj 2) Nad rámec připomínkového řízení (ve vazbě na bod 1 návrhu vyhlášky, § 1 odst. 1 vyhlášky) 
navrhujeme nahradit stávající znění daného ustanovení „… jmenuje nejpozději 30 dní před 
konáním konkursního řízení…“ slovy „…jmenuje nejpozději 15 dní před konáním konkursního 
řízení…“. 
 
Odůvodnění: Lhůta je nedůvodně dlouhá a způsobuje problémy při realizaci řízení s ohledem 
na harmonogram jednání orgánů zřizovatele (rady kraje) a termíny pro jejich přípravu 
(uzávěrky). Jestliže jsou jednotlivé dotčené subjekty pro delegování členů komise skutečně 
oslovovány až tehdy, když zřizovatel (rada kraje) schválí vyhlášení konkursu, dostávají se buď 
dotčené subjekty, nebo zřizovatel, do časového tlaku, popř. je nutné posunout konání 
konkursu. Domníváme se, že lhůta není natolik zásadní (i s ohledem na odst. 3 citovaného 
ustanovení), aby nebylo možné zohlednit praktické dopady. Změna dle našeho názoru přináší 
větší komfort pro organizací řízení, aniž by přinášela negativní dopady na dotčené subjekty vč. 
uchazečů.  
 

Neakceptováno. 
Nemonitorujeme, že by dané 
termíny působily potíže i jiným 
zřizovatelům. 
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Zlínský kraj 1) K návrhu vyhlášky (materiál I.) čl. I. bodu 10, kterým se mění § 5 odst. 6 vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška“): 
Navrhujeme ponechat třetí větu § 5 odst. 6 vyhlášky v původním znění.  Zásadně 
nesouhlasíme s navrhovanou změnou uvedeného ustanovení vyhlášky, kterou má být změněn 
doporučující charakter výsledného pořadí uchazečů o místo ředitele, stanovený konkurzní 
komisí, na závazný pro zřizovatele. Navrhovaná změna vyhlášky zcela ignoruje fakt, že 
jmenování ředitele příspěvkové organizace spadá do samostatné působnosti obce nebo kraje. 
Za jmenování konkrétní osoby ředitelem organizace a následně za jeho kontrolu, hodnocení a 
případně i odvolání, nese odpovědnost zřizovatel, nikoliv komise. Veřejná kontrola správnosti 
výběru ředitele náleží v konečném důsledku občanům – voličům, vůči nimž má orgán obce či 
kraje politickou odpovědnost. Výsledek posouzení uchazečů odbornou komisí má proto mít 
charakter doporučující, nikoliv diktující. Nelze se ztotožnit s postupem, který nutí zřizovatele 
vyhlašovat nové řízení, nesouhlasí-li s pořadím stanoveným komisí, která nenese 
odpovědnost za důsledky jmenování. Domníváme se, že v některých případech (zejména u 
obcí) by nová právní úprava vedla k odkládání vyhlášení konkursů se všemi negativními 
dopady, které z toho vyplývají. Připomínáme dále, že § 166 odst. 2 školského zákona pouze 
uvádí, že „Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo 
její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného 
konkursního řízení.“ Tedy dosavadní postup, kdy pořadí stanovené komisí nebylo pro 
zřizovatele závazné, odpovídal požadavkům zákona. Naopak navrhované znění vyhlášky v 
podstatě „vyprazdňuje“ pravomoci zřizovatele jmenovat ředitele. Zákon závaznost pořadí 
nestanovuje, a je na pomezí nezákonnosti, pokud by podzákonný předpis upravoval otázku 
tak, že by se ze zřizovatelské pravomoci stala pouhá formalita.     

Akceptováno. 

 

V Praze 25. dubna 2019 

Vypracoval: Mgr. Vít Krčál Podpis: 
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