
Milí čtenáři.
S prvními podzimními dny je tu i další 
číslo Samosprávy v právu.

Kvůli rozhovoru jsem se zatoulala do 
členského města Domažlice, kde jsem si 
o úskalích úřednického života popovída-
la s usměvavou tajemnicí Milenou Vlč-
kovou. 

U úředníků zůstaneme i v dalším článku, 
který se tématem zabývá v právních sou-
vislostech. Alkohol na pracovišti a dů-
sledky s tím spojené? Na tuto otázku si 
posvítila Barbora Šedová v  pravidelné 
rubrice zaměřené na pracovní právo.

Trochu „jiný“ je v našem periodiku tento-
krát sloupek orientovaný na trestní prá-
vo, Luboš Bôrik se zamýšlí nad trestní 
odpovědností při zadávání veřejných za-
kázek.

Na závěr se opět věnujeme zajímavému 
judikátu a slovníku.

Přeji vám barevný podzim 
a příjemné čtení!

Slávka Kopačková, 
šéfredaktorka

Úředník pod lupou městské
tajemnice aneb Problémy jsou
od toho, aby se řešily 
Slovo úředník je běžnou součástí našeho slovníku. Vnímáme pod ním mimo jiné 
osoby pracující na obecním či městském úřadě. O zařazení zaměstnanců mezi 
úředníky, jejich odměňování a vzdělávání, ale i o dalších tématech jsem si popo-
vídala s Milenou Vlčkovou, která je tajemnicí Městského úřadu Domažlice. 

O zařazení k výkonu správní činnosti 
rozhoduje vedoucí úřadu – posuzujete 
každý konkrétní případ vždy vy sama 
anebo toto zařazení konzultujete 
s personalisty?
Ve spolupráci s personalistkou jsme zpracova-
ly systemizaci pracovních míst zařazených do 
úřadu a z té vždy vycházíme při vyhlašování 
každého výběrového řízení, respektive při při-
hlašování zaměstnanců k zvláštní odborné 
způsobilosti.

Stanovení, zda je pracovní pozice, na 
kterou má být zaměstnanec zařazen, 

úřednickou, může být v některých 
případech problematické s ohledem na 
definici správních činností stanovenou 
zákonem o úřednících územních 
samosprávných celků. Vnímáte to tak 
anebo v tom problém nevidíte?
Ano, souhlasím. Někdy je velmi problematické 
určit, zda se jedná o úředníka. Jsou to pouze ti 
zaměstnanci, kteří se podílejí na správních čin-
nostech a současně jsou zařazeni do městského 
úřadu. K většině správních činností je zapotřebí 
zvláštní odborná způsobilost, což je jediné jis-
té vodítko. Nejsou to zaměstnanci obslužní, 
servisní a vykonávající manuální práce.

Rozhovor
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Milena Vlčková je absolventkou Ekonomic-
ké fakulty Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. Na Městském úřadě Do-
mažlice pracovala od roku 2000 jako vedou-
cí obecního živnostenského úřadu, od roku 
2003 je tajemnicí úřadu.

Vnímáte v současné době problém 
s obsazením volných pracovních míst 
(nejenom úřednických) 
kvalifikovanými zaměstnanci? 
Obecně spíše ano. Ale najdou se i šikovní kva-
lifikovaní uchazeči, kteří mají zájem u nás pra-
covat.

Je o pracovní místa na vašem 
městském úřadě zájem? 
O pracovní pozice na úřadu je opět zájem, zase 
se stáváme zajímavým zaměstnavatelem díky 
jistotám, které práce ve veřejné správě přináší. 

Vnímáte v řadách uchazečů rozdíl 
mezi zájmem o pracovní místa 
v oblasti přenesené působnosti 
a pracovními místy, kde převládá 
výkon samosprávných činností?
V minulosti se občas stávalo, že tam, kde je pro 
výkon správních činností zapotřebí zvláštní od-
borná způsobilost, měli někteří uchazeči z této 
zkoušky obavy a ptali se, zda nemáme pracovní 
místo bez zkoušky. Většina uchazečů ale nezná 
rozdíl mezi pracovními pozicemi v samosprávě 
nebo ve státní správě (přenesené působnosti).

Pokládáte požadavky na doložení 
dokladů k veřejné výzvě na obsazení 
pracovního místa úředníka za příliš 
rozsáhlé? Může dle vašeho názoru 
rozsah požadovaných dokladů případné 
zájemce odradit?

Od uchazečů jsem nikdy neslyšela otázku, 
proč požadujeme v přihlášce číslo občanské-
ho průkazu. Mně ale například tento požada-
vek připadá nadbytečný. Ostatní náležitosti 
přihlášky jsou standardní. Další doklady ja-
ko životopis, výpis z rejstříku trestů a doklad 
o dosaženém vzdělání jsou pro výběrovou ko-
misi důležité právě k posouzení, zda uchazeč 
splnil podmínky výběrového řízení (např. má 
praxi ve veřejné správě, má vystudovaný poža-
dovaný směr školy apod.). Pro jmenování ve-
doucího úředníka a vedoucího úřadu je potře-
ba splnit předpoklady stanovené zvláštním 
zákonem, tj. zákonem 451/1991 Sb., kterým se 
vymezují další předpoklady pro výkon někte-
rých funkcí. Lustraci považuji v dnešní době za 
nadbytečnou a uchazečů, na které se zákon 
vztahuje, je čím dál méně.

Domníváte se, že je výše platů 
(pozn. výše základního platu bez 
ohledu na přiznaný osobní příplatek) 
úředníků dostatečná, resp. adekvátní 
jejich odpovědnosti a požadavkům na 
jejich odbornost? 
Dle mého názoru není dostatečná. V minu-
losti bývaly tabulky platových tarifů pro úřed-
níky ve veřejné správě právě z důvodu výše 
odpovědnosti a nároků na soustavné sebe-
vzdělávání v odbornosti jednotlivých agend 
zvýhodněny. Toto zvýhodnění před několika 
málo lety zaniklo. Dnes je to tak, že absolven-
ti středních i vysokých škol, kteří k nám na-
stupují bez odborné praxe, nesplňují ani úro-
veň tzv. zaručené mzdy, kterou pak musíme 
těmto novým zaměstnancům doplácet. Také 
s neustálým navyšováním let odchodu do 
důchodu dochází k tomu, že zaměstnanec se 

dostane po 32 letech odborné praxe do po-
sledního platového stupně a ještě dalších 
10 let v něm zůstává, aniž by se jeho plat jak-
koliv zvyšoval.

V legislativním procesu je již delší dobu 
návrh novely zákona o úřednících 
územních samosprávných celků, který 
má mj. snížit požadovaný rozsah 
vzdělávání (pozn. místo 18 pracovních 
dnů v průběhu tří let je navrženo 9). 
Vítáte takový návrh změny anebo si 
myslíte, že stávající rozsah požadova-
ného vzdělávání je vhodnější?
Tuto změnu vítám a již dlouho tuto novelu oče-
káváme. U zaměstnanců, kteří musí hned na 
začátku absolvovat vstupní vzdělávání a ná-
sledně zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, 
to není problém. Avšak v dalších letech splnit 
šest dní vzdělávání v roce už problémem je. 
Jsou pozice, u kterých je práce stále obdobná, 
legislativa se nemění a vynakládáním financí 
na vzdělávání těchto zaměstnanců za každou 
cenu v zájmu naplnění zákonné povinnosti tak 
dochází ke špatnému hospodaření s veřejnými 
prostředky.

