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O B S A H:
410. Vy hl aÂ sÏ k a o ochraneÏ civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny a o zmeÏneÏ vyhlaÂsÏky Ministerstva dopravy a spojuÊ cÏ. 108/1997
Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm
podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
411. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 199/2004 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ celnõÂho zaÂkona a kterou se zrusÏujõÂ
neÏktereÂ vyhlaÂsÏky upravujõÂcõÂ osvobozenõÂ od dovoznõÂho cla a nepreferencÏnõÂ puÊvod zbozÏõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 200/2005 Sb.
412. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 317/2005 Sb., o dalsÏõÂm vzdeÏlaÂvaÂnõÂ pedagogickyÂch pracovnõÂkuÊ, akreditacÏnõÂ komisi
a karieÂrnõÂm systeÂmu pedagogickyÂch pracovnõÂkuÊ
413. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se zrusÏuje vyhlaÂsÏka cÏ. 470/2004 Sb., kterou se stanovõÂ seznam nemocõÂ, stavuÊ nebo vad, ktereÂ vylucÏujõÂ
zdravotnõÂ zpuÊsobilost k vyÂkonu povolaÂnõÂ leÂkarÏe, zubnõÂho leÂkarÏe a farmaceuta a k vyÂkonu povolaÂnõÂ dalsÏõÂho zdravotnickeÂho
pracovnõÂka a jineÂho odborneÂho pracovnõÂka, druhy, cÏetnost a obsah leÂkarÏskyÂch prohlõÂdek a naÂlezÏitosti leÂkarÏskeÂho posudku
(o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti k vyÂkonu povolaÂnõÂ zdravotnickeÂho pracovnõÂka a jineÂho odborneÂho pracovnõÂka)

Strana 5698

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 410 / 2006

CÏaÂstka 132

410
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 14. srpna 2006
o ochraneÏ civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny a o zmeÏneÏ vyhlaÂsÏky Ministerstva dopravy a spojuÊ
cÏ. 108/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Ministerstvo dopravy stanovõÂ podle § 102 odst. 1
zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ
a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm
podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 146/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 258/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 225/2006 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 67 odst. 4, § 85a odst. 9, § 85c
odst. 2, § 85d odst. 5, § 85e odst. 6, § 85f odst. 5,
§ 85j odst. 4, § 85k odst. 4 a § 86b odst. 5 zaÂkona:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â SÏKA
VYHLA
O OCHRANEÏ CIVILNIÂHO LETECTVIÂ
Â VNIÂMI CÏINY
Ï ED PROTIPRA
PR
§1
Obsah a struktura bezpecÏnostnõÂho programu
(K § 85a odst. 9 a § 85e odst. 6 zaÂkona)
(1) Obsah a struktura bezpecÏnostnõÂho programu
provozovatele letisÏteÏ jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1 k teÂto
vyhlaÂsÏce.
(2) Obsah a struktura bezpecÏnostnõÂho programu
leteckeÂho dopravce jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 2 k teÂto
vyhlaÂsÏce.
(3) Obsah a struktura bezpecÏnostnõÂho programu
poskytovatele letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 3 k teÂto vyhlaÂsÏce.
(4) Obsah a struktura bezpecÏnostnõÂho programu
poskytovatele sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto vyhlaÂsÏce.
(5) Obsah a struktura bezpecÏnostnõÂho programu
schvaÂleneÂho agenta jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 5 k teÂto
vyhlaÂsÏce.
§2
ZpuÊsob provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂ kontroly
(K § 85c odst. 2 zaÂkona)
(1) BezpecÏnostnõÂ kontrola se provaÂdõÂ zejmeÂna jako

