1. Úplný a systemizovaný přehled předpisů nezbytných pro řízení školy
Dále uvedený seznam předpisů se snaží pokrývat souhrnně alespoň ty nejdůležitější oblasti řízení
školy nebo školského zařízení. Jde tedy o přehled zahrnující nejen typickou školskou legislativu, ale
také ekonomiku provozu školy nebo školského zařízení, pracovní právo včetně platových předpisů,
správní právo, oblast sociálně právní ochrany dětí apod. Z tohoto pohledu lze zřejmě stále považovat
podobný přehled předpisů za unikátní. Obsahuje odraz právního stavu k 1.1.2014.
Je na místě připomenout, že jako každý podobný přehled i tento musí být nutně zatížen hned několika
vadami: tou první a v zásadě neodstranitelnou je skutečnost, že svoji aktuálnost ztrácí bezprostředně
po svém uveřejnění.
Ještě větší vliv na aktuálnost takového seznamu pak má období následující bezprostředně po jeho
uveřejnění. Přibližně již po půl roce lze zaznamenat celkem zásadní potřebu korekcí. Nezbývá tedy,
než pracovat s takovýmto seznamem aktivně, tj. občas srovnat nově vycházející právní předpisy
týkající se uvedených oblastí právě s tímto seznamem a provést nutná doplnění a změny. S touto
potřebou aktualizace budeme samozřejmě počítat a v případě nezbytnosti zásadnějších doplnění či
korekcí nabídneme aktuální verzi.
Další možnou výhradou je potenciální absence předpisu, o jehož uvedení v příslušné skupině se
neuvažovalo, ale čtenář ji přece postrádá. K takovému jevu by nemělo dojít ve skupině tzv. školské
legislativy (ta obsahuje skutečně všechny platné právní předpisy), ale např. u skupin jako je správní
právo nebo ekonomika a sociální zabezpečení si lze představit, že uživatel považuje za související i
některý z předpisů, který zařazen není, ale příslušný pracovník školy jej ve své praxi z nějakých
důvodů musel použít. Typickým příkladem jsou podzákonné předpisy z oblasti účetnictví. Takovýmto
situacím není možné zabránit, pokud nechceme v seznamu předpisů uvádět úplně celou sbírku
zákonů… I v tomto případě tedy zůstává doporučení uživateli pracovat se seznamem aktivně a
rozšiřovat jej a měnit podle aktuální potřeby.
Předpisy jsou řazeny podle některých oborů práva do skupin. Při tom není beze zbytku respektován
uznávaný systém práva, ale spíše jsou skupiny členěny z hlediska využitelnosti právních norem
v jednotlivých oblastech řízení školy nebo školského zařízení. I zde je možný rozdílný přístup k řazení
jednotlivých předpisů. Řada z nich totiž spadá současně hned do několika takovýchto skupin – např.
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, je současně typicky
školskou legislativou, dále předpisem ve svém důsledku pracovně právním a současně se uplatní i
v oblasti platových předpisů. Z tohoto důvodu je třeba se seznamem pracovat komplexně a jednotlivé
předpisy je nutno vnímat ve všech souvislostech.
V jednotlivých skupinách pak jsou právní předpisy členěny podle právní síly na zákony, nařízení
vlády a vyhlášky. Uvnitř těchto podskupin jsou jednotlivé předpisy seřazeny podle časové
posloupnosti jejich přijetí. Vnitroresortní předpisy, které nemají povahu obecně platného právního
předpisu (metodické pokyny, směrnice, instrukce, doporučení, opatření, oznámení apod.) pro jejich
obsáhlost neuvádíme. Jejich úplný přehled uvádí každý rok MŠMT ČR ve svém Věstníku.
V rámci skupiny „Školská legislativa“ jsou uvedeny jednotlivé právní předpisy včetně všech novel,
aby si čtenář mohl v případě potřeby srovnat postupně uplatňované změny daného předpisu. U
ostatních skupin předpisů uvádíme vždy až poslední novelu. V případě potřeby zjistí uživatel čísla
předchozích novel právě v textu novely poslední (výčet předchozích novel je vždy součástí úvodu
každého právního předpisu, kterým je měněn nebo doplňován starší právní předpis).

S ohledem na změny vyvolané nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a zejména
pravidla prolínání dřívější a nynější právní úpravy občanskoprávních vztahů i nadále uvádíme
některé dříve platné právní předpisy, které sice od 1.1.2014 již nejsou účinné, ale řídí se jimi i
nadále právní vztahy vzniklé v době jejich účinnosti (např. občanský zákoník č. 40/1964 Sb.,
obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. apod.). Upozornění na jejich neplatnost obsahuje vždy
poznámka pod čarou.
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Přehled platných právních předpisů v regionálním školství
1. Ústavní zákony:
•
•
•
•

Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb., poslední novela: z.č. 98/2013 Sb.
Listina základních práv a svobod - ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
Z.č.3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky, ve znění z.č.154/1998 Sb.
Z.č.352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, poslední novela: z.č.
274/2008 Sb.

2. Školská legislativa:
Zákony
• Z.č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním
a školským zařízením, ve znění z. č. 132/2000 Sb., 255/2001 Sb., 16/2002 Sb.,
284/2002 Sb., 562/2004 Sb., 383/2005 Sb., 179/2006 Sb., 227/2009 Sb.
• Z.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 z. č. 476/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., 383/2005
Sb., 112/2006 Sb., 189/2008 Sb., 274/2008 Sb., 7/2009 Sb., 41/2009 Sb., 281/2009
Sb., 352/2011 Sb., 375/2011 Sb., 89/2012 Sb., 333/2012 Sb., 401/2012 Sb.,
303/2013 Sb.
• Z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění z. č. 383/2005 Sb., 112/2006 Sb., 158/2006
Sb., 161/2006 Sb., 165/2006 Sb., 179/2006 Sb., 342/2006 Sb., 624/2006 Sb.,
217/2007 Sb., 296/2007 Sb., 343/2007 Sb., 58/2008 Sb., 126/2008 Sb., 189/2008
Sb., 242/2008 Sb., 243/2008 Sb., 306/2008 Sb., úplné znění: 317/2008 Sb., ve
znění z.č. 384/2008 Sb., 49/2009 Sb., 227/2009 Sb., 378/2009 Sb., 427/2010 Sb.,
73/2011 Sb., 331/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 472/2011
Sb., 53/2012 Sb., 333/2012 Sb., 370/2012 Sb., 241/2013 Sb., 344/2013 Sb.
• Z.č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
školského zákona ve znění z. č. 264/2006 Sb.
• Z.č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění z. č. 383/2005 Sb., 179/2006 Sb., 264/2006 Sb., 189/2008 Sb., 384/2008
Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 422/2009 Sb., 159/2010., 420/2011 Sb., 198/2012
Sb., 333/2012 Sb.
• Z.č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění z.č.
110/2007 Sb., 362/2007 Sb., 223/2007 Sb., 227/2009 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011
Sb., 53/2012 Sb.
Nařízení vlády
• NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění NV č. 273/2009 Sb.
• NV č. 362/2008 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže
a tělovýchovy.
• NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění NV č. 367/2012 Sb.
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Vyhlášky
• Vyhláška č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti
českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky.
• Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
ve znění v. č. 320/2010 Sb.
• Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění v.č. 422/2006 Sb., 46/2008 Sb.,
394/2008 Sb., 86/2012 Sb.
• Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění v.č. 470/2006
Sb.
• Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace
vysvědčení vydaných zahraničními školami.
• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
ve znění v.č. 374/2006 Sb., 400/2009 Sb.
• Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění v.č. 43/2006 Sb.,
214/2012 Sb.
• Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění v.č. 225/2009 Sb., 195/2012
Sb.
• Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění v.č. 322/2008 Sb.,
111/2012 Sb.
• Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní
inspekce a výkonu inspekční činnosti.
• Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
a státních jazykových zkouškách.
• Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění v.č.
126/2011 Sb.
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění v.č. 454/2006 Sb., 256/2012 Sb.
• Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích.
• Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
• Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění v.č.
57/2010 Sb.
• Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění v.č. 116/2011 Sb.
• Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění v.č.
275/2009 Sb., 147/2011 Sb.
• Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění v.č. 109/2011 Sb.,
279/2012 Sb.
• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění v.č. 107/2008 Sb.,
463/2011 Sb.
• Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
a školských účelových zařízeních, poslední novela: 436/2010 Sb.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění v.č.
489/2006 Sb., 63/2008 Sb., 205/2010 Sb., 431/2011 Sb.
Vyhláška č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění
v.č. 412/2006 Sb., 329/2013 Sb.
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní
matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní
matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění v.č. 389/2006
Sb., 226/2007 Sb., 208/2009 Sb., 29/2012 Sb., 86/2013 Sb., 131/2013 Sb.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění v.č.
343/2009 Sb.
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně
vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění v.č. 47/2008 Sb.,
33/2009 Sb., 8/2010 Sb., 110/2011 Sb.
Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky
škol zřizovaných ministerstvem vnitra, ve znění v.č. 260/2013 Sb..
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované
ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění v.č.
323/2008 Sb., 21/2010 Sb., 261/2013 Sb.
Vyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti
pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a
o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat
psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických
pracovníků).
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy
a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění v.č. 110/2012 Sb.
Vyhláška č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely
získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky.
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci
vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob
jeho ukončení.
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou, ve znění v.č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb.,
54/2011 Sb., 273/2011 Sb., 371/2012 Sb.
Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené
počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku
škol a školských zařízení neuvádějí.
Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní
sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních
školách.
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•

Sdělení Českého statistického úřadu č. 406/2013 o zavedení Klasifikace vzdělání
(CZ-ISCED 2011).
Platné znění Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) je k dispozici v elektronické
podobě na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese
www.czso.cz.

3. Pracovní právo
Zákony
Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, poslední
novela: z.č. 223/2009 Sb.
• Z.č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými
organizacemi a zaměstnavateli, poslední novela: z.č. 264/2006 Sb.
• Z.č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, poslední novela: z.č. 264/2006 Sb.,
úplné znění: 73/2011 Sb.
• Z.č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, poslední novela: z.č. 165/2013 Sb.
• Z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, úplné znění: 158/2009 Sb. poslední novela: z.č.
306/2013 Sb.
• Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, poslední novela: z.č. 367/2011 Sb.
• Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, poslední novela: z.č. 303/2013 Sb.
• Z.č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, poslední novela: z.č.
463/2012 Sb.1
• Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, poslední
novela: z.č. 225/2012 Sb.
• Z.č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,
poslední novela: z.č. 306/2013 Sb.
•

Nařízení vlády
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků.
• NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.
• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
• NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních
překážek v práci.
• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, poslední
novela: NV č. 9/2013 Sb.
• NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
• NV č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o
úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
•

1

Účinnost od 1.1.2015.
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Vyhlášky
• V.č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.
• V.č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění
v.č. 50/2003 Sb.
• V.č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu
a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat
z důvodu přípravy na povolání.
• V.č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
poslední novela: v.č. 452/2008 Sb.
• V.č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, poslední
novela: v.č. 17/2008 Sb.
• V.č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských
zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí.
• V.č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro
rok 2014.
• V.č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
účely poskytování cestovních náhrad.
4. Platové předpisy
Zákony
• Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, poslední novela: z.č. 303/2013 Sb.
Nařízení vlády
• NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění NV č. 74/2009 Sb., NV č. 130/2009 Sb., NV č. 201/2009 Sb.,
381/2010 Sb., NV č. 44/2011 Sb., NV č. 448/2011 Sb.
• NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, poslední novela: NV č. 210/2013 Sb.
• NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
•

NV č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu poskytování údajů do
informačního systému o platech2.

5. Správní právo
•
•

Z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, úplné znění: 436/2004 Sb., poslední novela:
z.č. 102/2013 Sb.
Z.č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, poslední novela: z.č. 303/2013
Sb.

2

Údaje za rok 2013 poskytnou zaměstnavatelé podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.
514/2004 Sb.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, úplné znění: 176/2006 Sb.,
poslední novela: z.č. 167/2012 Sb.
Z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů, úplné znění: 525/2004 Sb., poslední
novela: z.č. 468/2011 Sb.
Z.č. 128/2000 Sb., o obcích, úplné znění: 2/2003 Sb., poslední novela: z.č.
303/2013 Sb.
Z.č. 129/2000 Sb., o krajích, úplné znění: 3/2003 Sb., poslední novela: z.č.
303/2013 Sb.
Z.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, poslední novela: z.č. 303/2013 Sb.
Z.č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem
o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním
městě Praze, poslední novela: z.č. 496/2012 Sb.
Z.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, poslední novela: z.č. 396/2012 Sb.
Z.č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění z.č. 387/2004 Sb.
Z.č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, poslední novela: z.č. 281/2009 Sb.
Z.č. 500/2004 Sb., správní řád, poslední novela: z.č. 303/2013 Sb.
Z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Z.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, poslední novela:
v.č. 451/2012 Sb.
Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o
povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, poslední novela: v.č.
416/2008 Sb.
Metodický pokyn vlády ČR ze dne 6.9.2000 ke sjednocení postupu orgánů veřejné
správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

6. Sociálně právní ochrana dětí
•
•
•
•
•
•

3
4

Z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, poslední novela: 293/2013 Sb.
Z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, poslední novela: z.č. 202/2012 Sb.3
Z.č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění
z.č. 320/2002 Sb.
Z.č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, úplné znění: z.č. 373/2006 Sb.,
poslední novela: z.č. 306/2013 Sb.
Z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.4
Z.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Platnost do 31.12.2013. I nadále se jím však řídí některé právní vztahy vzniklé v době jeho platnosti.
Účinnost od 1.1.2014.
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7. Ekonomika a sociální zabezpečení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), úplné znění
374/2004 Sb., poslední novela: 309/2013 Sb.
Z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poslední novela: z.č. 179/2013 Sb.3
Z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, úplné znění: 257/2004 Sb., poslední novela:
z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, úplné znění:
158/2009 Sb. poslední novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, poslední novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
úplné znění: 58/2004 Sb., poslední novela: z.č. 503/2012 Sb.
Z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění: 193/2008 Sb., poslední novela:
z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální
politiku zaměstnanosti, úplné znění: 56/2009 Sb., poslední novela: z.č. 344/2013
Sb.
Z.č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, poslední novela:
z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 16/1993 Sb., o dani silniční, poslední novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, úplné znění: 126/2008 Sb., poslední
novela: z.č. 241/2013 Sb.
Z.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, úplné znění: 43/2010 Sb., poslední
novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, poslední novela: z.č. 44/2013
Sb.
Z.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), úplné znění: 580/2004 Sb., poslední novela: z.č.
344/2013 Sb.
Z.č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, úplné
znění: 14/2003 Sb., poslední novela: z.č. 311/2013 Sb.
Z.č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), poslední novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, úplné znění:
27/2010 Sb., poslední novela: z.č. 303/2013 Sb.
Z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, poslední novela:
z.č. 503/2012 Sb.
Z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, úplné znění: 36/2010 Sb., poslední
novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poslední novela: z.č. 313/2013 Sb.
Z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poslední novela: z.č. 341/2013 Sb.
Z.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, poslední novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 280/2009 Sb., daňový řád, poslední novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, poslední novela: z.č. 241/2013 Sb.
Z.č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření poslední novela: z.č. 241/2013
Sb.
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•
•

Z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)5.
Z.č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

•

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
poslední novela: 288/2010 Sb.

