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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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

1.2 Definice problému 

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. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích) 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. 

Podle zjištění České školní inspekce bylo zaměření pohovorů s uchazeči o pracovní místo 
ředitele školy nebo školského zařízení (dále jen „škola“) v minulých obdobích vždy dominantně 
orientováno na znalost právních předpisů či financování a jen velmi málo byly sledovány 
a hodnoceny pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogická vize uchazeče, jeho 
představy o vedení pedagogického sboru apod. S tím souvisí, že současné složení konkursní 
komise této potřebě posílit hledisko odbornosti při posuzování vhodnosti uchazečů zcela 
neodpovídá. V období konání konkursních řízení v roce 2018 byly řízené pohovory nejčastěji 
zaměřeny na manažersko-řídicí a pedagogickou vizi uchazečů; časté byly i otázky běžného 
provozně-organizačního chodu školy. Podíl otázek ověřujících znalosti právní nebo úřední, 
popř. otázky týkající se finančně-ekonomické vize uchazečů již byly zastoupeny málo. 
Relativně vhodně pojaté rozhovory s uchazeči vycházely zejména z dotazů kladených členy 
konkursních komisí z řad školních inspektorů a způsobeny byly také vlivem školních inspektorů 
na ostatní členy komise, neboť se jim dařilo členy konkursní komise v úvodu jednání 
přesvědčit, že stěžejní pro posouzení vhodnosti uchazeče jsou zejména pedagogické aspekty 
práce ředitele školy, nikoli provozně-technické či legislativní znalosti. Zjištění České školní 
inspekce dále dokládá, že znalostní test, resp. objektivizující nástroje obecně, byly v počtu 
konkursů využívány spíše okrajově. 

V průběhu aplikace vyhlášky se ukázala též potřeba přehodnotit postupy zřizovatele, resp. 
konkursní komise ve stadiu před konáním vlastního konkursu – jde zejména o proces 
posuzování náležitostí došlých přihlášek uchazečů a přísně formalizovaný proces vyřazování 
uchazečů, jejichž přihlášky předepsané náležitosti objektivně nesplňují. Současně se 
v posledních letech aplikace současné podoby konkursních řízení a následný postup 
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zřizovatele stává předmětem kritiky odborné veřejnosti – jako nepatřičná je vnímána zejména 
politizace konkursních řízení. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti je uveden v oddílu návrhu variant řešení. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Jako dotčené subjekty byli identifikováni: zřizovatelé škol (zejm. orgány územních 
samosprávných celků), fyzické osoby ucházející se o pracovní místo ředitele školy, Česká školní 
inspekce, pedagogičtí pracovníci škol, v nichž se obsazuje vedoucí pracovní místo ředitele, 
fyzické osoby-členové školské rady školy, v níž se obsazuje vedoucí pracovní místo ředitele. 

1.5 Popis cílového stavu 

Schválením návrhu vyhlášky dojde k posílení hlediska odbornosti při výběru kandidátů na 
pozici ředitele školy nebo školského zařízení, především z hlediska pedagogických aspektů 
práce ředitele školy, pedagogické vize uchazeče, jeho představ o vedení pedagogického sboru 
a jeho osobnostních kvalit. Za tím účelem dojde k úpravě složení konkursní komise a bude 
zpřesněn způsob nominace některých členů komise. Návrh vyhlášky výslovně připustí – vedle 
povinného řízeného rozhovoru – využití též jiných nástrojů personálního výběru, než je řízený 
rozhovor nebo znalostní test. Výsledné pořadí uchazečů zůstane pro zřizovatele i nadále 
doporučující. 

V případě schválení návrhu vyhlášky již nebude zřizovatel muset o vyřazení uchazečů, jejichž 
přihlášky nesplňují předepsané obsahové náležitosti nebo nedokládají, že uchazeč splňuje 
předpoklady pro výkon činnosti ředitele (zejména jde o předepsanou odbornou kvalifikaci 
a délku doby praxe), rozhodovat na návrh konkursní komise (typicky rady kraje, rady obce). 

1.6 Zhodnocení rizika 

Podle informací České školní inspekce snižuje efektivitu konkursních řízení především nízký 
počet uchazečů, navíc ve velké části konkursů přímo absence druhého uchazeče vůbec. Tento 
stav může vést i k tomu, že ředitelem nebude jmenován vhodný uchazeč. Jako na další důvody 
poukazuje odborná veřejnost na nedostatečnost odborného hlediska posuzování uchazečů, 
včetně nevyužívání objektivizujících nástrojů výběru, nepatřičný přístup některých přizvaných 
odborníků, zejména tzv. místních politiků, a také na obavy uchazečů, že budou při konkursu 
„zkoušeni“ ze znalosti právních předpisů a administrativních postupů. Tyto faktory budou 
v případě neprovedení novelizace vyhlášky komplikovat již tak nevyhovující stav, kdy je 
uchazečů o práci ředitele školy nebo školského zařízení – prvku systému veřejné správy ve 
školství – málo a výběr je pro zřizovatele omezený. 
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2. Návrh variant řešení 

2.1 Sestavování konkursní komise 

Definice problému 

Úprava směřuje k posílení odbornosti při výběru členů konkursní komise a k objektivnosti při 
jejich nominaci. 