1

a) detekcÏnõÂ kontrola,
b) ulozÏenõÂ zavazadel, naÂkladu, posÏty a kuryÂrnõÂch
a expresnõÂch zaÂsilek, ktereÂ nelze podrobit detekcÏnõÂ
kontrole, do skladovacõÂch prostoruÊ urcÏenyÂch provozovatelem letisÏteÏ,
c) dalsÏõÂ postupy uvedeneÂ v prÏõÂmo pouzÏitelneÂm prÏedpise EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1).
(2) DetekcÏnõÂ kontrola se provaÂdõÂ jako fyzickaÂ
kontrola osob, fyzickaÂ kontrola veÏcõÂ a kontrola technickyÂmi prostrÏedky podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1).
(3) Fyzickou kontrolu osob provaÂdõÂ osoba stejneÂho pohlavõÂ vizuaÂlnõÂ prohlõÂdkou a hmatem ruky na
oblecÏeneÂm teÏle kontrolovaneÂ osoby, jakozÏ i ve volnyÂch
a odlozÏenyÂch cÏaÂstech jejõÂho odeÏvu. PrÏi provaÂdeÏnõÂ fyzickeÂ kontroly osob lze pouzÏõÂt rucÏnõÂho detektoru
kovuÊ.
(4) FyzickaÂ kontrola veÏcõÂ se provaÂdõÂ vizuaÂlnõÂ prohlõÂdkou a hmatem ruky a zahrnuje kontrolu vnitrÏnõÂho
prostoru veÏci, vcÏetneÏ obalu a pomocnyÂch konstrukcõÂ,
a kontrolu vsÏech vlozÏenyÂch prÏedmeÏtuÊ, jejich obsahu
a cÏaÂstõÂ.
(5) FyzickaÂ kontrola osob a fyzickaÂ kontrola veÏcõÂ
se provaÂdõÂ s pouzÏitõÂm ochrannyÂch rukavic.
(6) NaÂklad, posÏta a kuryÂrnõÂ a expresnõÂ zaÂsilky,
ktereÂ nelze z duÊvodu jejich rozmeÏru nebo pouzÏiteÂho
materiaÂlu podrobit detekcÏnõÂ kontrole, se prÏed nalozÏenõÂm do letadla ulozÏõÂ nejmeÂneÏ na dobu 24 hodin do
skladovacõÂch prostoruÊ urcÏenyÂch provozovatelem letisÏteÏ.
(7) Po provedenõÂ bezpecÏnostnõÂ kontroly se zapsanaÂ zavazadla podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1), naÂklad, posÏta a kuryÂrnõÂ
a expresnõÂ zaÂsilky oznacÏõÂ znacÏkou obsahujõÂcõÂ naÂpis ¹Security checkedª, porÏadoveÂ cÏõÂslo a mõÂsto provedenõÂ
kontroly.

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kteryÂm se stanovõÂ spolecÏnaÂ pravidla
v oblasti bezpecÏnosti civilnõÂho letectvõÂ.
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§3
OsveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
(K § 85d odst. 5 zaÂkona)
KromeÏ naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch spraÂvnõÂm rÏaÂdem2)
zÏaÂdost o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti obsahuje prÏõÂlohu, kterou tvorÏõÂ põÂsemneÂ potvrzenõÂ o uÂspeÏsÏneÂm slozÏenõÂ zkousÏky po absolvovaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂho typu
bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ3), ktereÂ nesmõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ
6 meÏsõÂcuÊ.
§4
(1) Ministerstvo dopravy oveÏrÏõÂ znalosti fyzickeÂ
osoby provaÂdeÏjõÂcõÂ detekcÏnõÂ kontrolu prÏezkoumaÂnõÂm,
zda uÂspeÏsÏneÏ absolvovala prÏõÂslusÏnyÂ typ bezpecÏnostnõÂho
sÏkolenõÂ.
(2) Rozsah znalostõÂ potrÏebnyÂch pro vydaÂnõÂ
osveÏdcÏenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti odpovõÂdaÂ rozsahu znalostõÂ stanoveneÂmu prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) a potrÏebneÂmu pro uÂspeÏsÏneÂ
absolvovaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂho typu bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ.
§5
OsveÏdcÏenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
(K § 85d odst. 5 zaÂkona)
(1) KromeÏ naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch spraÂvnõÂm rÏaÂdem2) zÏaÂdost o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti obsahuje
a) naÂzev technickeÂho prostrÏedku nebo bezpecÏnostnõÂho zarÏõÂzenõÂ,
b) obchodnõÂ firmu nebo jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna,
a prÏõÂjmenõÂ, mõÂsto podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
fyzickeÂ osoby, kteraÂ je podnikatelem, nebo obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo praÂvnickeÂ osoby, vyÂrobce technickeÂho prostrÏedku nebo bezpecÏnostnõÂho zarÏõÂzenõÂ,
c) typoveÂ urcÏenõÂ technickeÂho prostrÏedku nebo bezpecÏnostnõÂho zarÏõÂzenõÂ,
d) parametry technickeÂho prostrÏedku nebo bezpecÏnostnõÂho zarÏõÂzenõÂ.
(2) PrÏõÂlohu k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti tvorÏõÂ vesÏkeraÂ technickaÂ dokumentace technickeÂho prostrÏedku nebo bezpecÏnostnõÂho zarÏõÂzenõÂ, zejmeÂna
a) popis konstrukce a cÏinnosti,
b) popis prvkuÊ pro ovlaÂdaÂnõÂ a nastavenõÂ.