Daří se vám u všech úředníků 
naplňovat zákonem požadovaný 
rozsah vzdělávání? 
Snažíme se požadované počty dní doplňovat 
e-learningem, dále využíváme bezplatnou na-
bídku z krajského úřadu na kurzy práce na po-
čítači (tabulky, práce s textem, prezentace), 
takže ve výsledku zákonem požadovaný roz-
sah až na výjimky splňujeme.
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Kdy je „úředník“ úředníkem?
Úředníkem se pro účely zákona o úřednících 
rozumí zaměstnanec územního samospráv-
ného celku, jenž se podílí na výkonu správ-
ních činností zařazený do obecního úřadu. 
Dle zákonné definice je správní činností pl-
nění úkolů v samostatné nebo přenesené pů-
sobnosti územního samosprávného celku. 
Pojem úředník je tedy širokým pojmem, a ne 
vždy je zcela zřejmé, kteří konkrétní zaměst-
nanci skutečně úředníky jsou. K upřesnění 
může přispět negativní vymezení tohoto poj-
mu v zákoně o úřednících, které stanoví, na 
které zaměstnance se zákon nevztahuje. Pra-
covní poměr úředníků se řídí kromě zákoní-
ku práce také zákonem o  úřednících, tento 
zákon je ve vztahu k prvně jmenovanému lex 
specialis.

Jak tedy jasně stanovit, kteří 
zaměstnanci úředníky jsou 
a kteří už nikoliv? 
O zařazení zaměstnance na pozici úředníka 
rozhoduje vedoucí úřadu. Ten vychází z náplně 
práce, kterou bude příslušný zaměstnanec vy-
konávat. Obvykle není pochybnost u  těch za-
městnanců, kteří vykonávají přenesenou pů-
sobnost a jejichž pracovní pozice je spojena 
s povinností vykonat zkoušku zvláštní odborné 
způsobilosti pro výkon příslušné agendy. Pro-
blém obvykle nastává u osob, které tuto zkouš-
ku vykonat nemusí a plní úkoly například pou-
ze v samostatné působnosti. I tací zaměstnanci 
budou úředníky, pokud se nejedná o případy, 
pro které zákon stanoví negativní vymezení 
(§ 1 odst. 3). Úředníky tedy, kromě zaměstnanců 

organizačních složek obcí a zvláštních orgánů 
obcí, nebudou ti zaměstnanci, kteří vykonávají 
výhradně pomocné, servisní nebo manuální 
práce anebo tyto práce řídí (např. pracovnice 
podatelny, řidič).

Veřejná výzva nebo výběrové řízení
Zákon o úřednících zcela přesně a výslovně 
stanoví předpoklady pro výkon funkce úřed-
níka. Pouze osoba, která splňuje všechny tyto 
předpoklady, může být úředníkem a ztráta ně-
kterého z předpokladů je důvodem pro nut-
nost změny pracovního zařazení zaměstnan-
ce. V případě vedoucího úřadu zákon o úřední-
cích stanoví speciální předpoklady a výslovně 
stanoví, že jejich pozbytí je jedním z taxativ-
ně vymezených důvodů pro odvolání z funkce. 
Uzavření pracovního poměru úředníka obce 

Jakým způsobem zajišťujete vstupní 
vzdělávání úředníků? Využíváte 
k tomu i vlastní odborníky (např. 
vlastní zaměstnance s akreditací)?
Vstupní vzdělávání úředníků zajišťujeme for-
mou e-learningu prostřednictvím Institutu pro 
veřejnou správu Praha, vlastní lektory nemáme.

Setkáváte se často s požadavkem na 
nahlédnutí do zprávy o výběrovém 
řízení na obsazení pracovní pozice?
Za dobu mého působení ve funkci tajemnice 
jsem se s takovým požadavkem nesetkala.

Na jaké problémy v souvislosti 
s personálními otázkami ve své funkci 
nejčastěji narážíte? Uvítala byste 
nějakou legislativní změnu v této 
oblasti? A pokud ano, jakou?
Jsem přesvědčená, že problémy jsou od toho, 
aby se řešily. A na většinu problémů řešení na-
jdeme. Ale pokud bych měla přeci jen něco vy-
jmenovat, tak v současné době je to problém 
s nedostatkem kvalifikovaných uchazečů. Uví-
tala bych také možnost stanovení smluvního 
platu pro určitou pozici, např. pro právníka 
úřadu. Trápí mne i provádění legislativních 
změn, které dostatečně nereflektují dosavad-
ní pravidla, např. dojde ke změně požadavků 

na požadované vzdělání zaměstnanců – v do-
bě nástupu byl vykonávaný druh práce zařa-
zen v katalogu prací do třídy, pro kterou za-
městnanec vzdělání splňoval, za pět let došlo 
k legislativní změně zákona, vy zjistíte, že za-
městnanec již podmínky pro výkon této prá-
ce nesplňuje, musí absolvovat vysokou školu, 
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti nebo 
musí být přeřazen na jinou práci.

Děkuji vám za rozhovor a přeji, 
ať se i v budoucnu daří vyřešit většinu 
problémů, se kterými se při své práci 
potkáte! 

Slávka Kopačková

Úředník v paragrafech Téma

Slovem úředník označujeme obvykle osobu, která rozhoduje o věci, pro kterou je nutné rozhodnutí vyšší autority, ob-
vykle státu. Jaká je však právní úprava týkající se postavení úředníků? Liší se jejich práva a povinnosti od práv a povin-
ností jiných zaměstnanců?
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(tzv. „jedničkové“ obce) musí vždy předcházet 
veřejná výzva k přihlášení zájemců. To neplatí 
v případě pracovního poměru na dobu určitou. 
U ostatních úředníků je nutné předchozí výbě-
rové řízení. V obou případech se oznámení 
o výběru úředníka zveřejňuje na úřední desce 
úřadu po dobu minimálně 15 dnů, kdy mohou 
zájemci podávat své přihlášky, jejichž přesný 
obsah stanoví zákon. V případě výběrového ří-
zení posuzuje uchazeče, kteří podali přihlášku, 
výběrová komise, jež o tomto posouzení vyho-
toví písemnou zprávu a stanoví doporučené 
pořadí uchazečů z hlediska jejich vhodnosti 
pro obsazení nabízené pozice. Transparent-
nost postupu při výběru vhodného uchazeče 
zajišťuje zákonem garantovaná možnost na-
hlédnutí do zprávy komise. 

Pracovní poměr na dobu neurčitou…
Pracovní poměr úředníka se zásadně uzavírá 
na dobu neurčitou, výjimečně však může být 
uzavřen také na dobu určitou. Lze tak učinit 
v případech, kdy je důvodem pro výběr ucha-
zeče potřeba zajistit na časově omezené obdo-
bí výkon správní činnosti anebo nahradit do-
časně nepřítomného úředníka (např. po dobu 
mateřské nebo rodičovské dovolené či pracov-
ní neschopnosti). 

