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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

 

A) Právní předpisy 

1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 

2. Vysoké školy, věda a výzkum 

3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace 

4. Ústavní výchova 

5. Mládež a sport 

6. Různé 

B) Směrnice 

 

A) Právní předpisy 

Předpisy platné k 31. 12. 2020 

1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 

1.1. Školy a školská zařízení 

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 

č. 135/2020 Sb. 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského 

zákona, ve znění zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 428/2012 Sb.  

a zák. č. 332/2014 Sb. 

č. 562/2004 Sb. 

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění zák. č. 383/2005 Sb.,  

zák. č. 112/2006 Sb., zák. č. 158/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb.,  

zák. č. 165/2006 Sb., zák. č. 179/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb.,  

zák. č. 624/2006 Sb., zák. č. 217/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb.,  

zák. č. 343/2007 Sb., zák. č. 58/2008 Sb., zák. č. 126/2008 Sb.,  

zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 242/2008 Sb., zák. č. 243/2008 Sb.,  

zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 384/2008 Sb., zák. č. 49/2009 Sb.,  

zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 378/2009 Sb., zák. č. 427/2010 Sb.,  

zák. č. 73/2011 Sb., zák. č. 331/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.,  

zák. č. 420/2011 Sb., zák. č.  472/2011 Sb., zák. č. 53/2012 Sb.,  

zák. č. 333/2012 Sb., zák. č. 370/2012 Sb., zák. č. 241/2013 Sb.,  

zák. opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zák. č. 64/2014 Sb.,  

zák. č. 250/2014 Sb., zák. č. 82/2015 Sb., zák. č. 178/2016 Sb.,  

zák. č. 230/2016 Sb., zák. č. 101/2017 Sb., zák. č. 222/2017 Sb., 

zák. č. 167/2018 Sb., zák. č. 46/2019 Sb., zák. č. 284/2020 Sb. 

a zák. č. 349/2020 Sb. 

č. 561/2004 Sb. 

Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 255/2001 Sb.,  

zák. č. 16/2002 Sb., zák. č. 284/2002 Sb., zák. č. 562/2004 Sb.,  

zák. č. 383/2005 Sb., zák. č. 179/2006 Sb., zák. č. 227/2009 Sb.  

a zák. č. 82/2015 Sb. 

č. 306/1999 Sb. 

Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 

č. 233/2020 Sb. 
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Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve 

školním roce 2019/2020 

č. 232/2020 Sb. 

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020 

č. 211/2020 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky 

financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu 

a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění  

nař. vlády č. 195/2019 Sb. 

č. 123/2018 Sb. 

Vyhláška o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb. č. 310/2018 Sb. 

Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických 

pracovníků a jejich platovém zařazení 

č. 161/2018 Sb. 

Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů 

a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů 

č. 61/2018 Sb. 

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění  

vyhl. č. 243/2017 Sb., vyhl. č. 244/2018 Sb. a vyhl. č. 233/2020 Sb. 

č. 353/2016 Sb. 

Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama,  

a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, 

ve znění vyhl. č. 160/2018 Sb. 

č. 282/2016 Sb. 

Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky 

č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání 

č. 58/2016 Sb. 

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

a žáků nadaných, ve znění vyhl. č. 270/2017 Sb., vyhl. č. 416/2017 Sb., 

vyhl. č. 244/2018 Sb., vyhl. č. 196/2019 Sb., vyhl. č. 248/2019 Sb. a vyhl. 

č. 606/2020 Sb. 

č. 27/2016 Sb. 

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhl. č. 58/2016 Sb., 

vyhl. č. 300/2018 Sb. a vyhl. č. 405/2020 Sb. 

č. 3/2015 Sb. 

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění nař. vlády č. 367/2012 Sb., nař. vlády 

č. 167/2014 Sb., nař. vlády č. 197/2015 Sb., nař. vlády č. 144/2018 Sb. 

a nař. vlády č. 354/2020 Sb. 