2
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§6
Â
(1) UcÏinnost a spolehlivost technickyÂch prostrÏedkuÊ a bezpecÏnostnõÂch zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanyÂch prÏi
bezpecÏnostnõÂ kontrole se prokazuje
a) prÏedlozÏenõÂm osveÏdcÏenõÂ vydaneÂho prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem cÏlenskeÂho staÂtu MezinaÂrodnõÂ organizace
pro civilnõÂ letectvõÂ prokazujõÂcõÂho, zÏe technickyÂ
prostrÏedek nebo bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ splnÏuje
technickeÂ pozÏadavky stanoveneÂ prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) nebo
leteckyÂmi prÏedpisy4), nebo
b) meÏrÏenõÂm a porovnaÂnõÂm materiaÂlovyÂch a provoznõÂch vlastnostõÂ technickeÂho prostrÏedku nebo bezpecÏnostnõÂho zarÏõÂzenõÂ s pozÏadavky stanovenyÂmi
prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) nebo leteckyÂmi prÏedpisy4).
(2) MeÏrÏenõÂ a porovnaÂnõÂ materiaÂlovyÂch a provoznõÂch vlastnostõÂ technickeÂho prostrÏedku nebo bezpecÏnostnõÂho zarÏõÂzenõÂ s pozÏadavky stanovenyÂmi prÏõÂmo
pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1)
nebo leteckyÂmi prÏedpisy4) se provaÂdõÂ
a) vyhodnocenõÂm prÏedlozÏeneÂ technickeÂ dokumentace,
b) pozorovaÂnõÂm chodu v provoznõÂch podmõÂnkaÂch,
c) zkousÏenõÂm a oveÏrÏovaÂnõÂm specifickyÂch parametruÊ
jednotlivyÂch druhuÊ technickyÂch prostrÏedkuÊ nebo
bezpecÏnostnõÂch zarÏõÂzenõÂ.
§7
Seznam schvaÂlenyÂch agentuÊ
(K § 85e odst. 6 zaÂkona)
Do seznamu schvaÂlenyÂch agentuÊ se zapisujõÂ
a) obchodnõÂ firma nebo jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna,
a prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ a mõÂsto podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby, kteraÂ je podnikatelem, nebo obchodnõÂ firma nebo naÂzev a sõÂdlo praÂvnickeÂ osoby,
b) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
c) prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ.
§8
LetisÏtnõÂ identifikacÏnõÂ pruÊkaz
(K § 85f odst. 5 zaÂkona)
(1) LetisÏtnõÂ identifikacÏnõÂ pruÊkaz obsahuje
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ drzÏitele,
b) fotografii drzÏitele,
c) evidencÏnõÂ cÏõÂslo,