Základní povinnosti úředníka
Povinnosti zaměstnance stanoví zákoník prá-
ce. V případě, že je zaměstnanec zároveň úřed-
níkem, jsou jeho povinnosti vymezené v urči-
tém rozsahu také zákonem o úřednících a ve 
stanoveném rozsahu se na něj nevztahují urči-
tá ustanovení zákoníku práce. Obecně lze říct, 
že rozsah povinností úředníka je o něco širší 
než rozsah povinností běžného zaměstnance. 
Tato skutečnost vychází ze zájmu zákonodárce 
na transparentním výkonu veřejné správy, 

Obecně k povinnostem zaměstnance
Zaměstnanec musí dodržovat povinnosti vy-
plývající z pracovního poměru. Tyto povinnosti 
jsou vymezeny především v § 38 a § 106 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Další povinnosti 
mohou být stanoveny ve vnitřním předpisu či 
pracovním řádu. Zákaz požívání návykových lá-
tek se nevztahuje jen na jejich požívání v pra-
covní době, ale také na situace, kdy zaměstna-
nec nastupuje do práce – při začátku pracovní 
doby.

Možnosti rozvázání 
pracovního poměru
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpo-
věď pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku 
práce. Mezi tyto důvody patří mimo jiné závaž-

jenž má zároveň posilovat důvěru adresátů 
v  rozhodnutí vydaných úředníky. Kromě po-
vinnosti dodržovat ústavní pořádek a platné 
právní a jiné relevantní předpisy je povinností 
úředníka hájit při výkonu správních činností 
veřejný zájem. Dle důvodové zprávy k zákonu 
o úřednících tím zákonodárce mínil souhrn práv 
a oprávněných zájmů České republiky, územ-
ního samosprávního celku a fyzických a práv-
nických osob. Na rozdíl od povinností jiného 
zaměstnance je úředník povinen dodržovat 
určité povinnosti také v době mimo výkon své 
práce, a to zejména povinnost nenarušovat dů-
věryhodnost územního samosprávného celku, 
zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu 
veřejného zájmu se soukromými zájmy úřed-
níka, nepřijímat dary či jiné výhody v souvis-
losti s výkonem svého zaměstnání a také po-
vinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnos-
tech, které se v souvislosti s výkonem své práce 
dozvěděl. Specifickou skupinou povinností 
úředníka, odlišnou od ustanovení zákoníku 
práce, je zákaz výkonu jiné výdělečné činnosti. 
Tento zákaz se v jeho případě vztahuje na ja-
koukoliv činnost (s výjimkou činnosti vědec-
ké, pedagogické, publicistické, literární nebo 
umělecké a  další zákonem stanovené činnos-
ti), nikoliv pouze na činnost s totožným před-
mětem činnosti, jaký má jeho zaměstnavatel.

Vzdělaný úředník
Jednou ze základních povinností úředníka je 
i povinnost prohlubovat si kvalifikaci. Tato po-
vinnost navazuje na základní rozsah vzdělání, 
které zákon o úřednících přímo stanoví jed-
nak pro výkon konkrétních činností a jednak 
jako základ vzdělání každého úředníka. Zákon 
o úřednících nařizuje povinný rozsah vzdělání 
také stanovením počtu dní povinného vzdělá-
vání (pozn. 18 pracovních dnů po dobu násle-

dujících tří let). Obec má povinnost u každého 
úředníka vyhotovit plán vzdělávání a minimál-
ně jedenkrát za tři roky jej vyhodnotit a pří-
padně dle výsledku provést jeho aktualizaci. 
Úředník je povinen absolvovat vstupní vzdělá-
vání, které mu poskytne základní znalosti o fun-
gování veřejné správy a další dovednosti, jež při 
své práci využije. Po celou dobu svého pracovní-
ho poměru je pak úředník povinen průběžně se 
vzdělávat.

Zákonem předepsané vzdělávání (pozn. s vý-
jimkou průběžného vzdělávání) nemusí pod-
stoupit ten úředník, který získal vzdělání ve 
studijních programech stanovených prová-
děcím právním předpisem k zákonu o úřední-
cích, a také ten úředník, kterému udělilo Mini-
sterstvo vnitra osvědčení o uznání rovnocen-
nosti vzdělání anebo jeho části.

„ZOZka“ jako strašák?
V řadách úředníků, ale i uchazečů o práci bývá 
obávaným milníkem vykonání zkoušky odbor-
né způsobilosti. Povinnost jejího výkonu závisí 
na druhu správní činnosti, kterou úředník na 
své pracovní pozici vykonává. Je-li tato zkouš-
ka v daném případě předepsaná, musí ji úřed-
ník vykonat do 18 měsíců od vzniku pracovní-
ho poměru k územnímu samosprávnímu cel-
ku či počátku výkonu takové činnosti. Zkouška 
má obecnou a zvláštní část a úspěšné vykoná-
ní obou částí je podmínkou pro získání osvěd-
čení. I vedoucí úředník, který řídí úředníky vyko-
návající správní činnosti stanovené prováděcím 
právním předpisem, je povinen vykonat zkouš-
ku zvláštní odborné způsobilosti z obecné části 
a ze zvláštní části alespoň pro jednu z těch 
správních činností, které vykonávají jím řízení 
úředníci. Vedoucí úřadu pak prokazuje zvláštní 
odbornou způsobilost pouze z obecné části. 

Slávka Kopačková

4 SAMOSPRÁVA V PRÁVU • Zpravodaj pro klienty SMS-služby s.r.o. • 5/2021

Co s opilým zaměstnancem? Pracovní právo

Opilý zaměstnanec na pracovišti? Taková situace může zaskočit nejednoho zaměstnavatele. Jak se v takovém přípa-
dě zachovat? Jedná se o závažné porušení jeho povinností a je na místě výpověď z pracovního poměru?



né porušení povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vy-
konávané práci, soustavné méně závažné po-
rušování povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k vykonávané práci 
(jestliže byl v době posledních šesti měsíců 
v souvislosti s porušením povinnosti písemně 
upozorněn na možnost výpovědi) nebo jsou-li 
u zaměstnance důvody, pro které by s ním za-
městnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní 
poměr. Pracovní poměr je pak možné okamži-
tě zrušit, pokud porušil zaměstnanec zvlášť 
hrubým způsobem povinnost, jež vyplývá 
z právních předpisů vztahujících se k jím vy-
konávané práci. 

Porušení povinnosti a intenzita
Ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku 
práce říká, že „zaměstnanec je povinen nepo-
žívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné ná-
vykové látky na pracovištích zaměstnavatele 
a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstu-
povat pod jejich vlivem na pracoviště zaměst-
navatele“. Pokud má zaměstnavatel podezření, 
že je zaměstnanec pod vlivem alkoholu, je ten-
to zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn 
vedoucího zaměstnance zjištění, zda tomu tak 
skutečně není. Pokud se zaměstnanec odmít-
ne podrobit takovému požadavku, je na za-
městnavateli, jak tento jeho krok vyhodnotí. 
I  takovéto jednání může znamenat porušení 
povinnosti vyplývající z právního předpisu. Je 
však otázkou, zda je toto porušení takové in-
tenzity, aby zaměstnavatel mohl dát zaměst-
nanci výpověď dle § 52 písm. g) zákoníku práce, 
či dokonce okamžitě zrušit pracovní poměr na 
základě § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. 