Identifikace dotčených subjektů 

Jako dotčené subjekty byli identifikováni: zřizovatelé škol (zejm. orgány územních 
samosprávných celků), Česká školní inspekce, pedagogičtí pracovníci škol, v nichž se obsazuje 
vedoucí pracovní místo ředitele, členové školské rady při škole, v níž se obsazuje pracovní 
místo ředitele. 

Popis cílového stavu 

Jednoznačně upravený způsob nominace odborníků v oblasti státní správy, organizace a řízení 
ve školství, pedagogického pracovníka příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy 
a člena komise, kterým je člen školské rady, je-li při škole zřízena. Návrh bude obsahovat 
mechanismus, jímž se vyloučí stav, kdy by zřizovatel nemohl sestavit konkursní komisi 
v důsledku nečinnosti ředitele školy (volba pedagogickou radou) nebo nečinnosti školské rady. 
V těchto případech bude moci po uplynutí definované doby určit člena komise zřizovatel. 

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Jmenování konkursní komise je v pravomoci zřizovatele. Podle současné úpravy je způsob 
nominace členů konkursní komise upraven jen v případě člena určeného ředitelem krajského 
úřadu. Ze samostatného titulu je nominován školní inspektor. U ostatních členů není způsob 
určení (nominace) upraven.  

Návrh variant řešení 

Varianta 1 – „nulová“ – zachování stávající úpravy. 

Varianta 2 – obsažená v návrhu a popsána v oddílu popis cílového stavu. V případě způsobu 
určení člena komise, jímž je člen školské rady, byly zvažovány též subvarianty – ty kladly důraz 
buďto na způsob určení (stanovení požadavku tajné volby školskou radou), nebo na potřebu 
zastoupit segment zákonných zástupců žáků (členem komise za školskou radu by byl vždy 
pouze člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků), popř. na vhodnost spojit obě 
předešlé subvarianty, tedy že členem komise za školskou radu musí být vždy nutně člen 
školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků, který vzešel z volby členů školské rady. 
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2.2 Činnost konkursní komise 

Definice problému 

Platná úprava postrádá rozvedení, do jakých oblastí má řízený rozhovor s uchazečem 
směřovat především. Využití objektivizujících nástrojů výběru uchazečů je omezené a je 
zúženo pouze na znalostní test. 

Identifikace dotčených subjektů 

Jako dotčené subjekty byli identifikováni: členové konkursní komise, resp. přizvaní odborníci 
s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise, fyzické osoby ucházející se o pracovní místo 
ředitele školy. 

Popis cílového stavu 

Zpřesnění ustanovení vyhlášky – zaměření obsahu řízeného rozhovoru, výslovné umožnění 
využití i dalších, objektivizujících nástrojů výběru – zejména znalostního testu, dotazníků, 
referencí jako nástrojů psychodiagnostických a personalistických. 

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Dosavadní úprava upravuje pouze časový rámec řízeného rozhovoru s uchazeči, nikoli jeho 
obsah. Vyhláška předpokládá možnost využít pouze znalostní test. 

Návrh variant řešení 

Varianta 1 – „nulová“ – zachování stávající úpravy. 

Varianta 2 – obsažená v návrhu a popsána v oddílu popis cílového stavu. 

2.3 Některé postupy před konáním vlastního konkursu 

Definice problému 

Školský zákon ukládá obsazovat pracovní místa ředitelů škol tzv. veřejného sektoru na základě 
konkursního řízení. Právní úprava má kogentní charakter. Postup zřizovatele v konkursním 
řízení i otázky rozhodování zřizovatele, které vyhlášení konkursu předchází i které následují po 
provedení konkursu, spadají v případě územních samosprávných celků do jejich samostatné 
působnosti. Konkursní řízení představuje pro zřizovatele administrativní zátěž, přičemž další 
náklady vznikají i dalším zúčastněným osobám z řad členů konkursních komisí. Jako 
nepřiměřenou administrativní zátěž vnímají zřizovatelé především stanovený postup 
formálního vyřazování uchazečů, kteří nesplňují předepsané požadavky. V případě 
ministerstva rozhoduje o vyřazení těchto uchazečů ministr, v případě krajů pak rada kraje atd., 
přičemž tato úroveň rozhodování uchazečům nepřináší žádnou vyšší úroveň ochrany jejich 
práv.  

Identifikace dotčených subjektů 

Jako dotčené subjekty byli identifikováni: zřizovatelé škol (zejm. orgány územních 
samosprávných celků), fyzické osoby ucházející se o pracovní místo ředitele školy. 
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Popis cílového stavu 

Umožnit, aby se o vyřazení uchazečů, jejichž přihlášky nesplňují předepsané požadavky, 
obdobně jako v případě přihlášek, které došly po termínu, rozhodla konkursní komise 
a s odůvodněním tyto přihlášky vrátila zpět uchazečům. 