•

Vyhláška č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků, ve znění v.č.
24/1992 Sb.
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
v.č. 510/2002 Sb., 100/2006 Sb., 355/2007 Sb., 365/2010 Sb., 434/2013 Sb.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, pokud účtují v osnově podvojného účetnictví, poslední
novela: v.č. 471/2008 Sb.
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, poslední novela: 436/2011 Sb.

•
•

•

•

Směrnice MŠMT č.j.: 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle
kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu
přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle kterých provádějí
obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních
prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

8. Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5

Z.č. 89/1995 Sb., o státní statistické sužbě, poslední novela: z.č. 466/2011 Sb.
Z.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, úplné znění: 402/2001 Sb., poslední
novela: z.č. 344/2013 Sb.
Z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poslední novela: z.č. 48/2013 Sb.
Z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
(autorský zákon), úplné znění: 398/2006 Sb., poslední novela: 303/2013 Sb.
Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů,
poslední novela: z.č. 223/2013 Sb.
Z.č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání odborné kvalifikace) – úplné znění: 331/2008 Sb.
Z.č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
úplné znění: 303/2013 Sb.
Z.č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
poslední novela: z.č. 305/2009 Sb.
Z.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, poslední novela: z.č. 350/2009 Sb.
Z.č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
Z.č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, a o změně souvisejících zákonů.

Účinnost od 1.1.2014.
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•
•
•
•
•
•
•

Z.č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon).
Z.č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, poslední novela: z.č.
47/2013 Sb.
V.č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve
znění v.č. 422/2013 Sb.
V.č. 281/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
ve znění v.č. 237/2003 Sb.
V.č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho
ukončení.
V.č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
V.č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a
některých druzích posudkové péče).

4. Uplatnění občanského zákoníku při řízení školy a školského zařízení
Řízení každé školy a školského zařízení nutně přináší do každodenní činnosti ředitele situace,
kdy při volbě správného řešení problému musí ředitel zohlednit konkrétní právní úpravu
takové situace. Jinými slovy řečeno: téměř při všech činnostech, které tvoří náplň práce
ředitele školy a školského zařízení, je třeba pamatovat na to, že touto činností nebo
rozhodnutím vstupuje ředitel školy do právních vztahů, které jsou obvykle upraveny
konkrétním ustanovením právního předpisu. Kromě tradičních oblastí práva, které musí mít
ředitel na zřeteli (např. pracovní právo, školská legislativa, správní právo apod.) existují
pochopitelně i další právní odvětví, která zasahují do procesu řízení školy a školského
zařízení. Jednou z těch oblastí práva, které ovlivňuje řízení školy a školského zařízení velmi
zásadně, aniž by si to často ředitel uvědomoval, je občanské právo. Ředitel školy a další
vedoucí zaměstnanci se musejí umět vypořádat s takovými typickými oblastmi
občanskoprávních vztahů, jako je odpovědnost za škody, ochrana osobnosti a osobních údajů,
autorskoprávní ochrana, závazkové vztahy atd. Jde o mnoho velmi rozsáhlých a přitom
podceňovaných oblastí práva, jejichž bezvadná aplikace je podmínkou efektivního řízení
školy. Na některé z těchto právních institutů je zaměřena následující kapitola.
4.1 Obecné zásady a pojmy občanského práva
Poté, kdy jsme umístili pojem občanského práva do systému práva jako celku (viz. kapitola 3
– systém práva), je dobré vysvětlit si, co vlastně zahrnuje samotné občanské právo. Tento
pojem je totiž třeba ještě odlišit od občanského zákoníku, jehož uplatněním ve škole a
školském zařízení se máme zabývat. Tak tedy občanské právo zahrnuje takové právní vztahy,
které řeší zejména:
- majetkové vztahy fyzických a právnických osob,
- majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem,
- vztahy vyplývající z práva na ochranu osob,
- právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti (např. autorské
právo),
- rodinné vztahy (resp. vztahy zahrnující oblast rodinného práva, tj. např. i oblast
náhradní výchovy apod.).
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Vidíme tedy, že občanské právo zahrnuje mnohem širší výčet právních vztahů, než by
odpovídalo ustanovením občanského zákoníku. Občanský zákoník totiž upravuje především
majetkové vztahy a ochranu osobnosti. Kromě toho samozřejmě upravuje občanský zákoník
ještě další oblasti: např. tzv. statusové, tj. postavení osoby v právních vztazích, základní
pojmy jako je právní jednání, svéprávnost, právní osobnost, promlčení apod., ale i další
typické oblasti občanského práva, jako jsou např. vztahy rodinné, odpovědnost za škody, aj.
Některé další právní vztahy patřící do občanského práva, jako např. ochrana autorských práv a
ochrana osobních údajů však již stojí mimo občanský zákoník. Lze tedy konstatovat, že
ustanovení občanského zákoníku upravují jen jistou část mnohem rozsáhlejší oblasti nazvané
občanské právo. Schematicky bychom vzájemné postavení těchto pojmů mohli znázornit
takto:

Veřejné právo

Soukromé právo

Pracovní právo
Mezinár.právo
soukromé

Občanské právo
Majetkové vztahy,
osobnost a její ochrana
osobnosti

Občanský zákoník

Rodinné právo

Obchodní právo

Právo duševního
vlastnictví

4.2 Zásady občanského práva
Dále uvedené zásady jsou současně zásadami soukromého práva. My je však budeme nadále
uvádět jako zásady, které se v plné míře uplatní v rámci aplikace ustanovení občanského
zákoníku.
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Zásada rovnosti smluvních stran
Tato zásada znamená, že v občanskoprávních vztazích jsou si jednotlivé subjekty těchto
vztahů rovny a žádný z nich nemůže uplatnit nadřízenost a vnutit druhému účastníku svoji
vůli. Z toho logicky vyplývá, že vztah školy (jako právnické osoby) a jejího zřizovatele
(obvykle obec nebo kraj jako rovněž právnická osoba) nemůže být upravován občanským
zákoníkem, protože vzájemný vztah těchto dvou právnických osob není rovný (je tu vztah
nadřízenosti a podřízenosti), což je typickým znakem veřejného práva. Toto konstatování
však neplatí bezvýhradně. Občanský zákoník počítá i se situací, kdy veřejnoprávní subjekt
(např. právě obec) vstupuje do typických občanskoprávních vztahů s jinými subjekty (např.
prodává svůj majetek). Pak se ovšem kupní smlouva bude řídit občanským zákoníkem a obec
jako veřejnoprávní subjekt bude podle výše uvedené zásady v rovném postavení s kupujícím,
ať jím je kdokoli. Připusťme však, že toto je z pohledu ředitele školy spíše teoretická možnost
a v praxi budou skutečně vzájemné vztahy školy a jejího zřizovatele výhradně vztahy
veřejnoprávními, tj. nerovnými a tedy postavenými zcela mimo občanský zákoník.
Ze zásady rovnosti smluvních stran vyplývá celá řada dalších principů, většinou již konkrétně
využitelných v běžné praxi. Za všechny uveďme zásadu, že nikdo nemůže smluvně zavázat
třetí osobu, tj. subjekt, který není stranou právního vztahu (smlouvy).
Není tedy např. možné ve smlouvě o spolupráci mezi školou a spolkem občanským
sdružením založeným rodiči žáků školy uložit nějakou povinnost všem rodičům žáků školy
(např. povinnost poskytnout nějaký příspěvek na podporu činnosti školy apod.). Takovouto
povinnost na sebe musí vzít každý z rodičů jednotlivě (zpravidla smlouvou), jinak mu
povinnost (závazek) nevznikne. Jiný přístup by byl právě porušením zásady rovnosti
účastníků a znamenal by neplatnost takového ustanovení smlouvy. Tento princip (že nelze
smluvně ukládat povinnosti třetím osobám) platí obecně a je dobré si jej důkladně osvojit.
Proto jedinou možností, jak uložit např. právě rodičům nějaké povinnosti vůči škole, je
stanovit je ve školním řádu. To jsme ale rázem zcela mimo oblast občanského práva a takto
uložená povinnost by byla projevem nadřízenosti ředitele školy vůči ostatním účastníkům
právních vztahů. A taková nadřízenost má pochopitelně své meze, dané normami veřejného
práva (v tomto případě ustanovením § 30 školského zákona, který stanoví, co jedině lze
zahrnout do školního řádu).
Typickým příkladem porušení výše uvedené zásady je smlouva o odvozu odpadků z areálu
školy (tento případ se skutečně stal). Smluvní strany (tj. škola a firma svážející odpad) se
smluvně dohodly na podmínkách poskytovaných služeb a součástí těchto smluvních
podmínek bylo ujednání, že část platby za poskytnuté služby bude účtována obci jako
zřizovateli. Bez ohledu na to, zda byl skutečně takovýto režim úplaty dohodnut s obcí, je třeba
konstatovat, že pokud není obec dalším účastníkem této konkrétní smlouvy (a tato skutečnost
by musela být výslovně uvedena v úvodu smlouvy), nelze na ni přenášet plnění závazku z této
smlouvy. Proto případná participace zřizovatele na úhradě části takto vzniklých nákladů musí
být řešena zvlášť (mimo tuto dvoustrannou smlouvu) a smlouva samotná může obsahovat jen
vzájemné závazky smluvních stran.
Ze stejné zásady pak vychází další důležité pravidlo, že nelze v občanskoprávním vztahu
jednostranně ukládat povinnosti jiným osobám. Tedy zatímco v oblasti veřejného práva je
jednostranné uložení povinnosti zcela běžné (např. ve vztahu ředitel školy – zákonný zástupce
nezletilého žáka jsou zákonným zástupcům ukládány povinnosti v rámci provozu školy, a to
školním řádem), v občanskoprávních vztazích toto možné není. Pokud na sebe povinnost
nepřevezme jiná osoba dobrovolně, tj. smlouvou, nelze jí jednostranně povinností zatížit. Jako
příklad porušení této zásady uveďme poměrně běžnou (a chybnou, tedy neplatnou) větou
obchodníků uváděnou např. na fakturách. Taková věta obvykle vyjadřuje, že pokud odběratel
nezaplatí platbu za odebrané zboží nebo služby ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit penále
v určité výši. Tzv. penále je v právních předpisech definováno buď jako úrok z prodlení nebo
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jako smluvní pokuta. Úrok z prodlení je dán právním předpisem a jeho výši včetně povinnosti
uhradit jej nelze ani smlouvou, ale ani jednostranným prohlášením změnit. Takže výše
uvedená věta na faktuře nezakládá novou povinnost dlužníka, ale maximálně může znamenat
připomenutí zákonné sankce pro případ prodlení s úhradou dluhu. Jestliže má ale výše
uvedená věta směřovat k sankci typu smluvní pokuty, pak již podle názvu tohoto institutu
nelze takovou pokutu uplatnit bez předchozí dohody. Jestliže tedy smluvní pokutu (která by tu
existovala vedle zákonných úroků z prodlení) neobsahuje smlouva, nelze je po dlužníkovi
vymáhat.
Pro úplnost dodejme, že tato zásada rovnosti subjektů soukromého práva je v současné době
právní teorií překonána, a to s odvoláním na faktickou nerovnost subjektů v řadě typických
právních vztahů (např. vztah lékař – pacient, obchodník – spotřebitel, apod.). Výše uvedené
důsledky této zásady však beze zbytku platí i nadále.
Zásada smluvní volnosti
Někdy bývá tato zásada nazývána smluvní svobodou nebo autonomií vůle. V každém případě
pak znamená, že pokud občanský zákoník (nebo jiný právní předpis) nestanoví něco jiného, je
zcela na vůli smluvních stran:
1. Zda vůbec uzavřou smlouvu; nelze vnutit druhému subjektu smlouvu, kterou nechce.
To platí zejména v případech, kdy např. zřizovatel vyjednal pro všechny jím zřízené
příspěvkové organizace toho jediného a zaručeně nejlepšího smluvního partnera (např.
operátora telefonních služeb) a proto je škola „povinna“ se tomuto výběru smluvního
partnera podřídit a smlouvu uzavřít. Prvkem právní subjektivity škol (o níž bude ještě
řeč) je mj. právě naprostá autonomie při rozhodování zda a s kým uzavřít smlouvu
v rámci občanskoprávních vztahů. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy
uzavření smlouvy ukládá zákon (např. povinné smluvní pojištění v oblasti pracovního
práva, kdy zákon nutí uzavřít pojistnou smlouvu na škody vzniklé zaměstnancům
v důsledku pracovního úrazu a nemoci z povolání).
2. S kým uzavřou smlouvu; jak bylo vysvětleno již v předchozím odstavci, je zcela
v kompetenci ředitele školy, aby si vybral, s kým uzavře smlouvu. Ani v tomto
případě mu nelze formálně vnutit cizí vůli.
3. Co bude obsahem smlouvy; s výjimkou několika málo ustanovení občanského
zákoníku, která ukládají povinná ujednání ve smlouvách určitého typu (např. u kupní
smlouvy musí být mj. uvedena kupní cena, jinak je smlouva neplatná), je obsah a
výčet jednotlivých smluvních ujednání zcela na vůli smluvních stran. Není tedy
většinou třeba hledat nějaké zaručené vzory smluv. Co do obsahu dokáže platnou
smlouvu sestavit v podstatě každý, protože každý má jasnou představu, čeho chce
smlouvou dosáhnout a občanský zákoník nestaví těmto představám téměř žádné meze
(s určitými výjimkami, o kterých bude řeč dále při výkladu o podmínkách platnosti
právního jednání). Jinou věcí je pak ovšem precizní formulace jednotlivých závazků,
aby pokud možno nevznikala možnost různého výkladu takového ujednání. To se ale
již netýká svobody vůle při stanovení obsahu smlouvy, ale spíše zkušeností při
formulaci tohoto obsahu. Proto samozřejmě má význam poradit se o takových
formulacích se specialistou nebo vycházet z osvědčených vzorů smluv.
4. Jaká bude forma smlouvy; občanský zákoník stanoví zásadu, že písemnou formu musí
mít smlouva jen:
- pokud to stanoví zákon,
- pokud si tuto formu dohodnou účastníci smlouvy.
V jiných případech než zde uvedených není písemná forma podmínkou platnosti smlouvy.
Takže typicky např. kupní smlouva, ale i třeba darovací smlouva je platná, i když k ní není
vyhotoven žádný „papír“ (tedy je uzavřena např. ústně). O jiných formách smluv, než je
písemná, pojednáme blíže v rámci výkladu pojmu právní úkon.
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5. Zda se obsah smlouvy změní v průběhu její platnosti, popř. zda účastníci předčasně
ukončí její platnost; je zcela v kompetenci smluvních stran kdykoli (ovšem zásadně
jen po vzájemné dohodě) provést jakékoliv změny platné smlouvy, popř. i smluvní
vztah úplně ukončit bez ohledu na okolnost, zda byly splněny všechny závazky, jež ze
smlouvy původně vyplývaly. Zde bychom mohli parafrázovat, že „kde je vůle
k dohodě, jde všechno“.
Zásada „smlouvy se musí dodržovat“ (pacta sunt servanta)
Jestliže jsme v předchozím odstavci uvedli, že smluvní strany mají možnost kdykoli
změnit nebo úplně zrušit smluvní ujednání, pak jedním dechem musíme dodat, že pokud
tak neučiní, je obsah smlouvy jednostranně nezměnitelný a závazky (povinnosti) obsažené
v platné smlouvě musí účastníci smlouvy plnit. Povinnosti (závazky) vyplývající ze
smlouvy jsou totiž vymahatelné úplně stejně, jako je tomu u povinností, které ukládá
zákon. Jestliže tedy smluvní strana poruší (nedodrží) závazek z platné smlouvy, lze proti
němu použít sejnou sankci (tedy přinutit jej ke splnění povinnosti), jako kdyby šlo o
porušení povinnosti uložené zákonem. O povaze tzv. soukromoprávních sankcí (tj. sankcí
za porušení smluvních závazků) pojednáme blíže v části věnované základům závazkového
práva.
Výjimku z této zásady, že smlouvy je třeba dodržovat, připouští samotný občanský
zákoník v situacích, kdy výslovně upravuje jednostranné zrušení smlouvy ve zvláštních
případech (např. odstoupení od smlouvy). Blíže se těmto výjimkám budeme věnovat
v části o procesu uzavírání a plnění smluv.
Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“.
Pro občanský zákoník je typická tzv. dispozitivnost většiny jeho ustanovení. To znamená,
že subjekty občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit
dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy
ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Takže pokud konkrétní úkon
(např. uzavření smlouvy) neupravuje občanský zákoník tak, že výslovně nepřipouští
odchylku od takovéto úpravy, mohou dohodnout účastníci smlouvy vzájemné vztahy
jakkoli jinak, než uvádí příslušné ustanovení zákona.
Jako příklad uplatnění této zásady uveďme ujednání ve smlouvě uzavřené s dodavatelem
potravin do kuchyně, že tuto smlouvu, která je uzavřena na dobu určitou (např. na jeden
rok) lze kdykoli v průběhu její platnosti vypovědět, a to např. s jednotýdenní výpovědní
dobou. Takto dohodnuté ujednání je platné, a to i přesto, že ustanovení občanského
zákoníku obecně umožňují výpověď smlouvy jen u smluv uzavřených na dobu neurčitou.
Výše uvedené ujednání ale znamená platnou odchylku od ustanovení zákona, protože
zákon sám takovou odchylku nezakazuje.
Touto zásadou se občanské právo (a s ním i celé soukromé právo) odlišuje od přesně
opačné zásady typické pro veřejné právo. Tuto opačnou zásadu můžeme vyjádřit slovy
„co není zákonem povoleno, je zakázáno“. Takže zatímco při aplikaci občanského
zákoníku má ředitel školy poměrně velký prostor pro své rozhodování (smluvní volnost),
např. v oblasti rozhodování o přestupu žáka z jedné školy na druhou nesmí učinit nic
jiného, než mu výslovně ukládá zákon. Je tomu tak proto, že oblast rozhodování o
přestupu žáka je (podobně jako v případě přijetí ke vzdělávání) výkonem státní správy a
tedy oblastí veřejného práva, pro které je typická tato druhá zásada „co není zákonem
povoleno, je zakázáno“.
4.3 Základní pojmy občanského práva
V této části jen velmi stručně představíme několik opravdu stěžejních pojmů, se kterými se
lze setkat v jednotlivých ustanoveních občanského zákoníku a s nimiž budeme dále pracovat.
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Následující výklad těchto pojmů je nezbytný pro pochopení výkladu ustanovení občanského
zákoníku, kterým se budeme vzápětí věnovat.
Právní skutečnost
Právní skutečností jsou události nebo stavy, které na základě zákona působí právní následky
(tj. vznik, změnu nebo zánik práv a povinností).
Právní skutečnosti lze dělit na dvě velké skupiny:
1. Právní skutečnosti závislé na lidské vůli
- právní jednání (projev vůle, který není v rozporu s právem),
- protiprávní činy (projev vůle, který je v rozporu s právem),
- vytvoření věci nebo díla,
- právotvorné (konstitutivní) rozhodnutí orgánů státu.
2. Právní skutečnosti nezávislé na lidské vůli
- objektivní právní události
- protiprávní stavy.
Pro účely dalšího výkladu nás budou zajímat jen tyto právní skutečnosti:
- právní jednání (viz. výklad následujícího pojmu),
- právní události – např. plynutí času, zásah vyšší moci (živelní pohroma), úmrtí
fyzické osoby, zánik právnické osoby apod.
Právní jednání
Právním jednáním rozumíme projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku
těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Takže právně
jednat (např. podepsat smlouvu nebo uplatnit právo na reklamaci) znamená projevit (nějak)
svoji vůli směřující k založení nějakého práva či povinnosti, popř. taková již existující práva
nebo povinnosti změnit anebo způsobit jejich zánik.
Právní jednání lze třídit podle různých hledisek. Pro naše potřeby si vystačíme s tímto
členěním právního jednání:
1. Podle počtu stran:
- jednostranné – ke vzniku právního následku vede projev vůle jen jedné osoby
(např. odstoupení od smlouvy);
- dvoustranné – ke vzniku právního následku vede projev vůle různých osob
(nestačí projev vůle jen jedné z nich);
- vícestranné – např. smlouva vedoucí k založení sdružení více osob.
2. Podle existence závazku k úhradě:
- úplatné – nejméně jedna smluvní strana se zavazuje poskytnout druhé straně
jako protiplnění úplatu;
- bezúplatné – žádná ze stran nemá ze smlouvy povinnost poskytnout úplatu;
- smíšené – závazek k poskytnutí úplaty je sice obsažen, ale výše úplaty je ve
zjevném nepoměru k hodnotě poskytnutého protiplnění.
Některé typy smluv podle občanského zákoníku jsou pojmově zásadně úplatné (tedy nelze
je uzavřít bez sjednání výše úplaty za poskytnuté plnění). Typickým příkladem povinně
úplatných smluv je smlouva kupní nebo nájemní. Naopak jiné smlouvy jsou ze zásady
bezúplatné (např. smlouva darovací nebo smlouva o výpůjčce). Pokud tedy chce ředitel
školy uzavřít např. se spolkem (dříve občanským sdružením) smlouvu o bezplatném
užívání věci, nelze uzavřít smlouvu nájemní, protože ta je ze zákona smlouvou úplatnou.
3. Podle právní úpravy:
- pojmenované – jde o právní jednání (především pak smlouvy), které jsou
typově upraveny občanským zákoníkem a pro jejich platné sjednání tak musí
smluvní strany dodržet ustanovení zákona. Pojmenovanými smlouvami
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(rozumí se zákonem pojmenovanými) tak jsou např. smlouva darovací, kupní,
příkazní, nájemní, pojistná, cestovní atd.
- nepojmenované – jde o právní jednání (především pak smlouvy), které
občanský zákoník (ale ani jiný právní předpis) pojmově nijak neupravuje a
dává tak smluvní volnost uzavřít jakoukoli jinou smlouvu, než jaké zákon
vyjmenovává. To znamení, že smluvní strany mohou uzavřít i takovou
smlouvu, která není zákonem zvláště upravena; smlouva však nesmí odporovat
obsahu nebo účelu zákona. Závazky vyplývající z takto uzavřené
nepojmenované smlouvy jsou pak vymahatelné stejně, jako v případě smluv
pojmenovaných, tj. smluv, jejichž náležitosti upravuje občanský zákoník.
Příkladem nepojmenované smlouvy by mohla být právě výše uvedená smlouva o
bezplatném užívání věci. Takovýto typ smlouvy (tj. smlouvy o užívání věci) zákon
nikde neupravuje. Proto není nic konkrétního, co by musely smluvní strany při
uzavírání takové smlouvy respektovat (samozřejmě však musí dodržet obecné
podmínky platnosti právního jednání – viz. další výklad). Využití
nepojmenovaných smluv tak velmi rozšiřuje smluvní volnost, která je typickým
znakem občanskoprávních vztahů.
Projev vůle
Vůli (tj. psychický vztah jednající osoby k zamýšlenému následku), která má vést ke vzniku,
změně nebo zániku práv a povinností, je nutno vyjevit, manifestovat. Samotné představy
(pohnutky, motivy) jsou totiž v občanském právu z hlediska platnosti právních úkonů zcela
nepodstatné.
Aby vůle (úmysl) vedla k očekávanému právnímu následku, musí být projevena některou
z následujících forem:
1. Konáním, tj. aktivním jednáním; to je typické např. při uzavírání smlouvy nebo při
podání žaloby na dlužníka, který je v prodlení s plněním dluhu.
Konání pak má tyto možné formy:
-

výslovný projev vůle; i tato forma má své dílčí způsoby vyjádření:
- písemně,
- ústně.
- jednání (tzv. konkludentní projev vůle)
U výslovně projevených právních úkonů (ať písemně nebo ústně) snad není třeba nic
vysvětlovat. Jen znovu připomeňme, že písemná forma právního jednání (zejména
smlouvy) je podmínkou platnosti jen tehdy, pokud to stanoví zákon nebo dohoda
smluvních stran.
Příkladem konkludentního právního jednání je typicky kupní smlouva. S výjimkou koupě
nemovitosti (kde je pod sankcí neplatnosti předepsaná písemná forma kupní smlouvy) lze
jakoukoli kupní smlouvu uzavřít konkludentně, tzn. jen jednáním (mlčky, bez výslovného
vyjádření vůle). Takže např. při nákupu učebních pomůcek nebo jiného vybavení školy
nakupující zaměstnanec školy beze slova v obchodě naloží zboží do nákupního vozíku,
zboží zaplatí u pokladny a tím byla platně uzavřena kupní smlouva.
Jiným příkladem konkludentně učiněného právního jednání je uzavření darovací smlouvy,
kdy dárce přináší do školy věc (např. počítač) a bez větších formalit dar přenechává škole.
Ředitel školy tím, že dar neodmítl, vyjádřil svým jednáním souhlas s poskytnutím daru a
darovací smlouva byla platně uzavřena. Pro jednoduchost u tohoto příkladu neuvažujme
komplikace, které do poskytování darů příspěvkovým organizacím vnesla novela zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy v některých případech je
poskytnutí daru příspěvkové organizaci podmíněno předchozím souhlasem zřizovatele…
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2. Opomenutím, tj. nekonáním v situaci, kdy osoba konat měla (např. proto, že jí nějaký
úkon ukládal zákon nebo smlouva).
Příkladem právního úkonu učiněného opomenutím (nekonáním) je nezaplacení faktury za
služby poskytnuté na základě smlouvy. Povinnost zaplatit fakturu ukládá platná smlouva
(zásada „smlouvy se musí dodržovat“). Nesplněním této povinnosti dlužník projevil vůli
směřující ke vzniku práva (v tomto případě práva věřitele např. na smluvní pokutu, na
úroky z prodlení, práva podat žalobu apod.) a případně k zániku práva (to v případě, že je
ve smlouvě sjednána možnost odstoupení od smlouvy v případě konkrétního porušení
smlouvy).
Předpoklady platnosti právního jednání
Aby bylo právní jednání platné, musí splňovat následující náležitosti:
1. Náležitost osoby; právní jednání je neplatné, pokud jej učiní osoba, která nemá
způsobilost k příslušnému právnímu jednání. O způsobilosti fyzických osob
k právnímu jednání viz. další výklad.
2. Náležitost vůle; neplatné je takové právní jednání, které nebylo učiněno:
- svobodně (bylo učiněno pod nátlakem, v důsledku cizí vůle),
- vážně (nepovažuje se tak za platné právní jednání např. kupní smlouva
uzavřená mezi herci v rámci divadelního představení nebo při jiné úmyslné
simulaci);
- neplatnost právního jednání způsobuje také omyl, tj. nesoulad mezi
zamýšleným a skutečným právním následkem projevu vůle.
3. Náležitost projevu; neplatné je takové právní jednání, které nebylo učiněno:
- určitě (neplatná bude smlouva v té části, která byla sjednána nekonkrétně, tj.
způsobem, který nedovoluje jednoznačně určit co je předmětem plnění
závazku),
- srozumitelně; pokud je nějaká část smlouvy nesrozumitelná (buď svým
obsahem nebo formou, např. neznámým jazykem), je neplatná a nemůže tudíž
zavazovat účastníka, vůči němuž je nesrozumitelná.
4. Náležitost předmětu:
- možnost; neplatným je např. takové smluvní ujednání, které je zřejmě nemožné
splnit; neplatnost právního jednání ale způsobuje jen nemožnost počáteční, tj.
taková, která existovala již při vzniku smluvního vztahu; následná nemožnost
plnění (tj. taková, která vznikla až po uzavření smlouvy) neznamená
neplatnost, ale pouze nesplnění závazku bez hrozby sankce;
- dovolenost – neplatné je takové právní jednání, které by se týkalo předmětu, u
něhož zákon příslušné právní jednání zakazuje; tak např. nelze prodat (tedy
uzavřít kupní smlouvu) tělesné orgány (a to ani vlastní).
Neplatnost právního jednání může být:
- Absolutní; nastává přímo ze zákona, pokud právní jednání nesplňuje výše
uvedené náležitosti. Tedy absolutně neplatné je právní jednání, nemá-li
zákonem stanovené náležitosti osoby, vůle, projevu vůle a předmětu.
Dalšími důvody absolutní neplatnosti právního jednání jsou:
- rozpor se zákonem nebo obcházení zákona,
- rozpor s dobrými mravy,
- nedodržení zákonem předepsané formy (např. neplatná je kupní
smlouva o prodeji nemovitosti, není-li uzavřena písemně, protože u
tohoto typu smlouvy je zákonem předepsána písemná forma).
Absolutní neplatnosti není třeba se dovolávat (tj. namítat ji např. u soudu) a
soud v případě sporu o platnost smlouvy k ní přihlédne z úřední povinnosti.
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Absolutní neplatnost působí zásadně od počátku, od okamžiku vzniku právního
jednání. Účinky absolutní neplatnosti působí definitivně, neplatnost trvá, i
když později důvod neplatnosti odpadne.
Relativní; Relativně neplatné právní jednání vyvolává právní následky a je
platné až do té doby, než se oprávněný subjekt neplatnosti dovolá. Účinky
neplatnosti nastávají tím okamžikem, kdy projev oprávněného dojde druhému
subjektu právního jednání.