Odmítnutí takové zkoušky nepochybně zaklá-
dá porušení pracovní povinnosti vždy, avšak 
intenzita porušení je dána až souvisejícími 
okolnostmi každého individuálního případu. 
K takovému závěru došel Krajský soud v Ústí 
nad Labem v rozhodnutí 11 Co 409/2004 1). Ani 
ve chvíli, kdy se zaměstnanec zkoušce podrobí 
a prokáže se, že je pod vlivem alkoholu, nezna-
mená to automaticky, že své povinnosti hrubě 
porušil. Musí se přihlédnout např. k množství 
alkoholu, které požil, k práci, kterou vykonává, 
k tomu, jak až dosud plnil pracovní úkoly, jaký 
měl k práci postoj, k jeho funkci, důsledkům, 
které to pro zaměstnavatele mělo, jestli to za-
městnavateli způsobilo škodu apod. Zákon 
nedefinuje, jaké chování je závažným či zvlášť 
hrubým porušením povinností. Ne každé poži-
tí alkoholu tedy znamená nutnost skončení 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 
Tento názor je reflektován jak v judikatuře 2),  
tak mezi odborníky 3). O porušení povinnosti 
se nejedná u zaměstnanců pracujících v nepří-
znivých mikroklimatických podmínkách, kteří 
mají povoleno požívat pivo se sníženým obsa-
hem alkoholu, a zaměstnanců, jejichž náplní 
práce je přímo požívání alkoholu (např. degu-
státoři nebo sládci) – ti představují výjimku. 
U těchto skupin zaměstnanců je však nutné vy-
kládat jejich výjimku spíše restriktivně a vždy 
zvážit okolnosti případu.

Zaměstnavatel a jeho povinnost
Povinnost nevyplývá pouze pro zaměstnance, 
ale také pro zaměstnavatele. Je dána zákonem 
o inspekci práce, přičemž zaměstnavateli hrozí 
pokuta až do výše 300 000 Kč, pokud zákaz po-
žívání návykových látek na pracovišti nezajistí.

Pojďme si to shrnout…
Zaměstnanci, u kterého je podezření a násled-
ně se i zjistí vliv alkoholu, je možné dát výpo-
věď dle § 52 písm. g) zákoníku práce, pokud se 
jednalo o závažné porušení povinnosti, nebo 
pracovní poměr dokonce okamžitě zrušit dle 
§  55 odst. 1 písm. b), pokud porušil povinnost 
zvlášť hrubým způsobem. Intenzitu porušení 
povinnosti je však nutné vždy poměřovat s ohle-
dem na konkrétní případ. V případě výpovědi se 
může jednat i o porušení méně závažné, avšak 
opakované. Na takové jednání však musí být za-
městnanec předem upozorněn.

Barbora Šedová

Státní zástupce za křivé obvinění 
nenese odpovědnost...
Možná někoho překvapí název článku, který 
by měl popisovat právní rámec procesu výbě-
ru dodavatele, resp. udělení veřejné zakázky 
městem, obcí nebo jinou samosprávní jednot-
kou (pro účely tohoto článku dále jen „zadava-
tel“), ale při stanovování rizik pro pracovníky 

zadavatele, kteří se účastní procesu přípravy ří-
zení o zadávání veřejné zakázky a současně se 
podílejí na rozhodnutí o udělení veřejné za-
kázky, je nutné mít na mysli kromě práva sa-
motného i související rizika spojená s výko-
nem spravedlnosti orgány státní moci, tedy 
v tomto případě státními zástupci a soudy. Ja-
ko základní memento je důležité vědět, že na 
rozdíl od obyčejného občana, který může být 

stíhán za křivé obvinění, státní zástupce se 
v případě, že jeho obžalobu soud zamítne, ne-
jenže nedopouští špatnou obžalobou (kterou 
v podstatě obviňuje někoho ze spáchání trest-
ného činu) trestného činu křivého obvinění, 
ale hlavně po něm následně stát v praxi ani 
nevyžaduje zaplacení náhrady škody, která 
vznikla soudem osvobozenému občanovi ne-
zákonným stíháním. Zjednodušeně, státní zá-
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Trestní právoNerespektování zákonem stanovených pravidel v jakékoliv oblasti může mít důsledky také 
v rovině trestněprávní. Obce při zajišťování dodávek, služeb a stavebních prací vystupují jako 
veřejní zadavatelé a jsou povinny respektovat platnou právní úpravu, kterou je zejména zákon o zadávání veřejných 
zakázek. Jaké komplikace mohou nastat a o jakých rizicích je dobré vědět?

1)  „To je vždy závislé na okolnostech, za nichž k takovému porušení daného ustanovení 
došlo. Samotná výpověď z pracovního poměru se pak opírá o důvod vymezený v §46 
odst. 1 písm. f) ZPr, jímž je závažné porušení pracovní kázně, kterého se měl žalobce 
dopustit jednáním popsaným ve výpovědi. Jak již bylo výše uvedeno, shora citovaná 
právní úprava, ani jiné zákonné ustanovení, neobsahují definici porušení pracovní 
kázně z pohledu míry intenzity jednání zaměstnance, tedy není zde jednoznačné 
pravidlo, které by určovalo, zda konkrétní jednání a chování zaměstnance je či není 
závažným porušením pracovní kázně.“ 

2)  Rozsudek NS 21 Cdo 4733/2015 „Pozitivní zjištění neznamená vždy (bez dalšího) 
porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné 
porušení povinnosti ve smyslu §52 písm. g) ZPr.“

3)  Viz PICHRT, Jan, STÁDNÍK, Jaroslav. § 106 [Práva a povinnosti zaměstnance]. 
In: BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, 
DOLEŽÍLEK, Jiří, MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, 
Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. 
Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 590.

Autorka se věnuje převážně školskému 
právu, ale také právu pracovnímu. V rámci 
SMS-služeb s. r. o. odpovídá na dotazy škol 
a obcí v rámci právní poradny pro školy.

Na co si dát pozor při procesu udělování zakázek 
aneb Nedopadněte jako Vlasta Parkanová



stupce za špatné (tedy křivé) obvinění nenese 
žádnou odpovědnost. Pro stanovení reálného 
rizika proto pracovníkům zadavatele nestačí 
znát pouze příslušné ustanovení trestního 
zákoníku. Měli by také vědět, jak si je vyklá-
dají státní zástupci, jakými důkazními ná-
stroji operují při zahájení trestního stíhání 
a  při podání obžaloby. Jinými slovy, měli by 
mít na paměti případ bývalé ministryně obra-
ny Vlasty Parkanové, které osm let trvající 
soudní řízení zničilo pověst i  zdraví, přestože 
byla nakonec zcela osvobozena, neboť soud 
uznal, že žádný trestný čin nespáchala. 

Ale pěkně po pořádku…
Trestné činy, které se nejčastěji mohou páchat 
při zadávání veřejné zakázky, jsou zde uvede-
ny s krátkým popisem jeho skutkové podsta-
ty, jak vyplývá z trestního zákoníku (zákon č. 
40/2009 Sb. trestní zákoník, dále jen TZ):
–  přijetí úplatku (§ 331 TZ – kdo v souvislosti 

s  obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe 
nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek) 

–  podplácení (§ 332 TZ – kdo poskytne, nabídne 
nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v sou-
vislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu) 

–  nepřímé úplatkářství (§ 333 TZ – kdo žádá, 
dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude 
svým vlivem nebo prostřednictvím jiného půso-
bit na výkon pravomoci úřední osoby)

–  zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, 
při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ 
– kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, 
s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmy-
slu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě ne-
bo jinému prospěch zjedná některému dodava-
teli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost 
nebo výhodnější podmínky na úkor jiných doda-
vatelů nebo soutěžitelů)