) ZaÂkon cÏ. 500/2004 Sb., spraÂvnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 413/2005 Sb.
) CÏaÂst 12 prÏõÂlohy narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kteryÂm se stanovõÂ
spolecÏnaÂ pravidla v oblasti bezpecÏnosti civilnõÂho letectvõÂ.
4
) § 102 odst. 2 zaÂkona cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm
podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
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d) datum vydaÂnõÂ a datum ukoncÏenõÂ platnosti,
e) oznacÏenõÂ prostoruÊ letisÏteÏ, do kteryÂch je drzÏitel
opraÂvneÏn vstoupit,
f) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev nebo jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ zameÏstnavatele drzÏitele,
pokud nenõÂ osobou samostatneÏ vyÂdeÏlecÏneÏ cÏinnou,
g) podpis drzÏitele.
(2) LetisÏtnõÂ identifikacÏnõÂ pruÊkaz je zhotoven
z vodeÏ odolneÂho materiaÂlu nebo umõÂsteÏn ve vodeÏ
odolneÂm pouzdru.
(3) DrzÏitel letisÏtnõÂho identifikacÏnõÂho pruÊkazu
pouzÏõÂvaÂ letisÏtnõÂ identifikacÏnõÂ pruÊkaz, pokud do prostoru letisÏteÏ vstupuje v souvislosti s plneÏnõÂm povinnostõÂ
vyplyÂvajõÂcõÂch z pracovnõÂho nebo obdobneÂho pomeÏru
nebo v souvislosti s podnikaÂnõÂm.
§9
PovolenõÂ k vjezdu vozidel
(K § 85f odst. 5 zaÂkona)
PovolenõÂ k vjezdu vozidel obsahuje
oznacÏenõÂ provozovatele vozidla,
registracÏnõÂ znacÏku vozidla,
tovaÂrnõÂ znacÏku, typ a barvu vozidla,
evidencÏnõÂ cÏõÂslo,
datum vydaÂnõÂ a datum ukoncÏenõÂ platnosti,
oznacÏenõÂ prostoruÊ letisÏteÏ, do kteryÂch je vozidlu
povolen vjezd,
g) mõÂsta vjezdu a vyÂjezdu vozidla.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

§ 10
BezpecÏnostnõÂ kontrola vozidel
(K § 85f odst. 5 zaÂkona)
Vozidla vjõÂzÏdeÏjõÂcõÂ do prostoruÊ letisÏteÏ urcÏenyÂch
provozovatelem letisÏteÏ jsou podrobovaÂna bezpecÏnostnõÂ
kontrole v rozsahu alesponÏ 2 z teÏchto cÏaÂstõÂ:
a) kapsy prÏednõÂch dverÏõÂ, slunecÏnõÂ clony a prÏihraÂdky,
b) zadnõÂ strana sedadel, prostor pod sedadly a prostor
pro nohy,
c) zavazadlovyÂ prostor a naÂkladovyÂ prostor,
d) prostor pro naÂhradnõÂ pneumatiku,
e) spodnõÂ cÏaÂst vozidla a motorovyÂ prostor.
§ 11
Vzor põÂsemneÂ zpraÂvy o pruÊbeÏzÏneÂ kontrole
zavaÂdeÏnõÂ a plneÏnõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ
uvedenyÂch v bezpecÏnostnõÂm programu
a o pruÊbeÏzÏneÂm vyhodnocovaÂnõÂ
zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ,
stanovovaÂnõÂ a plneÏnõÂ opatrÏenõÂ k jejich naÂpraveÏ
(K § 85j odst. 4 zaÂkona)
Vzor põÂsemneÂ zpraÂvy o pruÊbeÏzÏneÂ kontrole zavaÂdeÏnõÂ a plneÏnõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ uvedenyÂch v bezpecÏ-