Právní osobnost (právní subjektivita)
U fyzických a právnických osob rozlišujeme dvojí právní způsobilost:
1. Způsobilost nabývat práv a brát na sebe povinnosti; právě tato způsobilost znamená
mít právní subjektivitu. Občanský zákoník tuto způsobilost označuje jako právní
osobnost.
U fyzických osob vzniká tato způsobilost narozením a trvá až do smrti. Fyzickou osobu
nelze zbavit právní subjektivity ani ji omezit.
Právnické osoby nabývají právní subjektivitu teprve při svém vzniku, který následuje
až po založení; nějakou dobu tedy existuje již založená instituce bez právní
subjektivity, která teprve svým vznikem (zpravidla spojeným se zápisem do veřejného
rejstříku) získá právní subjektivitu, tj. způsobilost nabývat práva a povinnosti.
Většina základních a mateřských škol ještě poměrně nedávno (před rokem 2003)
existovala jako organizační složky svých zřizovatelů a tyto školy tudíž neměly právní
subjektivitu, tedy nemohly samy vstupovat do práv a brát na sebe povinnosti. Tuto
způsobilost měl pouze jejich zřizovatel. Nyní, když zákon přiznal každé škole statut
právnické osoby, platí beze zbytku pro každou školu, že je plně způsobilá mít práva a
povinnosti, tedy má plnou právní subjektivitu.
Pro úplnost dodejme, že tato plná způsobilost mít práva a povinnosti platí beze zbytku
právě jen v oblasti soukromoprávních vztahů (tedy i v rámci občanského práva).
V oblasti veřejnoprávních vztahů (tj. zejména ve vazbách škola – zřizovatel) je právní
subjektivita škol výrazně potlačena.
2. Způsobilost k právnímu jednání (svéprávnost).
Na rozdíl od předchozí způsobilosti (tj. způsobilosti mít práva a povinnosti), která je
pro všechny osoby stejná, logicky některé fyzické osoby musí mít rozdílnou
způsobilost k právnímu jednání, než jiné osoby. Uvědomíme-li si, co je obsahem
pojmu právní jednání (projev vůle – viz výklad výše), je zřejmé, že způsobilost mít
vůli a odpovídající formou tuto vůli projevit závisí především na vyspělosti jedince,
dané jednak jeho věkem a v některých případech i mentální úrovní. Řečeno slovy
zákona způsobilost fyzické osoby vlastním právním jednáním nabývat práv a brát na
sebe povinnosti (způsobilost k právnímu jednání - svéprávnost) vzniká v plném
rozsahu zletilostí. Nezletilí mají způsobilost jen k takovému právnímu jednání, které
jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (§
8 a 9 OZ). Z uvedeného plyne, že nezletilý žák není úplně zbaven způsobilosti
k právnímu jednání, tj. projevem své vůle způsobit vznik, změnu nebo zánik práv a
povinností. Záleží však na věku žáka a míře jeho schopnosti projevit adekvátně svoji
vůli a uvědomit si následky takového jednání. Je tedy přípustné, aby i žák mladšího
školního věku činil jednoduché projevy vůle s právními následky (např. uzavření
kupní smlouvy při nákupu cukrovinek apod.). Se zvyšující se hodnotou takto sjednané
kupní smlouvy však samozřejmě poroste pravděpodobnost, že míra jeho rozumové a
volní vyspělosti nepostačí k tomu, aby jím projevená vůle byla dostatečnou
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podmínkou platnosti právního jednání. Vzpomeňme na výše provedený výklad
podmínek platnosti právního jednání – absolutně neplatné je právní jednání, které
učinila osoba, která k němu nebyla způsobilá vzhledem ke své rozumové a volní
vyspělosti odpovídající věku.
Zastoupení
Ve většině případů je nezletilý žák nezpůsobilý k takovému právnímu jednání, které je od
účastníků základního a středního vzdělávání vyžadováno. Pro tyto případy počítá občanský
zákoník s institutem zastoupení fyzické osoby nezpůsobilé k právnímu jednání.
Obecně lze zastoupení osob rozdělit takto:
- zákonné zastoupení,
- smluvní zastoupení (tj. zastoupení na základě plné moci),
- zastoupení rozhodnutím státního orgánu (opatrovnictví).
1. Zákonné zastoupení:
Zákonným zástupcem nezletilého dítěte jsou oba jeho rodiče. To platí beze zbytku i
v případě, že dojde k rozvodu manželství. Ani rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče
jednoho z rodičů nic nemění na existenci rodičovské odpovědnosti obou rodičů, tj. práv a
povinností rodičů, jež zahrnují mj. i právo a povinnost činit jménem nezletilého dítěte
projevy vůle s právními následky v rámci jeho zákonného zastoupení. Nelze tedy vyloučit
jednoho z rodičů z výkonu těchto práv a povinností zákonného zástupce jen proto, že si to
přeje druhý z rodičů.
Uveďme skutečný příklad z praxe, kdy po rozvodu manželství matka žáka žádala ředitele
školy, aby nedovolila otci žáka vyzvedávat tohoto žáka ze školní družiny. Jako argument
své žádosti předložila matka žáka rozhodnutí soudu o úpravě vzájemných vztahů, kdy otci
bylo přiznáno právo styku s dítětem v určité dny v měsíci. Otec však přišel vyzvednout
žáka ze školní družiny v době, která neodpovídala soudem určené době styku s dítětem.
Otázka zní, zda měla vychovatelka školní družiny žáka otci vydat. Odpověď zní: ano!
Jedinou možností, kdy by škola mohla vyhovět přání matky žáka, je zbavení nebo
omezení rodičovské odpovědnosti otce rozhodnutím soudu. Rovnou uveďme, že
k takovému rozhodnutí soudu dochází jen velmi výjimečně a z velmi závažných příčin.
Pokud druhý z rodičů takové rozhodnutí soudu řediteli školy neprokáže, má stále tento
rodič postavení zákonného zástupce žáka a povinností školy je umožnit mu výkon jeho
rodičovských práv a povinností. Uvedené pravidlo platí obecně a je třeba je respektovat ve
všech případech, kdy právní předpis zaručuje zákonnému zástupci určitá práva v rámci
vzdělávání žáka. Za všechny uveďme zejména právo zákonného zástupce na informace o
průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (§ 21 školského zákona).
K zákonnému zastoupení nezletilého žáka ještě dodejme, že v situacích, které předvídají
právní předpisy upravující předškolní, základní a střední vzdělávání, je zásadně
dostačující projev vůle jen jednoho ze zákonných zástupců (právní normy zásadně
vyžadují právní jednání zákonného zástupce, tedy nikoliv obou zákonných zástupců).
Jestliže chtějí oba rodiče žáka jako jeho zákonní zástupci uplatnit své právo zastoupit jej
v nějakém jednání, je samozřejmě na místě jim toto právo umožnit. V případě nesouladu
obou rodičů při tomto zastoupení však není povinností ředitele školy rozhodovat kdo
z nich má pravdu a v takovém případě je na rodičích, aby se dohodli na společném postoji
k požadovanému jednání. Do té doby lze situaci posoudit tak, že zákonný zástupce žáka
příslušné jednání neučinil.
2. Smluvní zastoupení, tj. zastoupení na základě plné moci:
Udělit plnou moc k zastupování v právních úkonech může jen taková osoba, která má
sama způsobilost k příslušnému právnímu jednání, v němž má být zastoupena. Jinými
slovy řečeno nemůže zplnomocnit k svému zastoupení osoba, která není sama způsobilá
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k právnímu jednání. Takže nezletilec si nemůže vymínit plnou mocí, že za něj budou činit
projevy vůle s právními následky kromě zákonných zástupců ještě i jím zvolené osoby.
Na druhou stranu je ale přípustné, aby zákonný zástupce nezletilého žáka zplnomocnil
další osobu ke svému zastupování. Pak půjde o jakési zastoupení na druhou (žák je ze
zákona zastoupen rodičem a ten se ještě nechá ve věcech týkajících se žáka zastoupit jinou
osobou).
K vystavení plné moci k zastoupení není třeba žádného úředního ověřování této plné
moci. Podstatné je, zda nevzniká pochybnost o platnosti takové plné moci. Jestliže tedy
např. potvrdí platnost plné moci sám zákonný zástupce řediteli školy, nemusí tato plná
moc obsahovat žádné další ověření.
Dalším problémem souvisejícím s plnou mocí k zastupování zákonného zástupce v praxi
řízení školy je otázka prokazování totožnosti zplnomocněného zástupce. Ředitel školy
nemá ze zákona pravomoc ověřovat totožnost zmocněnce. Na druhou stranu ale je
v zájmu samotného zástupce, aby dobrovolně svoji totožnost prokázal. V opačném
případě nevzniká škole povinnost s ním jednat jako se zmocněncem.
Další častou otázkou v této souvislosti je, zda může ředitel školy omezit zákonného
zástupce v počtu jím zmocněných osob (zejména za účelem vyzvedávání žáka ze školní
družiny). Odpověď zní: ne! Jakákoli směrnice (nebo dokonce ustanovení školního řádu)
omezující toto právo zákonného zástupce jsou nevymahatelné a každý, kdo se prokáže
platnou plnou mocí má právo jednat za zastoupeného (tedy např. vyzvednout žáka ze
školní družiny).
A ještě jeden frekventovaný příklad z praxe: jeden z rodičů žije s partnerem, který není
zákonným zástupcem žáka. Má ředitel školy uplatňovat vůči této osobě stejný režim, jako
vůči rodičům? Odpověď na tuto otázku závisí na tom, zda některý ze zákonných zástupců
žáka zplnomocnil tuto osobu zastupovat jej na základě plné moci. Pokud tomu tak není,
nevzniká řediteli školy žádná povinnost vůči takové osobě v souvislosti se vzděláváním
žáka.
3. Posledním způsobem zastoupení osoby nezpůsobilé k právním úkonům je zastoupení
rozhodnutím státního orgánu. Kromě soudu (který ustanovuje opatrovníka
v případech, které stanoví občanský soudní řád), to může být také správní orgán (tedy
teoreticky i ředitel školy v případech, kdy rozhoduje podle správního řádu), který
stanoví nezletilému účastníku správního řízení opatrovníka, jenž jej zastoupí v řízení.
To by připadalo v úvahu v situaci, kdy žák nemá žádného zákonného zástupce, resp.
jeho zákonný zástupce není k dosažení. V případě, že by ředitel školy v rámci
správního rozhodování čelil takové situaci, lze doporučit, aby za opatrovníka stanovil
orgán sociálně právní ochraně dětí (tj. příslušný odbor obecního úřadu obce
s rozšířenou působností).
Jednání právnických osob
Současná právní úprava řeší jednání právnických osob tak, že se fiktivně uznává schopnost
(způsobilost) právnické osoby činit právní úkony, a to svými statutárními orgány. V případě
školy je samozřejmě statutárním orgánem její ředitel (jak vyplývá z ustanovení § 166
školského zákona).
Zastoupení právnické osoby (školy) lze samozřejmě svěřit i jiným osobám, které ředitel školy
pověří zastupovat školu v právním jednání. Slovy zákona za právnickou osobu mohou činit
právní úkony i jiní její pracovníci, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické
osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Právě tak je samozřejmě
možné vystavit plnou moc k zastupování školy, a to komukoliv, tedy i osobě, která není
zaměstnancem školy.
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V této souvislosti ještě vyřešme otázku, jaké jsou důsledky případného překročení zmocnění
k zastupování. Správné řešení naznačíme v následujícím příkladu. Dejme tomu, že ředitel
školy pověřil zástupce ředitele, aby školu zastoupil při jednání s dodavatelem nějakého
vybavení, ale zmocnění k zastupování bylo omezeno jen na výběr zboží a konzultace, podpis
smlouvy (tedy samotné právní jednání) si ředitel výslovně ponechal. Zástupce ředitele však
toto omezení ignoroval a smlouvu s dodavatelem podepsal. Ředitel školy pak ale zjistil, že
objednané zboží nevyhovuje potřebám školy a namítl neplatnost této smlouvy s poukazem na
nezpůsobilost zástupce ředitele smlouvu podepsat. Otázka zní, zda byl v této námitce úspěšný,
tj. zda byla smlouva skutečně neplatná? Překročí-li pověřené osoby své oprávnění, vznikají
práva a povinnosti právnické osobě, jen pokud se právní jednání týká předmětu činnosti
právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhá smluvní strana nemohla
vědět. Jestliže tedy ředitel školy neprokáže obchodníkovi, že musel vědět o nedostatku
kompetence jednající osoby, je škola uzavřenou smlouvou vázána a musí plnit své závazky
(tj. odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu).
Z tohoto příkladu plyne poučení, že je důležité zveřejnit ty vnitřní předpisy školy, v nichž jsou
stanoveny výše uvedené kompetence jednat za školu. Typickým předpisem, který toto
obvykle řeší, je organizační řád. Jestliže z něj vyplývá, že určité konkrétní právní jednání
(jako je např. právě uzavírání smluv) může činit jedině ředitel školy, bude v případech, jakých
se týkal náš příběh možné prokázat smluvnímu partnerovi, že musel o této okolnosti vědět
(protože se jedná o veřejně přístupný dokument školy).
Počítání času
V rámci výkladu pojmu právní skutečnosti jsme uvedli, že právně významnou událostí je mj.
také plynutí času. V této souvislosti se v právních předpisech používá dvou pojmů: lhůta a
doba.
Lhůtou obvykle rozumíme časový interval, v němž musí být něco vykonáno, aby nenastal
právním předpisem předpokládaný následek. Příkladem je lhůta k plnění závazku (dluhu),
prekluzivní (propadná lhůta – viz. dále), lhůta k podání odvolání apod.
Dobou obvykle rozumíme časový interval, s jehož uplynutím spojuje právo určitý následek, a
to bez ohledu na to, je-li v této době něco vykonáno. Jako příklad uveďme promlčecí dobu
(viz. další výklad), výpovědní dobu při výpovědi smlouvy apod.
Základním důvodem rozlišení pojmu lhůta a doba jsou pravidla pro počítání běhu lhůty (ta se
nepoužijí tehdy, kdy právní předpis hovoří výslovně o době).
Pro počítání běhu lhůty platí v občanském právu tato pravidla:
Lhůty kratší než jeden den:
Pro tyto lhůty občanský zákoník neobsahuje žádná interpretační pravidla. Počátek i konec
lhůty je třeba určit od okamžiku, kdy lhůta počala, do okamžiku, kdy končí.
Lhůty určené podle dnů:
Počátek lhůty je dán počátkem dne, který následuje po události, jež je rozhodující pro její
počátek. Lhůta běží tolik dní, na kolik byla stanovena, a konec lhůty je určen dnem, který je
podle počtu dní posledním dnem lhůty.
Lhůty určené podle týdnů:
Počátek lhůty je dán počátkem dne, který následuje po události, jež je rozhodující pro její
počátek. Konec lhůty připadá na den, jenž se pojmenováním shoduje se dnem, na který
připadla skutečnost, od níž lhůta počíná (např. v úterý byla uzavřena smlouva o výpůjčce na
jeden týden, lhůta začala běžet ve středu, konec lhůty je v úterý).
Lhůty určené podle měsíců a roků:
Počátek lhůty je dán počátkem dne, který následuje po události, jež je rozhodující pro její
počátek. Konec lhůty připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá

21

skutečnost, od níž lhůta počíná. Pokud konec lhůty připadne na den, který kalendář nezná,
končí lhůta posledním dnem příslušného měsíce.
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejblíže následující pracovní den.
Uveďme příklad, ze kterého bude zřejmé, jak se tato pravidla pro počítání lhůt uplatní
v praxi. Příklad je samozřejmě z oblasti občanského práva, ale ředitel školy podle něj snadno
spočítá konec např. lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí o přijetí (nebo nepřijetí)
uchazeče ke vzdělávání ve střední škole, což je informace důležitá pro nabytí právní moci
takového rozhodnutí. Výše uvedená pravidla pro počítání lhůt se totiž uplatňují univerzálně,
nejen v občanském právu.
Tak tedy škola uzavřela smlouvu s dodavatelem služeb a v ní sjednala splatnost odměny za
provedené služby tak, že faktura má být zaplacena do deseti kalendářních dnů od provedení
služby. Služba byla skutečně řádně provedena dne 9. dubna 2014. Lhůta k zaplacení faktury
tak začne běžet od druhého dne, tj. 10. dubna je prvním dnem lhůty. Desátý den lhůty připadá
na 19. dubna, což je sobota. Proto konec lhůty k zaplacení faktury bude až v pondělí 21.
dubna. Pokud v tento den bude firmě připsána na její účet sjednaná částka, nebude škola
v prodlení s platbou.
Častou otázkou je, ve které denní době lhůty končí, zda začátkem dne nebo jeho koncem.
Občanský zákoník na tuto otázku nedává odpověď. Soudní praxe zastává tato pravidla:
Konec lhůty připadá na počátek posledního dne, nabývá-li se na základě uplynutí lhůty právo.
Jako příklad uveďme situaci, kdy má nezletilý nabýt plné způsobilosti k právnímu jednání.
Podle zde uvedeného interpretačního pravidla nabývá fyzická osoba zletilosti a tím i plné
svéprávnosti na počátku dne, který odpovídá výročí jeho 18. narozenin.
Konec lhůty připadá na konec posledního dne, jestliže uplynutím lhůty právo zaniká nebo
nastávají pro občanskoprávní subjekty jiné nepříznivé následky (např. promlčení). Tato doba
končí až ve 24.00 hod. posledního dne. Jako další příklad uveďme situaci, kdy má orgán
činný v trestním řízení posoudit trestní odpovědnost osoby mladší 15 let. V této souvislosti
platí právě toto pravidlo, kdy plné trestní odpovědnosti nabývá fyzická osoba až po skončení
dne, ve kterém dovršila 15 let věku.
Konec lhůty připadá na tu denní dobu, do které podle předpisu nebo dohody bylo možno
nejpozději učinit úkon, který má být ve stanovené lhůtě učiněn. Tato zásada je velmi
praktická v souvislosti s pracovní dobou, např. na soudě nebo na správních úřadech. Lhůta pro
uplatnění práva, která by jinak skončila ve 24.00 hod. posledního dne, skončí koncem
pracovní (otevírací, úřední) doby.
V souvislosti s plynutím času jako právně významné skutečnosti je užitečné zmínit ještě dva
druhy lhůt:
- hmotněprávní lhůta; jde o lhůtu, která je důležitá pro zachování nároků
vyplývajících z práv založených smlouvou nebo právním předpisem. Tyto
lhůty jsou „přísnější“ v tom smyslu, že vyžadují jejich dodržení bez ohledu na
poštovní a jiné přepravní lhůty. Tedy pokud má být dodržena hmotněprávní
lhůta, musí být příslušné jednání učiněno v určený den. Doba poštovní
přepravy není důvodem prominutí zpoždění této lhůty.
- Procesněprávní lhůta; jde o lhůtu stanovenou tzv. procesním právem
k uplatnění práva podle zákona (např. právo k podání odvolání proti
rozhodnutí ve správním řízení apod.). Tyto lhůty jsou „benevolentnější“ v tom
smyslu, že zohledňují i dobu poštovní přepravy. Takže pokud má být dodržena
lhůta, která má charakter lhůty procesněprávní, stačí k jejímu dodržení podání
v poslední den lhůty k poštovní přepravě. Je však na místě upozornit, že
v soudní praxi bývá problém určit, která ze lhůt je lhůtou hmotněprávní a která
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procesněprávní. Proto lze doporučit ředitelům škol načasovat jednání tak, aby
uplynutí lhůty pro příslušné právní jednání vždy odpovídalo pravidlům pro
plynutí hmotněprávních lhůt (tedy v předstihu).
Pro počátek lhůty (případně též doby) může být rozhodující buď okamžik, kdy k události
skutečně došlo – pak hovoříme o objektivní lhůtě – nebo okamžik, kdy se určitá osoba o
události dozvěděla – tzv. subjektivní lhůta. Často se oba druhy lhůt kombinují, např. u práva
na náhradu škody (viz. další výklad).