č. 211/2010 Sb. 

Vyhláška 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, ve znění vyhl. č. 54/2016 Sb. 

č. 274/2009 Sb. 

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění vyhl. č. 90/2010 Sb.,  

vyhl. č. 274/2010 Sb., vyhl. č. 54/2011 Sb., vyhl. č. 273/2011 Sb.,  

vyhl. č. 371/2012 Sb., vyhl. č. 173/2014 Sb., vyhl. č. 214/2015 Sb.,  

vyhl. č. 197/2016 Sb., vyhl. č. 311/2016 Sb., vyhl. č. 243/2017 Sb., vyhl. 

č. 232/2018 Sb. a vyhl. č. 405/2020 Sb. 

č. 177/2009 Sb. 

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro školy a školská zařízení 

zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského 

zákona, ve znění vyhl. č. 425/2008 Sb. a vyhl. č. 278/2012 Sb. 

č. 220/2007 Sb. 

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení 

zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského 

zákona, ve znění vyhl. č. 323/2008 Sb., vyhl. č. 21/2010 Sb.,  

vyhl. č. 261/2013 Sb. a vyhl. č. 238/2007 Sb. 

č. 2/2006 Sb. 

Vyhláška 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), 

č. 364/2005 Sb. 
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ve znění vyhl. č. 389/2006 Sb., vyhl. č. 226/2007 Sb., vyhl. č. 208/2009 

Sb., vyhl. č. 29/2012 Sb., vyhl. č. 131/2013 Sb., vyhl. č. 202/2016 Sb.  

a vyhl. č. 162/2018 Sb. 

Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 224/2005 Sb. 

Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních, ve znění vyhl. č. 436/2010 Sb. a vyhl. č. 197/2016 

Sb. 

č. 108/2005 Sb. 

Vyhláška o školním stravování, ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb.,  

vyhl. č. 463/2011 Sb., vyhl. č. 17/2015 Sb. a vyhl. č. 210/2017 Sb. 

č. 107/2005 Sb. 

Vyhláška o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhl. č. 109/2011 Sb.,  

vyhl. č. 279/2012 Sb., vyhl. č. 197/2016 Sb., vyhl. č. 163/2018 Sb., vyhl. 

č. 196/2019 Sb. a vyhl. č. 423/2020 Sb. 

č. 74/2005 Sb. 

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění vyhl. č. 116/2011 Sb.,  

vyhl. č. 103/2014 Sb., vyhl. č. 197/2016 Sb., vyhl. č. 248/2019 Sb. a vyhl. 

č. 607/2020 Sb. 

č. 72/2005 Sb. 

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhl. č.  197/2016 

Sb., vyhl. č. 70/2019 Sb. a vyhl. č. 423/2020 Sb. 

č. 71/2005 Sb. 

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění  

vyhl. č. 57/2010 Sb. 

č. 64/2005 Sb. 

Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek 

v zájmovém vzdělávání 

č. 55/2005 Sb. 

Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění vyhl. č. 454/2006 Sb.,  

vyhl. č. 256/2012 Sb., vyhl. č. 197/2016 Sb., vyhl. č. 280/2016 Sb.,  

vyhl. č. 243/2017 Sb., vyhl. č. 140/2018 Sb. a vyhl. č. 196/2019 Sb. 

č. 48/2005 Sb. 

Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 

zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,  

ve znění vyhl. č. 126/2011 Sb., vyhl. č. 36/2014 Sb. a vyhl. č. 118/2017 

Sb. 

č. 47/2005 Sb. 

Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky  

a státních jazykových zkouškách, ve znění vyhl. č. 196/2016 Sb. a vyhl. č. 

423/2020 Sb. 

č. 33/2005 Sb. 

Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce 

a výkonu inspekční činnosti 

č. 17/2005 Sb. 

Vyhláška o organizaci školního roku, ve znění vyhl. č. 322/2008 Sb.,  

vyhl. č. 111/2012 Sb., vyhl. č. 189/2014 Sb. a vyhl. č. 217/2019 Sb. 