Zvýšilo se riziko pro firmy, které se 
o veřejné zakázky ucházejí
Trestné činy lze páchat jako spolupachatel i ve 
stádiu pokusu. Podle § 368 TZ navíc spadá při-
jetí úplatku a podplácení (byť i ve stádiu po-
kusu) k trestným činům, jejichž neoznámení 
představuje samostatný trestný čin „neozná-
mení trestného činu“. V roce 2012 byla zavede-
na trestní odpovědnost právnických osob (zá-
kon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti práv-
nických osob a řízení proti nim), která byla 
několika novelami zpřísněna. Významně se 
tím zvýšilo riziko pro firmy, které se o veřejné 
zakázky ucházejí. Toto riziko se dále umocnilo 
metodickým pokynem Nejvyššího státní za-
stupitelství, jenž se týká možnosti právnických 
osob vyvinit se z odpovědnosti (jedná se o pří-
pady, kdy za právnickou osobu nejedná např. 
oprávněná osoba). Státní zástupce tak v pod-
statě přenesl důkazní břemeno na právnické 
osoby. Vzhledem k tomu, že se při zadávání ve-
řejných zakázek v praxi jen těžko vyhnete ko-
munikaci s dodavatelem před udělením veřej-
né zakázky, zvýšilo se i riziko stíhání pracov-
níků zadavatele. V situaci, kdy policie běžně 
pracuje se spolupracujícími obviněnými, kteří 
tak v podstatě fungují jako agenti provokatéři, 

můžeme i s odkazem na již zmiňovaný případ 
Vlasty Parkanové směle tvrdit, že kombinace 
§ 368 TZ, odpovědnosti právnických osob, od-
povědnosti i za nedokonaný trestný čin pouze 
ve stádiu pokusu vytváří z procesu zadávání 
a udělování veřejných zakázek pro pracovníky 
zadavatele svým způsobem minové pole.

Jak nešlápnout na minu?
Tady je pět rad a doporučení pro pracovníky 
zadavatele: 
1.  S potenciálními dodavateli nebo jejich spo-

lupracovníky se scházejte pouze v kanceláři 
zadavatele. Žádné kavárny, restaurace nebo 
kanceláře dodavatele či jejich právníků. 

2.  Na schůzce zajistěte přítomnost vždy ales-
poň dvou pracovníků zadavatele.

3.  Z každé schůzky si vytvořte zápis a interně 
ho předejte nadřízenému.

4.  V případné e-mailové nebo jiné komunika-
ci s potencionálním dodavatelem před vy-
hlášením výběrového řízení vždy uveďte do 
předmětu „předběžné tržní konzultace pod-
le § 33 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání ve-
řejných zakázek“.

5.  Důsledně dodržujte zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, zejména co 
se týče stanovování hodnoty zakázky, a te-
dy stanovování toho, jaké řízení uplatnit 
pro zadání konkrétní zakázky.

Luboš Bôrik 
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Autor Luboš Bôrik je na seznamu advoká-
tů České advokátní komory. Ve své praxi se 
od roku 1994 zaměřuje na poradenství pro 
velké korporace. V letech 1998 až 2004 byl 
ředitelem právní divize společnosti Euro-
tel spol. s.r.o.

Pravidelná rubrika seznamuje s nově přijatými zákony, jejichž obsah se týká činnosti obcí.
Pro obce nejdůležitější je nepochybně dlouho očekávaný a diskutovaný nový stavební zákon. Ale nejen o něm v ak-
tuálních legislativních novinkách.

Stavební zákon
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který 
nabývá účinnosti 1. července 2023, s výjim-
kou stanovených ustanovení. V souvislosti 
s  přijetím nového stavebního zákona byl 
přijatý také zákon č. 284/2021 Sb., kterým se 
mění některé zákony.

O platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách
Nařízení vlády č. 322/2021 Sb., kterým se mě-
ní nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-

bách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
kterým došlo s účinností od 1. 9. 2021 ke změ-
nám tohoto právního předpisu.

V souvislosti s elektronizací 
postupů orgánů 
veřejné moci
Zákon č. 261/2021 Sb., jímž se mění některé 
zákony v souvislosti s další elektronizací 
postupů orgánů veřejné moci, kterým došlo 
(u některých změn s účinností již od 1. 9. 2021) 
či dojde ke změně několika právních předpi-
sů (např. zákona o místních poplatcích, záko-
na o obecní policii, zákona o svobodném pří-
stupu k informacím a dalších).

O zvláštních způsobech hlasování 
ve volbách do Sněmovny
Zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbách do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky v roce 2021 
a o změně některých zákonů, kterým se upra-
vují zvláštní způsoby hlasování ve volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky v roce 2021. Ty se použijí, pokud bude 
dne 15. září 2021 trvat stav pandemické poho-
tovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň 
pro část území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19. 
Tímto zákonem došlo také ke změně zákona 
o místním referendu, a to doplněním specific-
ké úpravy postupu v době tzv. krizového stavu.

Legislativní novinky
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Je rozhodování o poskytnutí informace o výši vyplacených odměn výkonem samostatné působnosti?
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2021 
sp. zn. 30 Cdo 1646/2019
V předmětném případě žadatel podal dle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, žádost o poskytnuté výši odměn ve-
doucích odborů městské části. Tato žádost byla zamítnuta a o odvolání 
rozhodoval Magistrát hlavního města Prahy, který v konečném důsled-
ku (po předchozích rozsudcích soudů) poskytl požadovanou informaci 
po 956 dnech místo v zákonné lhůtě 15 dnů. Žadatel se v této věci obrá-
til na příslušný soud, kde požadoval náhradu škody způsobenou ne-
správným úředním postupem (v důsledku nečinnosti). Po předchozím 
rozhodnutí soudů I. a II. stupně ve věci na základě podaného dovolání 
rozhodl Nejvyšší soud ČR, který se zabýval otázkou, zda Magistrát 
hlavního města Prahy v případě přezkumu rozhodnutí orgánu měst-
ské části rozhoduje v přenesené či samostatné působnosti.

Kdo je za jakou škodu odpovědný? 
Stát odpovídá za škodu i nemajetkovou újmu, která vznikla při výko-
nu veřejné moci, a to pokud ji způsobily orgány územních samo-
správných celků, jež vystupují jménem státu, když vykonávají přene-
senou působnost (tj. při výkonu státní správy, který na ně byl přene-
sen zákonem). Za škodu při výkonu veřejné správy v důsledku 
nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu odpoví-
dají územní samosprávné celky, pokud vznikla při výkonu samostat-
né působnosti. Podle § 33 zákona o hlavním městě Praze, pokud 
zvláštní zákon upravuje působnost hlavního města Prahy nebo měst-
ské části a nestanoví, že jde o samostatnou či přenesenou působnost, 
jde vždy o činnost patřící do samostatné působnosti. Podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím jsou povinnými subjekty státní 
orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 
O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje nadříze-
ný orgán do 15 dnů. 

Odpověď je ve výkladu zákona 
o svobodném přístupu k informacím
Nejvyšší soud ČR konstatoval, že odpověď na žalobcovu otázku je 
nutno hledat ve výkladu zákona o svobodném přístupu k informa-
cím. Tím, že zákon za povinné subjekty označil orgány, které agen-
du, k níž se požadované informace vztahovaly, věcně vyřizovaly (tj. 
byla náplní jejich působnosti), nepřímo učinil povinnost k poskyto-
vání takovýchto informací součástí obsahu dané působnosti těchto 

orgánů. Z toho pak podle soudu vyplývá, že rozhodování o odmít-
nutí žádosti o poskytnutí informace ve věci samostatné působnosti 
je výkonem samostatné působnosti a rozhodování o odmítnutí žá-
dosti o poskytnutí informace ve věcech přenesené působnosti je vý-
konem přenesené působnosti. Samostatné působnosti se týkají na-
příklad informace o nakládání s majetkem obce, zřizování a rušení 
příspěvkových organizací a organizačních složek obce, poskytování 
dotací apod. Přenesené působnosti se týkají informace o přenese-
ném výkonu státní správy, například na úseku stavebního a územní-
ho rozhodování, ochrany životního prostředí apod.