Promlčení a prekluze
Právní skutečnost, kterou je plynutí času, mívá své konkrétní důsledky nejen v případě, kdy
v rámci lhůty nesplní dlužník svoji povinnost (pak je v prodlení), ale také tehdy, když věřitel
neuplatní své právo vymáhat pohledávku. Tehdy hovoříme o promlčení práva. Promlčením
samotné právo nezaniká (dlužník tedy může i po uplynutí promlčecí doby dobrovolně splnit
svůj dluh a věřitel tak inkasuje pohledávku po právu), ale hlavním důsledkem promlčení je, že
nelze promlčený dluh vymoci žalobou k soudu. Pokud po uplynutí promlčecí doby žaluje
věřitel dlužníka a dlužník u soudu namítne promlčení, soud věřiteli jeho právo nepřizná.
Promlčení dluhu musí v případě soudního sporu uplatnit sám dlužník, jinak soud právo
věřiteli přizná.
Promlčení tedy vyžaduje kombinaci dvou událostí:
- uplynutí promlčecí doby,
- neuplatnění práva věřitelem v této době u soudu (tedy nečinnost, opomenutí
věřitele).
Občanský zákoník obecně stanoví promlčecí dobu tříletou (§ 629 nového občanského
zákoníku - NOZ). Kromě toho však uvádí promlčecí doby jiné pro nejrůznější speciální
případy. Za všechny uveďme alespoň desetiletou objektivní promlčecí dobu pro účely
náhrady škody nebo újmy (§ 636 NOZ) a desetiletou promlčecí dobu v případě, kdy dlužník
písemně uzná svůj dluh (§ 639 NOZ).
Jiným případem, kdy má kombinace plynutí času a neuplatnění práva právní následek, je tzv.
prekluze, nebo-li propadnutí práva. Na rozdíl od promlčení dochází v důsledku prekluze
k zániku subjektivního práva věřitele na plnění dluhu, takže po uplynutí prekluzívní doby
nemůže dlužník plnit dluh ani tehdy, kdyby chtěl (jednalo by se o bezdůvodné obohacení na
straně věřitele). K prekluzi práva přihlíží soud z úřední povinnosti (opět na rozdíl od
promlčení, které musí dlužník u soudu namítnout). V občanském právu se prekluzívní doba
objevuje v podstatě jen v souvislosti s uplatněním práva spotřebitele na reklamaci při vadném
plnění ze strany obchodníka.
4.4 Odpovědnost za škodu v občanském právu
Ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu jsou velmi důležitá, protože
v případě, kdy v nějaké konkrétní oblasti nestanoví jiný právní předpis zvláštní pravidla
odpovědnosti za škodu (jako je tomu např. v zákoníku práce pro podmínky odpovědnosti za
škody v pracovněprávních vztazích), uplatní se právě ustanovení občanského zákoníku. Tato
část občanského zákoníku má tedy přesah i do jiných oblastí práva.
Základním rozlišením typu odpovědnosti za vzniklou škodu je třídění odpovědnosti na
subjektivní a objektivní.
Subjektivní odpovědnost za škodu je tzv. odpovědností za zavinění, tzn. odpovědností, u které
se vždy zjišťuje zavinění toho, kdo měl škodu způsobit.
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Objektivní odpovědnost za škodu je tzv. odpovědností za výsledek. U tohoto typu
odpovědnosti se nezjišťuje zavinění a původce škody nese vždy odpovědnost za vzniklou
škodu.
Občanské právo vychází důsledně z principu subjektivní odpovědnosti, tj. zásadně vyžaduje
zjištění, zda došlo k zavinění vzniklé škody. Jen v případech, kdy tak výslovně stanoví zákon,
definuje případně objektivní odpovědnost. Jako příklad přísné objektivní odpovědnosti
uveďme odpovědnost základní školy za škody, které vzniknou žákům při vzdělávání a
v přímé souvislosti s ním. Tato přísná objektivní odpovědnost je sice součástí zákoníku práce
(§ 391 zákoníku práce), ale i přes toto nesystémové umístění je nepochybně součástí
občanskoprávních norem. Naproti tomu odpovědnost základní i střední školy za škody
vzniklé tzv. třetím osobám, tj. osobám, které nejsou žáky ani zaměstnanci školy, není
samostatně nikde upravena. Proto se uplatní beze zbytku právě ustanovení občanského
zákoníku a platí bezvýhradně, že škola nese „jen“ subjektivní odpovědnost za vzniklé škody.
Ke vzniku subjektivní odpovědnosti za škodu musí být splněny tyto obecné základní
podmínky:
a) vznik škody, kterou je majetková újma vyčíslitelná v penězích;
b) zaviněné porušení právní povinnosti;
c) příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem škody.
Vznik škody – ke vzniku odpovědnosti školy za škody způsobené třetím osobám tedy nestačí
samo porušení nějaké právní povinnosti. V důsledku takového porušení povinností musí
prokazatelně dojít ke vzniku konkrétní škody, a to škody vyjádřitelné v penězích.
Významným znakem subjektivní odpovědnosti je okolnost, že porušení povinností údajným
škůdcem (tj. např. základní nebo střední školou) musí prokazovat ten, kdo náhradu škody
požaduje. Není to tedy sama škola, která by musela prokazovat svoji nevinu, ale naopak je na
tom, kdo tvrdí vznik odpovědnosti, aby prokázal všechny tři výše uvedené znaky této
odpovědnosti. Je tedy třeba prokázat škole, že vznikla nějaká škoda (a jak vysoká), že došlo
ze strany školy k porušení právem uložených povinností a že škola toto porušení zavinila, a
konečně že existuje nezpochybnitelná souvislost mezi tímto porušením povinností a vznikem
škody. Nestačí tedy např. poukázat, že škola používá nezkolaudovanou přístavbu (což by jistě
bylo zaviněným porušením právní povinnosti) a současně vznikla škoda tím, že návštěvník
školy uklouzl na školním dvoře a zranil se. V tomto případě by chyběla příčinná souvislost
mezi porušením povinností a vznikem škody.
K pojmu zavinění, který je důležitý při posuzování druhé z podmínek odpovědnosti, uveďme
jen to, že zákon rozlišuje dvě formy zavinění: úmysl a nedbalost. Ponese tedy škola
odpovědnost i v případě, že k porušení právní povinnosti dojde nikoliv úmyslně, ale jen
z nedbalosti některého ze zaměstnanců.
Důležité je ustanovení § 2914 NOZ, podle něhož za škodu způsobenou činností právnické
osoby (v našem případě základní nebo střední školy) neodpovídají její jednotliví zaměstnanci.
Odpovědnost nese – jsou-li naplněny všechny výše uvedené podmínky – právnická osoba
jako celek. Nemohou proto např. rodiče žáka, který utrpěl škodu, požadovat náhradu této
škody na konkrétním učiteli nebo na řediteli školy. Náhrada škody půjde vždy k tíži rozpočtu
školy. Případná pracovněprávní odpovědnost zaměstnance vůči jeho zaměstnavateli tím
ovšem není samozřejmě dotčena.
Výše uvedené skutečnosti týkající se povinnosti poškozeného prokazovat údajnému škůdci
zaviněné porušení právní povinnosti se v plné míře uplatní v případě, že po škole požaduje
náhradu údajné škody tzv. třetí osoba, tj. návštěvník školy (včetně zákonných zástupců
nezletilých žáků, pokud oni sami utrpí nějakou újmu v době svého pobytu v areálu školy.
Pokud ale dojde ke vzniku škody u žáka základní školy (a to jak škody na zdraví, tak i hmotné
škody – např. ztráta nebo poškození oděvu apod.), pak nese škola vždy odpovědnost za
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vzniklou škodu, protože škola nese podle zvláštního ustanovení zákona tzv. přísnou objektivní
odpovědnost (konkrétně je tato odpovědnost obsahem ustanovení § 391 zákoníku práce).
V těchto případech se tedy nezjišťuje zavinění, odpovědnost vzniká vždy. Z tohoto důvodu
lze důrazně doporučit, aby se každá škola dobře pojistila právě pro tyto případy vzniku škody,
přestože právní předpis takovéto pojištění škole neukládá.
V případě středních škol se podle stejného ustanovení zákona týká přísná objektivní
odpovědnost jen škod na zdraví žáků. U hmotných škod vzniklých žákům se již uplatní „jen“
subjektivní odpovědnost, tzn. zjišťuje se, zda střední škola zaviněným způsobem porušila
svoji právní povinnost.
K tématu odpovědnosti za škodu doplňme již jen upozornění na ustanovení § 2900 NOZ.
Podle něj je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku.
Jde o tzv. prevenční povinnost každé osoby. Z této povinnosti předcházet škodám často soudy
dovozují výše uvedené zaviněné porušení právní povinnosti při zjišťování odpovědnosti za
vzniklou škodu. Tedy i např. nesprávné vyhodnocení rizika, zanedbání kontroly stavu budovy,
vybavení školy apod. může znamenat porušení této prevenční povinnosti a tím vznik
odpovědnosti za škody způsobené jiným osobám. Z toho plyne, že vyhnout se odpovědnosti
za vzniklou škodu není tak jednoduché a vyplatí se věnovat otázkám bezpečnosti a ochrany
zdraví zvýšenou pozornost.
4.5 Ochrana osobnosti
Nový občanský zákoník řeší ochranu osobnosti v ustanoveních § 81 a následujících. V nich
provádí demonstrativní výčet hodnot, jejichž ochranu zákon zaručuje každému. Jsou jimi:
Život, zdraví (včetně duševní a tělesné integrity osobnosti), občanská čest, lidská důstojnost,
vážnost, soukromí, jméno, projevy osobní povahy (včetně písemností osobní povahy, jako
jsou osobní dopisy, deníky apod.). Předmětem práva na ochranu osobnosti jsou rovněž osobní
svoboda, osobní tajemství, podoba, hlas, životopisné údaje, zdravé životní prostředí včetně
zdravého pracovního prostředí, dobré jméno, obchodní, vědecká aj. profesní apod. čest,
svoboda vyznání a náboženského cítění, pracovní síla, neexistence jakékoli formy
diskriminace nebo pohlavního sužování, osobní údaj mimo informační systémy aj. Každou
z těchto hodnot je třeba mít na paměti při organizaci činnosti školy, protože každá z nich
zaslouží stejnou míru ochrany. To samozřejmě platí nejen u žáků, ale i u jejich zákonných
zástupců a případně dalších osob, se kterými přijdou zaměstnanci školy do styku.
Z jednotlivých ustanovení nového občanského zákoníku o ochraně osobnosti je pro praxi
řízení školy nejzávažnější § 84: Zachytit a rozšiřovat podobu fyzické osoby lze jen s jejím
svolením. Pokud tedy chceme natáčet žáky školy na video, pořizovat snímky z jejich činností
a popř. nahrávat zvukový záznam jejich vystoupení, podléhá každý takový záznam
předchozímu souhlasu zákonného zástupce žáka. Existují sice názory, že se na takovou situaci
dá vztáhnout ustanovení § 89 NOZ, podle kterého lze tyto snímky a nahrávky pořídit bez
souhlasu pro vědecké účely. Zastánci tohoto názoru vztahují vzdělávání pod kategorii
vědecké činnosti. To možná (do jisté míry) platí u vzdělávání vysokoškolského a popř.
vyššího odborného, ale v případě vzdělávání základního a středního lze o tomto spojení
úspěšně pochybovat. Lze proto doporučit, aby pro tyto účely disponoval ředitel školy
„generálním“ souhlasem zákonného zástupce s pořizováním takovýchto záznamů, a to včetně
uvedení účelu, k jakému budou záznamy pořizovány. Zcela jistě postačí získat takový souhlas
zákonného zástupce na počátku docházky žáka do základní nebo střední školy. Bez tohoto
souhlasu by se zákonný zástupce mohl domáhat nároků, které ze zákona vyplývají při
porušení práv na ochranu osobnosti.
Do kategorie ochrany osobnosti patří mj. též aspekty ochrany osobních údajů a do jisté míry i
otázky ochrany autorských práv. Tyto záležitosti však již stojí mimo občanský zákoník (jsou
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upraveny jinými právními předpisy), proto se jim zde nebudeme věnovat, přestože tvoří
částečně také náplň činnosti při řízení školy.
4.6 Smlouvy a jejich plnění
O smlouvách zatím víme jen to, že jde o jednu z forem právního jednání a dále to, že jsou
zdrojem práv a povinností jejich subjektů stejně, jako by tato práva a povinnosti ukládal
zákon (viz. výše vysvětlená zásada „smlouvy se musí dodržovat“). Nyní se blíže seznámíme
s procesem uzavírání smluv, jejich plněním a ukončením jejich platnosti.
4.6.1 Uzavření smlouvy
Proces uzavírání smlouvy začíná podáním návrhu. Podstatné je vědět, že navrhovatel je svým
návrhem vázán, tj. nemůže jen tak vzít svůj návrh zpět nebo jej jednostranně měnit, pokud
ten, komu je návrh určen, hodlá původní návrh smlouvy přijmout. Podat návrh na uzavření
smlouvy je tedy velmi vážný krok, který sám o sobě již zavazuje budoucí smluvní stranu plnit
to, co obsahuje návrh budoucí smlouvy. Doba, po kterou je navrhovatel svým vlastním
návrhem vázán, však může být a bývá různě definována, a to v závislosti na způsobu podání
návrhu (ústně, poštou, elektronicky) nebo s ohledem na obsah samotného návrhu. Zásadně
totiž může navrhovatel stanovit sám dobu, po jejímž uplynutí přestane být svým vlastním
návrhem vázán.
Jako příklad dokladující, že otázka závaznosti návrhu může být důležitá i v praxi řízení
školy, uveďme tuto reálnou situaci: majitel soukromé firmy nabídne škole dopisem dar ve
formě několika kusů počítačů. V nabídce stanoví lhůtu jednoho týdne, ve které má ředitel
školy vyjádřit, zda tento dar přijímá. Bohužel se tak stane právě v době, kdy ředitel školy
čerpá dovolenou a zaměstnanec, který jej zastupuje, si netroufá bez něj tuto věc rozhodnout.
Takže kladná odpověď ředitele školy přijde až po uplynutí stanovené lhůty. Majitel firmy
(takto navrhovatel darovací smlouvy) však odpoví, že jeho nabídky již neplatí, protože
počítače daroval jinému subjektu. Otázka zní, zda lze uplatnit výše uvedenou zásadu, že
navrhovatel smlouvy je svým vlastním návrhem vázán. Odpověď zní: ne. Uplynutím lhůty
stanovené v návrhu zaniká závaznost tohoto návrhu a uzavření této smlouvy by bylo možné
jen, pokud se na tom navrhovatel a adresát návrhu dohodnou (což v našem případě neplatí,
protože navrhovatel již uzavřel smlouvu s někým jiným). Případnou námitku, že ředitel školy
neměl možnost se s návrhem seznámit, soudní praxe již dávno vyřešila poukazem na to, že
návrh platí od okamžiku, kdy se návrh dostane do tzv. sféry vlivu adresáta – a adresátem je tu
právnická osoba, tedy škola. Stanovená týdenní lhůta tedy počala běžet okamžikem doručení
návrhu do školy.
Jinak v případech, kdy není v samotném návrhu určena závaznost tohoto návrhu, pak obecně
platí, že pokud adresát návrhu nepřijme návrh bezprostředně, resp. bez zbytečného odkladu,
závaznost návrhu zaniká. Právě tak zaniká závaznost pro navrhovatele okamžikem, kdy je mu
doručeno odmítnutí adresáta návrhu. Jestliže tedy adresát nejprve návrh odmítne a později si
to rozmyslí a přece jen by rád smlouvu podle původního návrhu uzavřel, není již navrhovatel
původním návrhem vázán a je zcela na jeho rozhodnutí, zda smlouvu s tímto adresátem
uzavře. Pro posouzení závaznosti návrhu, možnost jeho odvolání atd. platí ještě i další
pravidla, ale pro potřeby praxe řízení školy postačí výše uvedené.
Smlouva je platně uzavřena, jestliže adresát návrhu tento návrh bez výhrad a včas přijme. Bez
výhrad znamená, že pokud si v odpovědi na návrh smlouvy vymíní adresát třeba jen změnu
způsobu úhrady za nabídnuté služby, nejedná se o přijetí návrhu, ale o nový návrh smlouvy,
na který zase může (ale nemusí) reagovat původní navrhovatel. V tomto případě se tedy
vlastně obrací role a z adresáta původního návrhu se stává navrhovatel a z navrhovatele
adresát nového návrhu. Takto může probíhat proces jednání o nové smlouvě jakkoli dlouho,
dokud se obě strany nedohodnou na definitivním znění smlouvy.
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Pokud zákon u konkrétního typu smlouvy nestanoví, že smlouva musí být podepsána
účastníky na téže listině, pak platí, že je smlouva uzavřena i v případě, že vyjádření vůle
každé ze stran smlouvy je na jiné listině (navrhovatel je podepsán na návrhu smlouvy a
adresát na odpovědi, kterou přijímá návrh). Ostatně již z výkladu pojmu právní jednání víme,
že smlouvu (která je jednou z forem právního jednání) lze uzavřít i jinak, než písemně – např.
telefonickým přijetím písemného návrhu nebo konkludentním úkonem, tj. např. plněním
odpovídajícím navrženému obsahu smlouvy. Účinnosti nabývá takto neformálně uzavřená
smlouva okamžikem, kdy navrhovateli dojde vyjádření adresáta, kterým potvrzuje přijetí
návrhu.
Aby byla uzavřená smlouva platná, musí být splněny podmínky platnosti právního jednání.
Pro platné uzavření smlouvy tedy platí vše, co bylo uvedeno výše pro platnost právního
jednání.
V občanském právu zásadně neplatí často užívané úsloví, že „kdo mlčí, ten souhlasí“. Naopak
– občanský zákoník výslovně stanoví zásadu, že pokud adresát návrhu neučiní projev vůle
směřující k přijetí návrhu, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Jsou proto zcela
bezpředmětné věty v návrzích smluv typu: „…pokud nevrátíte námi nabízenou ukázku zboží
do … dnů, budeme považovat kupní smlouvu za uzavřenou a jste povinni uhradit toto zboží
na náš účet ….“. V tomto a podobných případech jde stále jen o návrh na uzavření smlouvy a
z výše uvedeného vyplývá, že taková smlouva může být uzavřena jen přijetím návrhu
adresovaným navrhovateli. A když už jsme se dotkli případu, kdy je škola obtěžována
nevyžádanými návrhy smluv spojenými s ukázkou vzorku nabízeného zboží, podívejme se na
správné řešení takové situace.
Toto řešení opět ukážeme na příkladu: nakladatelství odborné literatury rozešle na všechny
školy ukázku nové publikace. K této ukázce je připojen dopis vychvalující tuto publikaci a
hlavně výzvu k úhradě přiložené faktury za tuto publikaci. Většinou pak následuje věta, že
v případě odmítnutí publikace má adresát poslat knihu zpět na adresu nakladatelství. Ředitel
školy usoudí, že takovou publikaci nepotřebuje, ale zdráhá se posílat na náklady školy zboží
zpět s argumentem, že si nic neobjednal. Po čase ale začne nakladatelství vymáhat zaplacení
faktury nebo vrácení zboží s poukazem na tzv. bezdůvodné obohacení. Že nevznikla
povinnost uhradit fakturu je zřejmé již z předchozího výkladu – nečinností školy jako adresáta
návrhu nebyla uzavřena navrhovaná kupní smlouva. S tím se ale pojí otázka: vzniká
povinnost školy vrátit toto odmítnuté zboží? Odpověď je jasná: nikoliv! Na tento případ totiž
dopadá ustanovení § 1838 NOZ. Podle tohoto ustanovení platí: Dodal-li podnikatel něco
spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o
tom vyrozumět. Jde o součást ustanovení, která mají chránit spotřebitele před nekalými
obchodními praktikami podnikatelů. Tato zvýšená ochrana spotřebitele platí podle našeho
názoru i po změně definice pojmu spotřebitel (§ 419 NOZ). I přes vypuštění právnických osob
z této legální definice lze i nadále v samotném OZ nalézt výslovná ustanovení o ochraně
právnických osob ve vztahu k podnikatelským subjektům. Proto je možné uvedené ustanovení
§ 1838 NOZ aplikovat i na právnické osoby, které jsou nepodnikatelskými subjekty, a to
podle interpretační zásady per analogiam (použitím podobného). Škola tedy není povinna
neobjednanou knihu nebo jiné zboží vracet a ani nemusí informovat obchodníka, že na jeho
služby nereflektuje.
4.6.2 Plnění smlouvy
Již v rámci výkladu základních zásad občanského práva jsme zdůraznili zásadu „smlouvy se
musí dodržovat“. Připomeňme jen, že důsledkem této zásady je vymahatelnost závazků
vyplývajících z platně uzavřené smlouvy. Povinnosti vyplývající z platných smluv jsou pro
školu stejně závažné, jako povinnosti ukládané právními předpisy. Ostatně právě povinnost
plnit závazek ze smlouvy je povinností uloženou zákonem (mj. § 1721 NOZ a další).
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Z této základní zásady pak vyplývají i další přirozené principy tzv. závazkových právních
vztahů. Jedním z nich je pravidlo, že závazkový vztah nelze měnit bez souhlasu jeho stran,
pokud zákon nestanoví jinak (§ 1790 NOZ). Toto pravidlo znamená, že chce-li některá ze
stran dosáhnout změn v přijatých podmínkách smlouvy, musí k těmto změnám získat souhlas
druhé strany. Výjimku z tohoto pravidla pak může připustit jen zákon. Jako příklad takovéto
výjimky uveďme právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případech, které taxativně
vyjmenovává občanský zákoník. Tehdy může účastník změnit smluvené podmínky tím, že
smluvní vztah jednostranně ukončí, ale jen v případech, kdy odstoupení od smlouvy výslovně
připouští občanský zákoník – to se týká např. některých spotřebitelských smluv, případů
neodstranitelných vad aj. (viz. další výklad).
V této souvislosti uveďme dva základní pojmy občanského práva z oblasti závazkových
právních vztahů:
1. změna závazků ze smlouvy,
2. zánik závazků ze smlouvy.
1. Změna závazků ze smlouvy
Změny sjednaných smluvních podmínek se mohou týkat dvou okruhů:
- subjektů smlouvy,
- obsahu smlouvy.
Změna subjektů smlouvy znamená, že se smluvní stranou stane někdo jiný místo
původního subjektu a tím vstoupí do existujících právních vztahů. V této souvislosti
rozlišujeme:
Změna v osobě věřitele – k té dochází nejčastěji postoupením pohledávky. Např.
dodavatel služeb postoupí (většinou za úplatu) svoji pohledávku vůči škole jinému
obchodníkovi a ten pak bez ohledu na vůli dlužníka (školy) má právo domáhat se
plnění ze smlouvy vůči němu, i když původně smluvní stranou nebyl. Postoupení
pohledávky oznamuje dlužníkovi původní věřitel nebo je musí prokázat ten, komu
byla pohledávka postoupena.
Ke změně v osobě věřitele může dojít také v důsledku dědění nebo (u právnických
osob) v důsledku právního nástupnictví v rámci změn obchodních společností.
Změna v osobě dlužníka – k té může dojít formou převzetí dluhu někým jiným
(např. zřizovatel převezme za školu plnění jejího dluhu) a přistoupením k dluhu
(vedle školy, která nepřestane být dlužníkem) se dobrovolně k plnění dluhu přidá
jiná osoba (opět nejčastěji zřizovatel, aby pomohl jím zřízené škole vyřešit
problém se závazkem). Na rozdíl od změny věřitele ke změně dlužníka výše
uvedenými způsoby může dojít zásadně jen se souhlasem věřitele.
Změna obsahu smlouvy, resp. změna závazků ze smlouvy vyplývajících, je možná jen:
- dohodou mluvních stran (viz. předchozí výklad),
- v důsledku prodlení.
V prodlení může být dlužník (nejčastěji se splacením), ale i věřitel (když
neposkytne náležitou součinnost s dlužníkem, aby tento mohl řádně svůj závazek
splnit). Zde je dobré si uvědomit, že u typických smluv, jako je třeba smlouva
kupní, jsou obě smluvní strany navzájem současně v postavení dlužníka i věřitele.
Prodávající je dlužníkem co do povinnosti dodat zboží a převést na kupujícího
vlastnické právo k prodávanému zboží, kupující je věřitel v těchto dvou uvedených
povinnostech prodávajícího. A naopak kupující je dlužník pokud jde o zaplacení
kupní ceny, prodávající pak pochopitelně věřitelem k tomuto závazku.
Jestliže tedy dojde k prodlení v některém z těchto závazků, vznikají tomu, kdo je
v prodlení, ještě další povinnosti (většinou ze zákona, ale často i ze smlouvy,
zejména pokud smlouva obsahuje sankční ujednání pro případ prodlení s plněním).
A právě tyto další závazky vyvolané prodlením mění původně smluvený obsah
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závazkového vztahu. Typickými dalšími závazky vyvolanými prodlením dlužníka,
je povinnost zaplatit úrok z prodlení a popř. i smluvní pokutu, v případě vadného
plnění ze strany prodávajícího (a i vady na prodávaném zboží znamenají prodlení
v povinnosti odevzdat toto zboží kupujícímu) povinnost odstranit vady nebo
poskytnout zboží nové, v některých případech snížit kupní cenu v důsledku
neodstranitelných vad apod.
2. Zánik závazků ze smlouvy
K zániku vzájemných práv a povinností ze smlouvy (a tím zpravidla i zániku celé
smlouvy) může dojít některou z následujících právních skutečností:
 Uplynutím sjednané doby; k tomu typicky dochází u smluv sjednaných na dobu
určitou. Ukončení platnosti takové smlouvy se provádí buď určením data nebo
lhůty, ale také např. skutečností, o níž je jisto, že nastane (např. „po dobu platnosti
rozhodnutí zřizovatele“ apod.).
 Splněním dluhu; takto končí platnost závazkových vztahů v případě smluv
uzavřených na jednorázové plnění (např. vykonání oprav ve škole).
 Dohodou; jde o jinou dohodu, než bylo vyloženo výše. Dohodou lze totiž nejen
změnit obsah smlouvy, ale také úplně ukončit platně sjednaný smluvní vztah, aniž
by došlo ke splnění vzájemných závazků. I zde platí pravidlo: „kde je vůle
k dohodě, jde všechno“.
 Vzájemným započtením; tímto způsobem lze řešit závazky v případě, že si obě
smluvní strany navzájem dluží. Pro vzájemný zápočet pohledávek však platí
určitá specifická pravidla, která vyžadují hlubší znalost tohoto nástroje.
 Nemožností plnění; jde o výjimečný případ, kdy z objektivních hledisek
posuzováno není možné po druhé straně požadovat splnění jejího závazku. Jako
příklad uveďme situaci, kdy se obchodník zavázal dodat nábytek určité značky,
která se však mezitím přestala vyrábět. Pokud si smluvní strany dohodou
nesjednají změnu v předmětu plnění závazku, závazek původní zaniká právě pro
objektivní nemožnost plnění, a to bez sankcí pro tu stranu, která nemůže plnit.
Jedná se o tzv. následnou nemožnost plnění (tj. vzniklou až po uzavření smlouvy).
Kdyby tato nemožnost plnění existovala od samého počátku, znamenala by
neplatnost smlouvy (viz. podmínky platnosti právního jednání).
 Jednostranným zrušením smlouvy; závazky vyplývající ze smlouvy zanikají
také tehdy, pokud je smlouva zrušena jednostranným projevem vůle některé ze
smluvních stran. V této souvislosti připadá v úvahu:
- výpověď smlouvy;
- odstoupení od smlouvy.
Tyto dva způsoby jednostranného zrušení smlouvy je třeba od sebe důsledně
oddělovat, protože každý z nich znamená jiné právní důsledky.
Výpověď smlouvy je obecně možná jen v případě smluv uzavřených na dobu
neurčitou. U ostatních smluv je výpověď možná jen tehdy, pokud to stanoví zákon
nebo dohoda účastníků. Chceme-li si proto ponechat u každé uzavírané smlouvy
„zadní vrátka“ v podobě možné výpovědi, je třeba takovou možnost uvést přímo
ve smlouvě. I v případě smluv uzavřených na dobu neurčitou je dobré se
podmínkami výpovědi smlouvy zabývat v textu smlouvy, a to kvůli délce
výpovědní doby. Jinak totiž platí ustanovení zákona o délce výpovědní doby
(tříměsíční výpovědní doba), kterou lze změnit právě jen dohodou účastníků
smlouvy.
V důsledku výpovědi zaniká smlouva a s ní i závazky uplynutím výpovědní doby.
Do té doby vzniklé závazky je nutné splnit.
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Odstoupení od smlouvy je ve srovnání s výpovědí smlouvy zcela odlišný nástroj.
Odstoupení od smlouvy znamená zrušení této smlouvy od samého počátku, tj. na
smlouvu se pohlíží, jako by nikdy nevznikla. To znamená, že obě strany jsou
v případě odstoupení od smlouvy některou z nich povinny vrátit si vzájemné
plnění. Tím, že smlouva je v důsledku odstoupení zrušena od svého počátku totiž
chybí právní důvod k přijetí plnění od druhé strany. A podle zásad bezdůvodného
obohacení (§ 2991 a násl. NOZ) jsou smluvní strany povinny přijaté plnění vydat.
Odstoupit od smlouvy lze zásadně jen v případech, které výslovně připouští zákon,
pokud si možnost odstoupení nesjednaly stran přímo ve smlouvě. V praxi se
nejčastěji uplatní odstoupení od smlouvy v těchto případech:
- U některých typů spotřebitelských smluv; tak např. má právo ze zákona odstoupit
od smlouvy spotřebitel, který uzavřel smlouvu „na dálku“ (tj. prostřednictví např.
internetu) bez možnosti prohlédnout i zboží apod. Zákon rovněž v těchto
případech stanoví lhůtu, v níž lze po uzavření smlouvy od ní odstoupit (např. §
1829 NOZ).
- V případě uplatnění práv z vady výrobku (reklamace). Při splnění určitých
podmínek (neodstranitelnost vady) je jednou z možností kupujícího odstoupit od
kupní smlouvy se všemi výše uvedenými důsledky (tj. prodávajícímu vznikne
povinnost vrátit kupní cenu v plné výši).
Výše uvedenou krátkou exkurzí do oblasti tzv. závazkového práva zakončíme toto stručné
představení některých oblastí občanského zákoníku, jejichž uplatnění je běžné v praxi řízení
školy a školského zařízení. Existují samozřejmě i další kapitoly občanského práva, které by si
z pohledu ředitele školy zasloužily pozornost, avšak výše uvedené tvoří dobrý základ
k získání přehledu o tom, na co je třeba v oblasti občanskoprávních vztahů dbát.