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vlastnímu konkursu, jímž vyhláška č. 54/2005 Sb. rozumí jednání komise, na nějž se dostaví 
uchazeči a ti jsou ze strany komise hodnoceni na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, 
popřípadě dosavadních výsledků uchazeče zejména v jeho funkcích v oblasti školství, mládeže 
a tělovýchovy, znalostního testu a vyjádření přizvaných odborníků, předchází tzv. první jednání 
komise, na němž komise posuzuje, zda došlé přihlášky vyhovují požadavkům zveřejněným ve 
vyhlášení konkursu. Na svém tzv. prvním jednání dále komise navrhuje zřizovateli vyřazení 
uchazečů, kteří nesplnili předepsané podmínky. O tomto návrhu pak zřizovatel rozhodne. 
Přihlášku podanou po stanoveném termínu vrací předseda komise zpět uchazeči bez dalšího 
projednání s uvedením důvodu vrácení. Pokud by se uchazeč domníval, že závěr komise 
neodpovídá skutečnosti, má kromě jiných možností též možnost podat stížnost, která bude 
vyřízena podle pravidel pro vyřizování stížností.  

Návrh variant řešení 

Varianta 1 – „nulová“ – zachování stávající úpravy. 

Varianta 2 – obsažená v návrhu a popsána v oddílu popis cílového stavu. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

V návrhu varianty řešení 2.1 (sestavování konkursní komise) byly identifikovány možné 
zvýšené finanční náklady spojené s navýšením počtu členů konkursní komise o dalšího člena 
komise, kterého nominuje Česká školní inspekce. Tyto náklady jsou vyváženy přínosem, jímž 
je pro konkursní řízení posílení hlediska odbornosti při výběru kandidátů na pozici ředitele 
školy nebo školského zařízení, především z pohledu pedagogických aspektů práce ředitele 
školy, pedagogické vize uchazeče, jeho představ o vedení pedagogického sboru a jeho 
osobnostních kvalit, a dále pak posílení objektivity výběru členů konkursní komise. Pozitivní 
dopad naopak představuje upuštění od formalizovaného mechanismu vylučování uchazečů, 
jejichž přihlášky nesplňují předepsané požadavky, zřizovatelem – tedy např. projednáním 
radou kraje. V návrhu variant řešení 2.2 (činnost konkursní komise) a 2.3 (některé postupy 
před konáním vlastního konkursu) nebyly identifikovány žádné finanční náklady ani přínosy – 
řeší se věcná podstata problému. Nefinančním přínosem varianty řešení 2.2 je výslovné 
připuštění i dalších, objektivizujících nástrojů výběru vhodných uchazečů o práci ředitele. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

V návrhu varianty řešení 2.1 (sestavování konkursní komise) byla vybrána varianta 2. V návrhu 
varianty řešení 2.2 (činnost konkursní komise) byla vybrána varianta 2. V návrhu varianty 2.3 
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(některé postupy před konáním vlastního konkursu) byla vybrána varianta 2, která 
přehodnocuje a snižuje administrativní zátěž zřizovatele. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Sestavování konkursní komise (2.1) 

Doporučenou variantu budou implementovat ve své činnosti zřizovatelé, pokud jde o fázi 
ustavování konkursní komise. V případě územních samosprávných celků probíhá tato 
implementace ve sféře jejich samostatné působnosti. Provádění dozoru nad výkonem 
samostatné působnosti obcí, krajů a hlavního města Prahy přísluší Ministerstvu vnitra. 
Upozornit na nesprávný postup zřizovatele může též školní inspektor nebo člen komise určený 
ředitelem krajského úřadu. Na posléze dva uvedené členy se zřizovatel může obrátit s žádostí 
o konzultaci správnosti svého postupu. 

Činnost konkursní komise (2.2) 

Doporučenou variantu budou implementovat ve své činnosti přímo konkursní komise, na 
náklady, a tedy se souhlasem zřizovatele (pořízení nebo úprava daného nástroje výběru, 
úhrada služeb přizvaného odborníka).  

Některé postupy před konáním vlastního konkursu (2.3) 

Doporučenou variantu budou implementovat ve své činnosti konkursní komise. V případě 
územních samosprávných celků spadá tato implementace do sféry jejich samostatné 
působnosti. Provádění dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, krajů a hlavního 
města Prahy přísluší Ministerstvu vnitra. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provádí průběžně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
a to s využitím poznatků a informací České školní inspekce (ta každoročně shrnuje získané 
informace z konkursních řízení ve své výroční zprávě), vlastních poznatků z pozice zřizovatele 
škol a školských zařízení a pravidelných konzultací s krajskými odbory školství i dotčenou 
veřejností. K poslednímu přezkumu účinnosti regulace vyhlášky došlo v roce 2012; získané 
poznatky však neměly takovou váhu, aby byla vyhláška novelizována. 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Konkursy na ředitele škol a školských zařízení v období od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018, informace 
České školní inspekce, září 2018. 

Připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, MSMT-1129/2012-25, které proběhlo ve dnech 
20. ledna 2012 až 27. ledna 2012. 

Běžná konzultační praxe Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Vít Krčál 

odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

tel. 234 811 740 
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