Za škodu takto vzniklou odpovídá 
územní samosprávný celek
Pokud zákon nestanoví výslovně, že orgány samosprávy v daném pří-
padě vykonávají přenesenou státní správu, rozhodují o odvolání pro-
ti rozhodnutí, kterým nebyly žadateli poskytnuty požadované infor-
mace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, spada-
jící věcně do výkonu působnosti samostatné, je i přezkum v těchto 
věcech výkonem působnosti samostatné. Protože Magistrát hlavního 
města Prahy v předmětném případě rozhodoval ve věci samostatné 
působnosti, i samotné rozhodování bylo výkonem působnosti samo-
statné, a tudíž za škodu takto vzniklou odpovídá územní samospráv-
ný celek dle § 19 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způ-
sobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.

K obdobnému závěru dospěl rovněž Nejvyšší správní soud v rozsud-
ku ze dne 2. 7. 2007 sp. zn. 4 As 56/2006 a v rozsudku ze dne 23. 7. 2008, 
sp. zn. 4 As 13/2008 a také Ústavní soud ČR v usnesení ze dne 21. 5. 2019, 
sp. zn. II. ÚS 1395/19.
 Zpracovala Slávka Kopačková

Judikát

Samostatná působnost obce
Obec spravuje své záležitosti samostatně, státní orgány a orgány kra-
jů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen pokud to vyža-
duje ochrana zákona a jen takovým způsobem, který stanoví zákon. 
Rozsah samostatné působnosti může být omezen pouze zákonem. 
Pro rozlišení samostatné a přenesené působnosti se uplatní pravidlo, 
že pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde 
o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou pů-
sobnost. Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou 
v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům 
nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce či o působ-
nost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako vý-

kon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti 
obce svěří zákon․ Do samostatné působnosti obce patří zejména zá-
ležitosti uvedené v § 84, 85 a 102 zákona o obcích (pozn. s výjimkou 
vydávání nařízení obce). Obec v  samostatné působnosti ve svém 
územním obvodu také pečuje v souladu s místními předpoklady 
a  zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a dbá 
o uspokojování potřeb svých občanů, a to především o uspokojování 
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potře-
by informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje 
a ochrany veřejného pořádku. Při výkonu samostatné působnosti se 
obec řídí zákonem (při vydávání obecně závazných vyhlášek) a jinými 
právními předpisy vydanými na základě zákona (v ostatních záleži-
tostech).

Slovníček 

Autorka se po celý svůj 
profesní život věnuje práci pro 
obce a jimi zřízené subjekty, 
aktuálně pracuje jako 
právník-referent na Odboru 
právních služeb městské části 
Praha 8. Poskytuje poradenství 
ve všech oblastech práva, 
pokud se týkají otázek 
řešených městskou částí 
a jejími orgány, včetně škol.



Vybavujete ve škole novou třídu? Sháníte firmu na svoz odpadu? 

Nebo rekonstruujete obecní dům? 

Naše šéfprůvodkyně Eliška Kloučková a její tým udělají všechno 

pro to, aby vaše k dodavateli  cesta byla co nejkratší a nejpohodlnější. 

 Kontaktujte nás, abychom vás vyslechli a seznámili s plánem cesty.

Tak batohy na záda, vyrážíme!

KOMPLETNÍ ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Pomůžeme vám se specifikací předmětu zakázky, zpracujeme výzvu a zadávací 

dokumentaci. Budeme k dispozici pro vyřizování dotazů účastníků řízení 

a zveřejníme veškeré dokumenty.

INDIVIDUÁLNÍ METODICKÁ PODPORA

Nevíte si rady s konkrétním postupem při zadávání veřejné zakázky? Řešíte kontrolu 

prováděnou poskytovatelem dotace? Obraťte se na nás.

ŠKOLENÍ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK KROK ZA KROKEM 

Osobně zaškolíme starostu či pověřeného zastupitele k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu i ve zjednodušeném podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek.

Les dobrých
úmyslů

Zbytečná
zastávka

Úřad
ztraceného
času

KONZULTACE POSTUPU ZADÁVÁNÍ VZMR A AKTUALIZACE OBECNÍ SMĚRNICE

Se zástupci obce konzultujeme nastavené postupy zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a zaměříme se na možná rizika. Navrhneme a vypracujeme aktualizaci 

souvisejících dokumentů, zejména Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.

 PUBLIKACE A VZOROVÁ DOKUMENTACE

V sekci Dokumenty na webu www.sms-sluzby.cz je vám k dispozici příručka Veřejné 

zakázky malého rozsahu prakticky: jak je zadávat, abyste si nezadali? doplněná 

o kompletní vzorovou dokumentaci pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu. 

Veškeré uvedené dokumenty jsou pro členy SMS ČR k dispozici ZDARMA.

POMŮŽEME VÁM S:

STRASTIPLNÁ CESTA 

K VEŘEJNÉ

ZAKÁZCE

   eliska.klouckova@sms-sluzby.cz         +420 606 138 822         www.sms-sluzby.cz

úřad vašeho času -> úřad uveřejňování
moře poplatků -> moře ztraceného času
cesta pro razítko -> cesta pravidly poskytovatelů dotací
úřadová kolona -> kolona žádostí o vysvětlení.Moře

ztraceného
času

Cesta pravidly
poskytovatelů
dotací

Kolona žádostío vysvětlení

Hora
papírů

Zadavatelův
skok

Úřad 
uveřejňování
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KONZULTACE POSTUPU ZADÁVÁNÍ VZMR A AKTUALIZACE OBECNÍ SMĚRNICE

Se zástupci obce konzultujeme nastavené postupy zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a zaměříme se na možná rizika. Navrhneme a vypracujeme aktualizaci 

souvisejících dokumentů, zejména Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.

PUBLIKACE A VZOROVÁ DOKUMENTACE

V sekci Dokumenty na webu www.sms-sluzby.cz je vám k dispozici příručka Veřejné 

zakázky malého rozsahu prakticky: jak je zadávat, abyste si nezadali? doplněná 

o kompletní vzorovou dokumentaci pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu. 

Veškeré uvedené dokumenty jsou pro členy SMS ČR k dispozici ZDARMA.

S ČÍM JEŠTĚ POMŮŽEME:

CENÍK SLUŽEB

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby a dodávky 14 000 Kč

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 19 000 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení na služby a dodávky 24 000 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 30 000 Kč

Otevřené řízení na služby a dodávky 35 000 Kč

Otevřené řízení na stavební práce individuální kalkulace

INDIVIDUÁLNÍ ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka dělená na části navýšení ceny o 30 %

Opakované zadávací řízení 50 % ceny

Administrace dotované veřejné zakázky v MS2014+ 2 500 Kč

Poradenství v oblasti veřejných zakázek 1 000 Kč/hod

Instruktáž: zadávání zakázek krok za krokem (60-90 minut) 3 000 Kč

Konzultace postupu VZMR vč. aktualizace obecní směrnice 4 500 Kč

Použití vzorových dokumentů dle aktuálního ZZVZ zdarma

OSTATNÍ SLUŽBY

Výše uvedené ceny zahrnují konzultaci, instruktáž či poradenství v prostorách 

naší pražské kanceláře. V případě, že klient preferuje setkání v jeho sídle, dovolujeme 

si za cestu účtovat 6 Kč/km.