12. Správní řízení v podmínkách škol a školských zařízení
Nejprve je třeba si uvědomit, že zdaleka ne všechna rozhodnutí ředitele školy a školského
zařízení podléhají zvláštnímu režimu rozhodování ve správním řízení. Lze se setkat i
s otázkou, zda je vůbec na místě použít formální označení „Rozhodnutí“ i na takové opatření
ředitele školy, které vůbec nepodléhá režimu výkonu státní správy ve smyslu ustanovení §
165 odst. 2 školského zákona (např. jednoduché rozhodnutí o úpravě docházky dítěte do
mateřské školy, jak jej předvídá po dohodě se zákonným zástupcem ustanovení § 1a odst. 5
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, nebo rozhodnutí o vytvoření skupin žáků
z různých tříd pro výuku jazyků apod.). Odpověď na tuto otázku zní: ano, i takové opatření se
bude nazývat rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 školského zákona. Podle
tohoto ustanovení má ředitel školy (a to každé, bez ohledu na zřizovatele) pravomoc
rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,
pokud zákon nestanoví jinak. Ve většině případů tedy ředitel školy rozhoduje zcela
neformálně (na základě tohoto zákonného zmocnění), tj. bez nutnosti dodržovat formální
náležitosti správního rozhodnutí. Teprve ta rozhodnutí o právech a povinnostech, kterými
podle výslovného ustanovení § 165 odst. 2 školského zákona vykonává ředitel školy státní
správu, podléhají formálním náležitostem individuálního správního aktu.
Novelou provedenou zákonem č. 49/2009 Sb. došlo k významné změně ve výčtu těch
rozhodnutí ředitele veřejné školy a školského zařízení, jimiž ředitel školy rozhoduje o právech
a povinnostech v oblasti státní správy. Podstatou změny je to, že se výrazně snížil počet těchto
rozhodnutí, a to zejména v těch případech, kdy ředitel vyhovuje žádosti účastníka vzdělávání
v určité věci. Tak byla např. z režimu výkonu státní správy odstraněna rozhodnutí, jimiž
ředitel schvaluje žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18, přeřazení
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žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3, odklad povinné školní docházky
podle § 37, pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, povolení pokračování
v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení
vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97 a uznání dosaženého vzdělání podle § 70
a 100. Úplně pak bylo odstraněno rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování
vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4. Ve všech těchto případech bude
samozřejmě i nadále ředitel školy rozhodovat (jednak v rámci obecné kompetence podle §
164 a jednak podle speciálně uvedených kompetencí v jednotlivých ustanoveních školského
zákona, podle nichž dané rozhodnutí vydává). Otázka zní, zda vyjmutím těchto rozhodnutí
z režimu rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy nemusí ředitel školy a
školského zařízení tato rozhodnutí vydávat v nějakém zvláštním právním režimu, tj. zda
samotné rozhodnutí v případech, které nevyjmenovává ustanovení § 165 odst. 2 školského
zákona, musí splňovat speciální formální náležitosti, jako tomu bylo (a v některých případech
dosud je) u rozhodnutí vydávaných v režimu správního řízení podle ustanovení zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů? K tomu se vyjádřil v dubnu 2013
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. 7. 2011, č.j. 1 As 53/2011 – 109.
Citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu se týká rozhodnutí církevní mateřské školy
zřízené v právní formě školské právnické osoby vydaného ve věci ukončení předškolního
vzdělávání dítěte podle § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Závěry, které jsou z rozsudku
níže citovány, však lze vzhledem k jejich povaze vztáhnout na rozhodování škol a školských
zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. obecně.
1. Postavení školy a školského zařízení jako správního orgánu
„Ačkoliv školský zákon v řadě případů stanoví přímo řediteli pravomoc k rozhodování, jedná
se fakticky o stanovení působnosti školské právnické osoby prostřednictvím vymezení
pravomoci jejího funkčně příslušného orgánu... V tomto ohledu Nejvyšší správní soud
nesouhlasí s názorem žalobců, že ředitel mateřské školy je fyzickou osobou, které bylo v § 35
školského zákona svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob; takové
rozhodování by mohlo být svěřeno pouze samotné mateřské škole jako školské právnické
osobě coby subjektu veřejné správy.“
„Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, vydává mateřská škola jako subjekt veřejné správy, nikoliv její ředitel, jenž je
pouze vykonavatelem veřejné správy.“ (Rozsudek č.j. 1 As 53/2011 – 109)
Nejvyšší správní soud v případu konkrétní školské právnické osoby zpochybňuje správnost
názoru, že ředitel školy je fyzickou osobou, které bylo svěřeno rozhodování o právech a
povinnostech fyzických osob. Orgánem vydávajícím správní rozhodnutí je podle názoru
Nejvyššího správního soudu právnická osoba vykonávající činnost školy.
CO TO ZNAMENÁ PRO PRAXI:
1. Rozhodnutí škol a školských zařízení vydávaná podle zákona č. 561/2004 Sb. (zejména
jde o rozhodnutí ve věcech uvedených druhově v § 165 odst. 2) by měla být opatřena
hlavičkou právnické osoby vykonávající činnost školy, nikoli ředitele. Právnická osoba
vykonávající činnost školy bude v rozhodnutí vystupovat jako správní orgán, tzn. bude se
uvádět například „Základní škola XY povoluje odklad povinné školní docházky…“, nikoli
„ředitel Základní školy XY povoluje odklad povinné školní docházky“, ani „povoluji
odklad povinné školní docházky“.
2. Ředitel školy bude nadále úřední osobou, která rozhodnutí právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení podepisuje. Rozhodnutí proto musí být podepsáno
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ředitelem nebo osobou, která je pověřena k zastoupení ředitele v těchto věcech (tato osoba
se podepisuje nad jménem a příjmením ředitele a za podpisem uvádí zkratku „v.z.“)
3. V souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, musí mít právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
zřízenu úřední desku.
2. Povaha rozhodování ředitele jako činnosti při výkonu veřejné správy
„Obecně nelze přistoupit na názor, že uvede-li zákonodárce v určité právní úpravě, že některé
druhy činností (rozhodování) se dějí v oblasti státní správy, implicitně tím říká, že jiné druhy
rozhodování se v rámci státní (veřejné) správy neodehrávají. Pro úvahu o tom, zda se činnost
určitého subjektu odehrává ve veřejné správě, je rozhodný charakter této samotné činnosti a
jeho úprava v právních předpisech…“(Rozsudek č.j. 1 As 53/2011 – 109)
Nejvyšší správní soud nepohlíží na § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. jako na ustanovení
vylučující určité věci a priori z oblasti rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob
při výkonu veřejné správy. Naopak, považuje jej za vodítko k posuzování činnosti škol a
školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. obecně jako činnosti veřejnosprávní.
V souladu s § 1 odst. 1 a § 9 zákona č. 500/2004 Sb. je potom rozhodující materiální hledisko,
tedy skutečný obsah rozhodování, nikoli jeho formální začlenění pod určité ustanovení
zákona č. 561/2004 Sb.
CO TO ZNAMENÁ PRO PRAXI
Škola by měla považovat § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. nikoli za uzavřený výčet věcí,
o nichž se rozhoduje při výkonu veřejné (státní) správy a podle zákona č. 500/2004 Sb., ale za
minimální výčet.
Má-li škola za to, že v určité věci neuvedené v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech fyzické osoby, měla by postupovat podle
zákona č. 500/2004 Sb.
Škola by měla rozlišovat mezi případy, kdy
rozhoduje o tom, zda fyzická osoba má určité právo nebo povinnost, popřípadě jí škola
jednostranně přiznává právo nebo ukládá povinnost, (viz např. rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 5.5.2011, č.j. 2 Aps 3/2010 – 112,
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0003_2Aps_100_20110511100658_pre
vedeno.pdf), a v těchto případech postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb.,
provádí pouze faktický úkon (např. hodnocení výsledků vzdělávání, uložení jiného
kázeňského postihu než vyloučení nebo podmíněné vyloučení ze školy, přezkum hodnocení
výsledků vzdělávání), kdy podle části druhé zákona č. 500/2004 Sb. nepostupuje.
3. Použití správního řádu bez ohledu na druh zřizovatele školy nebo školského zařízení
„§ 165 odst. 2 školského zákona neříká nic o tom, zda se rozhodování církevní mateřské školy
o ukončení předškolního vzdělávání dítěte odehrává v oblasti státní (veřejné) správy.“
„Nejvyšší správní soud… dospěl k závěru, že rozhodování mateřské školy zřízené
registrovanou církví nebo náboženskou společností o ukončení předškolního vzdělávání
podle § 35 odst. 1 školského zákona se odehrává v oblasti veřejné správy, přičemž důvody
pro tento závěr lze shrnout následovně.
1) Relativně striktní regulace poskytování vzdělávání je ústavně aprobovaná; nestátní školy ve
smyslu Listiny nemohou zákonem stanovená pravidla ignorovat.
2) Rozhodování o ukončení předškolního vzdělávání je upraveno veřejnoprávními normami
školského zákona kogentní povahy.
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3) Jednotná úprava práv a povinností škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele, jež
je pro školský zákon příznačná, se plně uplatňuje i na rozhodování ředitele mateřské školy
podle § 35 odst. 1 školského zákona.
4) Právní úprava důvodů ukončení předškolního vzdělávání je taxativní a nelze se od ní
odchýlit.
5) Mateřská škola a dítě nejsou při rozhodování o ukončení předškolního vzdělávání v rovném
postavení, mateřská škola rozhoduje autoritativně, mocensky.
6) Zákonodárce sám v § 165 odst. 2 školského zákona uvádí, že rozhodování podle § 35 odst.
1 téhož zákona je rozhodováním v oblasti státní (veřejné) správy; status zřizovatele v tomto
ohledu nemůže hrát žádnou roli.
7) Vzdělávání včetně předškolního je veřejnou službou, je svázáno přísnou regulací a
kontrolováno státem; rozhodování o jeho ukončení proto nelze považovat za akt
odehrávající se ve sféře soukromoprávní.“ (Rozsudek č.j. 1 As 53/2011 – 109)
Nejvyšší správní soud se přiklání k názoru, že co do klasifikace rozhodování o záležitostech
stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. jako výkonu veřejné správy mají všechny právnické
osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení stejné postavení.
Z toho je nutné logicky odvodit nezbytnost použít zákon č. 500/2004 Sb. v souladu s jeho § 1
odst. 1 a § 9 také při rozhodování škol a školských zařízení soukromých a církevních.
CO TO ZNAMENÁ PRO PRAXI:
1. Také soukromé a církevní školy by měly při rozhodování o právech a povinnostech
fyzických osob podle zákona č. 561/2004 Sb. (přinejmenším ve věcech uvedených v § 165
odst. 2) rozhodovat podle části druhé zákona č. 500/2004 Sb. I zde platí, že správním
orgánem je právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, jak je
uvedeno výše v kapitole 2.
2. Zákon č. 561/2004 Sb. v § 183 odst. 4 upravuje postavení krajského úřadu jako
nadřízeného správního orgánu, pouze pokud jde o rozhodování škol a školských zařízení
zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Jelikož v souladu s čl. 105 Ústavy
lze výkon státní správy (viz § 183 odst. 6) svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanovíli to zákon, nelze věcnou příslušnost krajských úřadů podle § 183 odst. 4 rozšířit pouze
analogií na jiné případy.
V nejbližším vládním návrhu novely školského zákona by tudíž měla působnost krajských
úřadů jako odvolacích správních orgánů být rozšířena i na soukromé a církevní školy. Do
této doby je na církevní či soukromé škole, aby v rámci poučení adresáta rozhodnutí
vydaného ve správním řízení určila, kdo bude rozhodovat o odvolání proti tomuto
rozhodnutí.
4. Shrnutí
- Orgánem vydávajícím správní rozhodnutí by měla být právnická osoba vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení, nikoli ředitel školy nebo školského zařízení.
- Pro úvahu o tom, zda se činnost určitého subjektu odehrává ve veřejné správě, je
rozhodující charakter této samotné činnosti.
- Rozhoduje-li škola nebo školské zařízení o právech a povinnostech fyzických osob při
výkonu veřejné správy, postupuje podle části druhé zákona č. 500/2004 Sb. bez ohledu na
to, je-li toto rozhodování uvedeno v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
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-