č. 16/2005 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. č. 225/2009 Sb., vyhl. 

č. 195/2012 Sb. a vyhl. č. 405/2005 Sb. 

č. 15/2005 Sb. 

Vyhláška o předškolním vzdělávání, ve znění vyhl. č. 43/2006 Sb.,  

vyhl. č. 214/2012 Sb., vyhl. č. 197/2016 Sb., vyhl. č. 280/2016 Sb.,  

vyhl. č. 151/2018 Sb., vyhl. č. 196/2019 Sb. a vyhl. č. 423/2020 Sb. 

č. 14/2005 Sb. 

Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 

vyhl. č. 374/2006 Sb., vyhl. č. 400/2009 Sb., vyhl. č. 197/2016 Sb.  

a vyhl. č. 145/2018 Sb. 

č. 13/2005 Sb. 

Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení 

vydaných zahraničními školami 

č. 12/2005 Sb. 
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Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhl. č. 470/2006 Sb., 

vyhl. č. 279/2016 Sb. a vyhl. č. 423/2020 Sb. 

č. 10/2005 Sb. 

1.2. Pedagogičtí pracovníci 

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  

ve znění zák. č. 383/2005 Sb., zák. č. 179/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., 

zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 384/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb.,  

zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 422/2009 Sb., zák. č. 159/2010 Sb.,  

zák. č. 420/2011 Sb., zák. č. 198/2012 Sb., zák. č. 333/2012 Sb.,  

zák. č. 197/2014 Sb., zák. č. 82/2015 Sb., zák. č. 332/2014 Sb.  

a zák. č. 379/2015 Sb. 

č. 563/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol  

a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným 

svazkem obcí 

č. 263/2007 Sb. 

Vyhláška 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) 

č. 60/2006 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nař. vlády č. 273/2009 Sb.,                          

nař. vlády č. 239/2015 Sb., nař. vlády č. 195/2019 Sb. a nař. vlády 

č. 562/2020 Sb. 

č. 75/2005 Sb. 

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění  

vyhl. č. 412/2006 Sb., vyhl. č. 329/2013 Sb. a vyhl. č. 272/2014 Sb. 

č. 317/2005 Sb. 

Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,  

ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. 

č. 54/2005 Sb. 

 

2. Vysoké školy, věda a výzkum 

2.1 Vysoké školy 

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 

školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 

č. 188/2020 Sb. 

Zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích 

č. 162/2006 Sb. 

Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava č. 375/2004 Sb. 

Zákon o zřízení Univerzity obrany č. 214/2004 Sb. 

Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně č. 404/2000 Sb. 

Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění zák. č. 210/2000 Sb., zák. č. 147/2001 Sb., 

zák. č. 362/2003 Sb., zák. č. 96/2004 Sb., zák. č. 121/2004 Sb.,  

zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 473/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb.,  

zák. č. 342/2005 Sb., zák. č. 552/2005 Sb., zák. č. 161/2006 Sb.,  

zák. č. 165/2006 Sb., zák. č. 310/2006 Sb., zák. č. 624/2006 Sb.,  

zák. č. 261/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb.,  

č. 111/1998 Sb. 
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zák. č. 110/2009 Sb., zák. č. 419/2009 Sb., zák. č. 159/2010 Sb.,  

zák. č. 365/2011 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., zák. č. 48/2013 Sb., zák. 

č. 64/2014 Sb., zák. č. 137/2016 Sb., zák. č. 230/2016 Sb., zák. č. 24/2017 

Sb., zák. č. 183/2017 Sb., zák. č. 200/2017 Sb., zák. č. 303/2017 Sb., zák. 

č. 168/2018 Sb., zák. č. 32/2019 Sb., zák. č. 111/2019 Sb., zák. 

č. 403/2020 Sb., zák. č. 495/2020 Sb. a zák. č. 609/2020 Sb. 

Zákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze 

zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách 

č. 192/1994 Sb. 

Zákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické 

v Pardubicích 

č. 46/1994 Sb. 

Zákon ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně 

postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové 

č. 375/1992 Sb. 

Zákon ČNR o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, 

Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

a Ostravské univerzity 

č. 314/1991 Sb. 

Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti č. 181/1990 Sb. 

Zákon o bohosloveckých fakultách č. 163/1990 Sb. 

Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně č. 48/1990 Sb. 

Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy 

veterinární v Košicích 

č. 169/1968 Sb. 

Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění 

v Brně 

č. 168/1947 Sb. 

Zákon o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze" č. 53/1946 Sb. 

Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy "Akademie musických 

umění v Praze" 

č. 127/1945 Sb. 

Zákon, kterýmž se zřizuje samostatná československá státní "Vysoká 

škola zemědělská v Brně" 

č. 460/1919 Sb. 

Zákon, kterým se zřizuje druhá česká universita. č. 50/1919 Sb. 

Zákon o zřízení Československé státní "Vysoké školy zvěrolékařské 

v Brně" 

č. 76/1918 Sb. 

Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 

č. 278/2016 Sb. 

Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami č. 277/2016 Sb. 

Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů 

a mimořádných profesorů vysokých škol 

č. 276/2016 Sb. 

Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství č. 275/2016 Sb. 

Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství č. 274/2016 Sb. 

Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo 

v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno 

dokončit studium na vysoké škole 

č. 122/2009 Sb. 

Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, 

mládeže a tělovýchovy 

č. 362/2008 Sb. 

Vyhláška o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího 

řízení na vysokých školách, ve znění vyhl. č. 276/2004 Sb. 

č. 343/2002 Sb. 

Nařízení vlády ČSFR, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení 

Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, ve znění nař. vlády č. 434/1990 

Sb. 

č. 308/1990 Sb. 

Nařízení vlády ČSFR o změně v organizaci vysokých škol uměleckého 

směru 

č. 282/1990 Sb. 
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2.2. Věda a výzkum 

Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách  

a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., 

zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 298/2016 Sb., zák. 

č. 183/2017 Sb. a zák. č. 609/2020 Sb. 

č. 227/2006 Sb. 

Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona  

o veřejných výzkumných institucích, ve znění zák. č. 362/2007 Sb.,  

zák. č. 503/2012 Sb., zák. č. 340/2013 Sb. a zák. č. 344/2013 Sb. 

č. 342/2005 Sb. 

Zákon o veřejných výzkumných institucích, ve znění zák. č. 533/2006 Sb., 

zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 379/2007 Sb., zák. č. 110/2009 Sb.,  

zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 427/2010 Sb., zák. 

č. 396/2012 Sb., zák. č. 24/2017 Sb., zák. č. 183/2017 Sb., zák. 

č. 176/2019 Sb. a zák. č. 277/2019 Sb. 

č. 341/2005 Sb. 

Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zák. č. 109/2009 Sb., zák. 

č. 236/2012 Sb., zák. č. 104/2017 Sb. a zák. č. 183/2017 Sb. 

č. 215/2004 Sb. 

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění  

zák. č. 41/2004 Sb., zák. č. 215/2004 Sb., zák. č. 342/2005 Sb.,  

zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 81/2006 Sb., zák. č. 227/2006 Sb.,  

zák. č. 171/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb.,  

zák. č. 110/2009 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., zák. č. 469/2011 Sb., zák. 

č. 49/2013 Sb., zák. č. 194/2016 Sb., zák. č. 146/2017 Sb., zák. 

č. 367/2017 Sb., č. 277/2019 Sb., zák. č. 50/2020 Sb. a zák. č. 484/2020 

Sb. 

č. 130/2002 Sb. 

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zák. č. 493/2000 Sb., zák. 

č. 141/2001 Sb., zák. č. 187/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb., zák. 

č. 450/2001 Sb., zák. č. 202/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. 