Ceny jsou orientační. Individuální kalkulace se může od uvedených cen mírně lišit, přičemž 

je vždy pevně stanovena na začátku naší spolupráce.

“Známe cestu a máme toho dost naježděno. Vydáte se s námi?
eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, tel. +420 606 138 822

„Je to sice dál, zato horší cesta!” 

Tak něco takového od nás rozhodně neuslyšíte! 

  

   

   

eliska.klouckova@sms-sluzby.cz

+420 606 138 822

www.sms-sluzby.cz

Známe terén a máme toho dost nachozeno. Vydáte se s námi?



POSOUZENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ZDARMA

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

UDRŽITELNOST PROJEKTU

ŘÍZENÍ PROJEKTU

DOTAČNÍ PORADNA A SERVIS

Proplacením poslední platby započíná tzv. udržitelnost projektu. Během této doby
je potřeba udržovat projekt dle podmínek smlouvy. V případě jejich nedodržení hrozí
žadateli sankce, které se v krajních případech mohou rovnat velikosti celé dotace.
V této fázi vám připravíme průběžné a závěrečné zprávy o udržitelnosti.

Schválením žádosti o dotaci celý proces administrace nekončí, nýbrž začíná. Abyste
zajistili, že předběžně alokované dotační příspěvky skutečně obdržíte, je nezbytné
dodržet veškeré podmínky a termíny stanovené poskytovatelem dotace. V této
záležitosti vám rovněž nabízíme pomocnou ruku. 

Během řízení projektu pro vás zajistíme:
         přípravu podkladů určených pro vydání rozhodného aktu
         podání žádosti o uvolnění finančních prostředků
         přípravu monitorovacích zpráv
         komplexní administraci výběrových řízení
         kontrolu harmonogramu a pravidla povinné publicity
         hlášení o změnách v projektu
 

Základ úspěšné administrace tkví v kvalitním a zejména dobře nastaveném
projektovém záměru. Zhodnotíme soulad vašeho projektového záměru s pravidly 
poskytovatele dotace. Dle stupně připravenosti pak doporučíme vhodné dotační 
příležitosti k možnému financování.

Nabízíme vám administraci žádosti o dotaci v celém životním cyklu, což zahrnuje:
         přípravu podkladů a povinných příloh, jako je např. studie proveditelnosti
       přizpůsobení projektu hodnotícím kritériím zvoleného dotačního titulu tak, aby
         měla vaše žádost co největší šanci na úspěch
         zajištění finálního a úspěšného podání žádosti o dotaci včetně všech jejích příloh

KONTAKTUJTE NÁS
V případě zájmu o administraci či cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:

martina.kurzova@sms-sluzby.cz
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Píšeme pro školy přehledně a prakticky: 
zajímavé rozhovory, aktuální legislativa, 
kauzy, řešení pracovních situací. 
Předplaťte si Školu v právu a získejte 
přehled o tom, co se ve školství děje.

které jste zvyklí. Slibuji 
ale, že v zářijovém čísle je 
opět najdete.

Přeji vám příjemné čte-
ní a šťastný začátek nové-
ho školního roku.

Lenka Matějová,
šéfredaktorka

Zpravodaj pro klienty SMS-Služby S.r.o. číSlo 4/2021
www.Skolavpravu.cZ www.SMScr.cZ www.SMS-SluZby.cZ

Vážení a milí čtenáři,
obvykle když něco končí, něco nového a snad 
i  lepšího začíná. Pokud čtete tento úvodník 
v  den vydání Školy v právu, formálně končí 
školní rok 2020/2021 a na dveře klepe ten nový. 
Myslím, že si všichni přejeme, aby konečně ce-
lý proběhl prezenční formou a distanční výuka 
tu byla jen pro případy, kdy o ni sami stojíte.

A víte, co ještě končí? Škola v právu už ne-
bude dvouměsíčník, od září se stává měsíční-
kem. Na konci každého měsíce se tak můžete 
těšit na aktuální přehled informací o školství – 
zajímavé rozhovory, právní analýzy, přehled 
aktuální legislativy. A přemýšlíme i o nových 
rubrikách.

Co si přečtete v tomto čísle? Z rozhovoru 
s  ústředním školním inspektorem Tomášem 
Zatloukalem se dozvíte, jak si stojí české škol-

ství ve srovnání se zahraničím, na čem je třeba 
ještě zapracovat a jakou roli má v systému Čes-
ká školní inspekce. 

Začátkem školního roku se bude na mnoha 
základních školách volit školská rada. Kolegy-
ně Barbora Šedová proto připravila v rámci 
právní poradny přehled o legislativní úpravě 
školské rady. Tématu se věnuje také Petr Cha-
luš, dlouholetý člen školské rady a předseda 
Fóra rodičů. Ve svém článku se zamýšlí nad ro-
lí školské rady a přináší pár praktických tipů 
pro zlepšení jejího praktického fungování. 

Na co byste neměli zapomenout v souvis-
losti s novým školním rokem v oblasti ochrany 
osobních údajů? Rozhodně nejde o to pode-
psat co nejvíce souhlasů s využitím osobních 
údajů, dočtete se nakonec v krátkém shrnutí. 

Vzhledem k délce rozhovoru jsme pro ten-
tokrát nemohli zařadit všechny rubriky, na 

Škola je zpravidla taková, jaký je její ředitel
Jaký byl minulý školní rok, který se nesl v duchu distanční výuky a co by měly školy při distanční výu-
ce zlepšit? Jak pomáhá Česká školní inspekce rozvoji regionálního školství a co je jejím hlavním úko-
lem? A patří nekvalifikovaní učitelé do základních škol? Na tyto, ale i další otázky věnující se problémům českého 
školství odpovídá ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Co prozradil o českém základním školství 
školní rok 2020/2021? Jak školy zvládly 
distanční výuku? 
Distanční vzdělávání, jeho přípravu, organiza-
ci i realizaci jsme po celou dobu sledovali 
a průběžně k tomu vydávali analytické zprávy 
s podrobnou reflexí pro ministerstvo, zřizova-
tele nebo přímo jednotlivé školy. Na webových 
stránkách našeho úřadu lze najít jak informa-
ce z jara 2020, kdy se prakticky ze dne na den 
musela kompletně změnit práce škol a jednot-
livých učitelů, tak zprávy popisující distanční 
vzdělávání ve školním roce 2020/2021. V pří-
padě českého vzdělávacího systému, který je 
velmi decentralizovaný a silně závislý na růz-
ných regionálních a lokálních proměnných, 
jsou jakákoli zobecnění zpravidla dost proble-
matická. Obecně však lze říct, že české školy, 

Rozhovor

Jsme SMS-služby s. r. o. Obcím a školám pomáháme s ochranou osobních údajů, ad-
ministrací veřejných zakázek a dotací a s vypořádáním autorských práv. Nabízíme také 
pomoc se strategickým plánováním i audity webových stránek a pro klientské školy 
provozujeme bezplatnou právní poradnu. Více se dozvíte na www.sms-sluzby.cz.

Co dále nejdete v čísle
Školská rada tvoří významný prostor 
pro dialog ve prospěch dětí
Právní poradna pro školy
Začátek školního roku je důležitý 
i z pohledu ochrany osobních údajů

jejich ředitelé a učitelé většinou prokázali 
značnou flexibilitu a dokázali se na nové a ná-
ročné podmínky adaptovat. 