V rámci veřejné správy rozhodují o právech a povinnostech fyzických osob také
soukromé a církevní školy, které proto rovněž postupují podle části druhé zákona č.
500/2004 Sb. v obdobném rozsahu jako školy zřizované státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí.

Podle ustanovení § 183 odst. 4 je odvolacím orgánem proti zde uvedeným správním
rozhodnutím ředitele veřejné školy a školského zařízení krajský úřad. Rozhodnutí
ředitele veřejné školy a školského zařízení podléhají také soudnímu přezkumu podle zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Pro nadbytečnost byl od 1. ledna 2012 vypuštěn původní odstavec 1 ustanovení § 183
školského zákona, podle kterého je nutno použít ustanovení správního řádu na rozhodování o
právech a povinnostech osob v oblasti státní správy (viz. § 165 odst. 2 školského zákona). I
přes vypuštění tohoto ustanovení je i nadále nutno režim správního řízení respektovat u těch
rozhodnutí, která vyjmenovává ustanovení § 165 odst. 2. Tato povinnost totiž vyplývá
z obecné právní úpravy správního řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).
Jedině v případě zvláštní právní úpravy uvedené v tomto zákoně je obecná úprava
správního řízení nahrazena speciálním postupem (viz. dále).
Správní řád se tak podle odst. 1 výslovně nepoužije při rozhodování v těchto případech:
- udělení schvalovací doložky učebnicím;
- rozhodnutí předsedy zkušební komise o vyloučení žáka ze závěrečné zkoušky pro vážné
narušení průběhu závěrečné zkoušky;
- rozhodnutí zadavatele ve společné části maturitní zkoušky o vyloučení žáka ze společné
části maturitní zkoušky pro vážné narušení průběhu zkoušky;
- přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria krajským
úřadem;
- souhlas Ministerstva obrany se vzděláváním cizinců ve školách zřizovaných
Ministerstvem obrany;
- návrh ČŠI na vyhlášení konkurzu na ředitele školy podle ustanovení § 166 školského
zákona.
Dále se upravují některé odlišnosti od obecných pravidel správního řízení v oblasti řízení
o přijetí ke vzdělávání. Kladná rozhodnutí jsou nyní oznamována zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů – náležitosti seznamu stanoví § 183 odst. 2 školského zákona. Uchazeči
musejí být v seznamu uvedeni pod nevýznamovými kódy přidělenými jim při přijímacím
řízení, čímž má být zajištěna ochrana osobních údajů. Z procesního hlediska je podstatné, že
se již zveřejněním seznamu považují kladná rozhodnutí za oznámená, tedy dále se úspěšným
uchazečům neodesílají. S tím souvisí i prodloužení lhůty pro odevzdání zápisového lístku z 5
na 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí v § 60a odst. 6 školského zákona (tj. v rámci
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání).
Na doručování negativních rozhodnutí se nic nemění. Zachování dosavadního stavu si
vyžaduje ochrana práv neúspěšných uchazečů na spravedlivý proces. V případě přijímacího
řízení ke střednímu vzdělávání zůstalo v platnosti také dosavadní speciální stanovení lhůty
pro uložení rozhodnutí s fikcí doručení na 5 pracovních dnů a zkrácení odvolací lhůty na 3
pracovní dny od doručení rozhodnutí.
V odstavci 3 se upravuje oprávnění ředitele střední školy využít autoremedury a na
základě odvolání přijmout neúspěšné uchazeče, pokud se pro ně uvolní místo v důsledku
neuplatnění zápisových lístků úspěšnými uchazeči. Toto zvláštní ustanovení tak navazuje na
ustanovení § 60a odst. 7, které připouští jediný případ možného zpětvzetí zápisového lístku
v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
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Do odstavce 5 nebyla přejata předchozí speciální úprava příslušnosti ústředního školního
inspektora rozhodovat ve druhém stupni o přestupcích podle § 182a odst. 1 písm. b)
školského zákona. Rozhodování o opravných prostředcích v těchto věcech přešlo na MŠMT.

Abychom výše provedený rozbor vrátili do rámce běžné praxe, uveďme možný příklad (vzor)
rozhodnutí např. ředitele mateřské školy z této oblasti:
VZOR
Mateřská škola ………………………………..
Čj. ………………………………..
Datum vyhotovení ……………….

Zákonný zástupce dítěte:
…………………………

ROZHODNUTÍ
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává ………………..…… (uvést název právnické
osoby), rozhodla v souladu s ustanovením § 34 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:
Jméno a příjmení
……………… ,

……………. , datum narození …………. , místo trvalého pobytu

se
nepřijímá
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole ………………………………………………….
Odůvodnění:
Součástí kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole ……………….
vyhlášených dne …. byl uveden mj. maximální počet dětí, které lze přijmout …. a současně
kritéria, podle kterých bylo v rámci řízení o přijetí podle jednotlivých žádostí vyhotoveno
pořadí přihlášených dětí, které splnily vyhlášená kritéria. Po zhodnocení podkladů
připojených k žádosti ze dne …. byla žádost o přijetí dítěte zařazena na ….. místo pořadí,
které vzhledem k vyhlášené kapacitě neumožňuje rozhodnout kladně o této žádosti.
Před vydáním rozhodnutí byla zákonnému zástupci dítěte dána možnost vyjádřit se ke
zhodnocení předložených podkladů, čehož zákonný zástupce v určeném termínu nevyužil a
nevznesl ani jiných návrhů nebo námitek ve věci, s nimiž by se ředitel školy měl v řízení
vypořádat.
Poučení o opravném prostředku:
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke krajskému
úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

(otisk úředního razítka)
(jméno, příjmení)
ředitel školy
(podpis)
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