č. 479/2003 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. 

č. 436/2004 Sb., zák. č. 482/2004 Sb., zák. č. 1/2005 Sb., zák. č. 127/2005 

Sb., zák. č. 361/2005 Sb., zák. č. 377/2005 Sb., zák. č. 546/2005 Sb., zák. 

č. 112/2006 Sb., zák. č. 130/2006 Sb., zák. č. 138/2006 Sb., zák. 

č. 140/2006 Sb., zák. č. 230/2006 Sb., zák. č. 174/2007 Sb., zák. 

č. 214/2007 Sb., zák. č. 270/2007 Sb., zák. č. 26/2008 Sb., zák. 

č. 306/2008 Sb., zák. č. 109/2009 Sb., zák. č. 154/2009 Sb., zák. 

č. 214/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. 

č. 417/2009 Sb., zák. č. 421/2009 Sb., zák. č. 139/2010 Sb., zák. 

č. 199/2010 Sb., zák. č. 427/2010 Sb., zák. č. 30/2011 Sb., zák. č. 73/2011 

Sb., zák. č. 366/2011 Sb., zák. č. 370/2011 Sb., zák. č. 428/2011 Sb., 

zák. č. 456/2011 Sb., zák. č. 457/2011 Sb., zák. č. 465/2011 Sb., zák. 

č. 171/2012 Sb., zák. č. 407/2012 Sb., zák. č. 501/2012 Sb., zák. 

č. 303/2013 Sb., zák. opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., zák. č. 250/2014 

Sb., zák. č. 25/2015 Sb., zák. č. 320/2015 Sb., zák. č. 357/2015 Sb., zák. 

č. 128/2016 Sb., zák. č. 135/2016 Sb., zák. č. 264/2016 Sb., zák. 

č. 24/2017 Sb., zák. č. 59/2017 Sb., zák. č. 203/2017 Sb., zák. č. 367/2017 

č. 218/2000 Sb. 
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Sb., zák. č. 92/2018 Sb., zák. č. 214/2020 Sb., zák. č. 484/2020 Sb., zák. 

č. 527/2020 Sb. a zák. č. 609/2020 Sb. 

Zákon o Akademii věd České republiky, ve znění zák. č. 220/2000 Sb.  

a zák. č. 342/2005 Sb. 

č. 283/1992 Sb. 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zák. č.  162/1993 Sb., zák. 

č. 193/1994 Sb., zák. č. 243/1997 Sb., zák. č. 30/1998 Sb., zák. č. 77/2004 

Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 77/2006 Sb., zák. č. 312/2008 Sb., zák. 

č. 291/2009 Sb., zák. č. 308/2011 Sb., zák. č. 359/2012 Sb., zák. 

č. 183/2017 Sb., zák. č. 255/2017 Sb., zák. č. 302/2017 Sb. a zák. 

č. 501/2020 Sb. 

č. 246/1992 Sb. 

Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu 

vykazování příjmů z transferu znalostí 

č. 160/2017 Sb. 

Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, ve znění nař. vlády č. 66/2016 Sb. 

a nař. vlády č. 493/2020 Sb. 

č. 71/2013 Sb. 

Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací 

č. 397/2009 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního 

pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách a souvisejících činností 

č. 231/2006 Sb. 

Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací 

schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 

č. 434/2020 Sb. 

 

3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace 

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),  

ve znění zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., 

zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 53/2012 Sb.  

a zák. č. 183/2017 Sb. 

č. 179/2006 Sb. 

Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných 

států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 

kvalifikace), ve znění zák. č. 96/2004 Sb., zák. č. 588/2004 Sb.,  

zák. č. 21/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb., zák. č. 189/2008 Sb.,  

zák. č. 52/2012 Sb., zák. č. 101/2014 Sb., zák. č. 126/2016 Sb.,  

zák. č. 222/2017 Sb. a zák. č. 176/2019 Sb. 

č. 18/2004 Sb. 

Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační 

povinnosti o regulovaných povoláních 

č. 306/2020 Sb. 

Vyhláška SÚJB o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě 

osoby zajišťující radiační ochranu registranta 

č. 409/2016 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, ve znění vyhl. č. 110/2012 Sb. 

č. 208/2007 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 

způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění  

vyhl. č. 240/2006 Sb., vyhl. č. 378/2012 Sb. a vyhl. č. 298/2005 Sb. 

č. 298/2005 Sb. 

aspi://module='ASPI'&link='162/1993%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='193/1994%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='243/1997%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='30/1998%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='77/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='77/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='413/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='312/2008%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='291/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='308/2011%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='359/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='255/2017%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Vyhláška MZd v dohodě s MŠMT, kterou se stanoví minimální 

požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 

nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhl. č. 129/2010 Sb., 

vyhl. č. 3/2016 Sb. a vyhl. č. 470/2017 Sb. 

č. 39/2005 Sb. 

Vyhláška MZe, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických 

oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České 

republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva 

zemědělství 

č. 213/2004 Sb. 

 

4. Ústavní výchova 

Zákon 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 nálezu Ústavního soudu č. 476/2004 

Sb., zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 563/2004 Sb., zák. č. 383/2005 Sb.,  

zák. č. 112/2006 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb.,  

zák. č. 7/2009 Sb., zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.,  

zák. č. 352/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 333/2012 Sb.,  

zák. č. 401/2012 Sb., zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 303/2013 Sb. 

č. 109/2002 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky 

kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo 

peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy 

č. 460/2013 Sb. 

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy  

a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhl. č. 244/2011 

Sb., vyhl. č. 124/2014 Sb. a vyhl. č. 198/2015 Sb. 

č. 438/2006 Sb. 

Vyhláška 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) 

č. 60/2006 Sb. 

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně 

vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 

č. 458/2005 Sb. 

 

5. Mládež a sport 

Zákon o podpoře sportu, ve znění zák. č. 219/2005 Sb., zák. č. 186/2006 

Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 183/2010 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.,  

zák. č. 230/2016 Sb., zák. č. 183/2017 Sb. a zák. č. 178/2019 Sb. 

č. 115/2001 Sb.  

 

6. Různé 

Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka 

a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti 

č. 608/2020 Sb. 

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, ve znění nař. vlády č. 83/2018 Sb. a nař. vlády č. 191/2019 

Sb. 

č. 313/2010 Sb. 
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Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících 

a hluchoslepých osob 

č. 165/2018 Sb. 

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního 

poměru, kteří nejsou státními občany České republiky 

č. 175/2015 Sb. 

Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely 

státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých 

kurzech cizích jazyků s denní výukou 

č. 19/2014 Sb. 

Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely 

udělování státního občanství České republiky 

č. 433/2013 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího 

programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho 

ukončení, ve znění vyhl. č. 42/2018 Sb. 

č. 176/2009 Sb. 

Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění  

vyhl. č. 343/2009 Sb. a vyhl. č. 465/2016 Sb. 

č. 410/2005 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

vyhl. č. 237/2003 Sb. 

č. 281/2001 Sb. 

Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve 

znění vyhl. č. 148/2004 Sb., vyhl. č. 320/2010 Sb. a vyhl. č. 422/2013 Sb. 

č. 106/2001 Sb. 

 

B) Směrnice 

Směrnice o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám 

a školským zařízením 

č. j. MSMT-

39867/2018 

Směrnice o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních 

prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností, ve znění směrnice č. j. MSMT-32965/2019 

č. j. MSMT-

14281/2018 

Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky 

státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  

ve znění pozdějších předpisů 

č. j. MSMT-

21042/2016 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva 

zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje postup  

při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

č. j. 142/2007-

ODS-Org 

(Sbírka 

instrukcí  

a sdělení 

Ministerstva 

spravedlnosti, 

č. 5/2007, s. 114) 

 