Zlepšila se kvalita distanční výuky  
ve srovnání s jarem 2020?
Samozřejmě, že jiná byla situace na jaře 
2020, kdy bylo všechno a pro všechny úplně 
nové, a  jinak vypadalo distanční vzdělávání 
po roce zkušeností s touto formou výuky. Na-
prostá většina škol, jejich ředitelů a pedago-
gických pracovníků odvedla za rok realizace 
distančního vzdělávání kvalitní práci a třeba 
jen v rámci online hospitací jsme registrovali 
řadu kreativních, promyšlených a přínosných 
aktivit, v nichž byla patrná snaha učitelů udě-
lat pro své žáky i v náročných a omezených 
podmínkách distančního vzdělávání maxi-
mum možného. Přirozeně se objevovaly i pří-
klady velmi špatné praxe, většinou ale školy 
tímto extrémně náročným obdobím prošly 
úspěšně.

V čem přetrvávaly nedostatky? 
Když to zjednoduším, řada škol nevyužívala 
dostatečně metodická doporučení, která k re-
alizaci distančního vzdělávání vydalo Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na 
jejichž obsahu se Česká školní inspekce vý-
znamně podílela. Tyto dokumenty poskyto-
valy srozumitelné návody pro všechny rele-
vantní situace a oblasti, které jsou s proble-
matikou vzdělávání na dálku spojeny. V řadě 
škol tak například nedostatečně prioritizova-
li vzdělávací obsah, realizovali online výuku 
v příliš velkém každodenním rozsahu, a to tře-
ba i pro žáky prvních nebo druhých tříd, ne-
kombinovali vhodně online výuku s dalšími 
aktivitami v offline režimu, neposkytovali žá-
kům průběžnou zpětnou vazbu a hodnocení 
k jejich práci nebo nevyužívali dostatečně on-
line nástroje i k jiným důležitým účelům, jako 
je např. podpora sociálních kontaktů a komu-
nikace žáků mezi sebou.

Jak si při distanční výuce vedli žáci, kterým 
je poskytována například pedagogická 
intervence nebo jiné podpůrné opatření?
Pravdou je, že náročnost zapojení žáků do 
distančního vzdělávání se nejvíce projevuje 
u žáků s různými speciálními vzdělávacími 
potřebami. Z našich šetření vyplynulo, že ti-
to žáci nebyli do online distanční výuky za-
pojováni v  plné míře, což je samozřejmě 
špatně, protože jde o zásadní součást dis-
tančního vzdělávání. Na druhou stranu to 
ale neznamená, že by tito žáci zůstávali mi-
mo vzdělávání, protože školy s nimi pracova-
ly jiným způsobem – např. formou individu-
álních konzultací nebo s podporou asistenta 
pedagoga. V každém případě bylo velmi dů-
ležité, aby školy po návratu žáků k prezenč-
nímu vzdělávání postupně zjišťovaly situaci 
u jednotlivých žáků individuálně, tak, aby na 
to v příštím školním roce mohly reagovat cí-
lenými vzdělávacími opatřeními. 

Jakou roli, kromě té inspekční, má Česká 
školní inspekce ve vzdělávacím systému?  
Je její pozice srovnatelná s podobnými 
institucemi v zahraničí?
Předně je potřeba uvést, že Česká školní in-
spekce se vyvíjí a proměňuje. V současné do-
bě jde o úřad, který si klade za cíl poskytovat 
komplexní zpětnou vazbu o kvalitě a efektivi-
tě vzdělávání všem relevantním aktérům, po-
ukazovat na silné i slabší stránky, nabízet ces-
ty ke zlepšování a poskytovat všem zúčastně-
ným potřebnou metodickou podporu. To je 
právě ten zásadní rozdíl, kterým se Česká 
školní inspekce v minulosti odlišovala od vět-
šiny obdobných orgánů v zahraničí. Již od ro-
ku 2013 však různými formami pomáháme 
školám, jejich učitelům a ředitelům na cestě 
k úspěšnému plnění jejich náročného poslání 
a určitě nejsme institucí, která by formalistic-
ky sledovala kdejakou drobnost a nesnažila 
se pomoci. Musíme však taky vnímat, že po 
postupném zrušení odvětvového řízení a  v 
důsledku celkové decentralizace stát nemá 
moc nástrojů, jak udržovat vzdělávání v něja-
ké jednotnější linii. 

Co je tedy hlavním úkolem ČŠI?
Vzdělávání je jedna z nejdůležitějších veřej-
ných služeb a vše podstatné v oblasti vzdělává-
ní stanovuje a zajišťuje právě stát. Je tedy zcela 
pochopitelné, že stát musí vstupovat i do pro-
cesu samotného poskytování vzdělávání a sna-
žit se přispívat k jeho maximální kvalitě. A to je 
naším úkolem. To, že hodnocení pedagogic-
kých procesů, na které se už několik let domi-
nantně zaměřujeme, někdy musí být doplně-
no i o kontrolu financí, o kontrolu dodržování 
právních předpisů nebo o  šetření nějaké stíž-
nosti, je, myslím taky pochopitelné, protože jde 
právě o tu veřejnou službu, která každoročně 

občany České republiky stojí velké peníze, a je 
tedy potřeba zajistit, aby se tato veřejná služba 
poskytovala pokud možno v souladu s tou nej-
lepší praxí a maximálně korektně.

Delší dobu zaznívá, že se české děti 
v některých předmětech zhoršují. Čím je to 
způsobeno? V čem spočívají hlavní důvody, 
které vedou ke zhoršení vzdělávacích 
výsledků českých dětí ve srovnání se 
zahraničím?
To je velmi složité téma, které lze jen obtížně 
popsat na několika řádcích. Zmíním tedy jen 
dva faktory. Prvním je vliv rodinného zázemí. 
Česká republika patří mezi země OECD, v nichž 
to, z jakého prostředí dítě pochází, extrémně 
ovlivňuje jeho vzdělávání. Jde o komplex urči-
tých proměnných, který se souhrnně označuje 
jako socioekonomický status. A bohužel jde 
o faktor, jehož eliminace je velmi náročná. I my 
se tedy snažíme průběžně ukazovat, co a jak je 
možné ve školách dělat, aby faktor socioekono-
mického statusu žáků nebyl alespoň posilován, 
když už se jeho vliv třeba úplně nedaří snižovat.
 
A ten další faktor je jaký?
Tím je předimenzovanost kurikula. Obsahově 
toho po žácích chceme velmi mnoho, učitelé 
sotva stíhají všechno probrat, ale probrat při-
tom neznamená porozumět, osvojit, zažít. Sna-
ha dostat k žákům tak široké znalosti, doved-
nosti a kompetence se pak míjí účinkem, proto-
že se letmo dotknou řady témat, ale nemají již 
prostor na jejich pochopení. Problém je už na 
úrovni rámcových vzdělávacích programů, o je-
jichž revizích se nyní diskutuje, ale vše se ještě 
více komplikuje na úrovni jednotlivých školních 
vzdělávacích programů, protože míra detailu, 
kterou školy po žácích požadují, v zásadě závisí 
pouze na jejich autonomním rozhodnutí. 
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DOPŘEJTE SVÉMU ŘEDITELI
AKTUÁLNÍ A PRAKTICKÉ INFORMACE

ZE ŠKOLSKÉHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
šéfredaktorka Školy v právu

SAMOSPRÁVA V PRÁVU • Zpravodaj pro klienty SMS-služby s.r.o. • 5/2021 11