nostnõÂm programu provozovatele letisÏteÏ, leteckeÂho dopravce, poskytovatele letovyÂch provoznõÂch sluzÏeb, poskytovatele sluzÏeb prÏi odbavovacõÂm procesu na letisÏti
a schvaÂleneÂho agenta, jakozÏ i o pruÊbeÏzÏneÂm vyhodnocovaÂnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ, stanovovaÂnõÂ a plneÏnõÂ
opatrÏenõÂ k jejich naÂpraveÏ je uveden v prÏõÂloze cÏ. 6 k teÂto
vyhlaÂsÏce.
§ 12
NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ povolenõÂ
k provaÂdeÏnõÂ kontrol zavaÂdeÏnõÂ a plneÏnõÂ opatrÏenõÂ
a postupuÊ uvedenyÂch v bezpecÏnostnõÂm programu
(K § 85j odst. 4 zaÂkona)
(1) KromeÏ naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch spraÂvnõÂm rÏaÂdem2) zÏaÂdost o vydaÂnõÂ povolenõÂ k provaÂdeÏnõÂ kontrol
zavaÂdeÏnõÂ a plneÏnõÂ opatrÏenõÂ a postupuÊ uvedenyÂch v bezpecÏnostnõÂm programu obsahuje prÏõÂlohu, kterou tvorÏõÂ
a) põÂsemneÂ potvrzenõÂ o uÂspeÏsÏneÂm slozÏenõÂ zkousÏky
po absolvovaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂho typu bezpecÏnostnõÂho
sÏkolenõÂ, nebo põÂsemneÂ potvrzenõÂ o uÂspeÏsÏneÂm absolvovaÂnõÂ jineÂho odborneÂho sÏkolenõÂ z daneÂ oblasti,
b) doklad o vykonaneÂ praxi v oblasti ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny a jejõÂ deÂlce.
(2) KvalifikacÏnõÂ podmõÂnky podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) se oveÏrÏujõÂ
prostrÏednictvõÂm prÏezkoumaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
zÏadatele. Za odborneÏ zpuÊsobileÂho se povazÏuje zÏadatel,
kteryÂ prokaÂzÏe nejmeÂneÏ trÏõÂletou praxi v oblasti ochrany
civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny a kteryÂ
uÂspeÏsÏneÏ absolvoval bezpecÏnostnõÂ sÏkolenõÂ, nebo jineÂ odborneÂ sÏkolenõÂ z daneÂ oblasti.
§ 13
OsveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ
(K § 85k odst. 4 zaÂkona)
(1) KromeÏ naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch spraÂvnõÂm rÏaÂdem2) zÏaÂdost o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ obsahuje typy bezpecÏnostnõÂch sÏkolenõÂ
podle prÏõÂmo pouzÏitelneÂho prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1), pro ktereÂ zÏadatel zÏaÂdaÂ vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ
k provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ.
(2) PrÏõÂlohy k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ tvorÏõÂ
a) doklad o vykonaneÂ praxi v oblasti ochrany civilnõÂho letectvõÂ prÏed protipraÂvnõÂmi cÏiny a jejõÂ deÂlce,
b) osnovy jednotlivyÂch typuÊ bezpecÏnostnõÂch sÏkolenõÂ,
pro ktereÂ zÏadatel zÏaÂdaÂ vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ,
c) popis zpuÊsobu provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ,
d) popis zpuÊsobu zajisÏteÏnõÂ kvality bezpecÏnostnõÂho
sÏkolenõÂ.
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(3) SplneÏnõÂ podmõÂnek pro vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ se prokazuje prÏedlozÏenõÂm dokumentace podle odstavce 2 a slozÏenõÂm
zkousÏky z teoretickyÂch znalostõÂ. ZkusÏebnõÂ okruhy ke
zkousÏce z teoretickyÂch znalostõÂ jsou uvedeny v prÏõÂloze
cÏ. 7 k teÂto vyhlaÂsÏce.
§ 14
PotvrzenõÂ o uÂspeÏsÏneÂm slozÏenõÂ zkousÏky
(K § 85k odst. 4 zaÂkona)
PotvrzenõÂ o uÂspeÏsÏneÂm slozÏenõÂ zkousÏky po absolvovaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂho typu bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ obsahuje
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a datum narozenõÂ zkousÏeneÂho,
b) obchodnõÂ firmu nebo jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna,
a prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ, mõÂsto podnikaÂnõÂ
a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo fyzickeÂ osoby, kteraÂ je podnikatelem, nebo obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo
a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo praÂvnickeÂ osoby, drzÏitele
osveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ,
c) typ bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ, ze ktereÂho byla
zkousÏka slozÏena,
d) mõÂsto a datum konaÂnõÂ zkousÏky,
e) datum a razõÂtko drzÏitele osveÏdcÏenõÂ k provaÂdeÏnõÂ
bezpecÏnostnõÂho sÏkolenõÂ,
f) podpis zameÏstnance provaÂdeÏjõÂcõÂho bezpecÏnostnõÂ
sÏkolenõÂ.
§ 15
OsobnõÂ uÂdaje prÏedklaÂdaneÂ zameÏstnavateli
(K § 86b odst. 5 zaÂkona)
(1) Pro uÂcÏely oveÏrÏenõÂ spolehlivosti prÏedlozÏõÂ zameÏstnanec leteckeÂho dopravce nebo poskytovatele leteckyÂch sluzÏeb doklady, ktereÂ obsahujõÂ tyto osobnõÂ
uÂdaje:
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ,
b) datum narozenõÂ,
c) staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
d) adresu mõÂsta trvaleÂho pobytu, u cizince adresu
mõÂsta pobytu nebo bydlisÏteÏ v cizineÏ,
e) naÂzvy zameÏstnavateluÊ za poslednõÂch 5 let s uvedenõÂm data vzniku a skoncÏenõÂ pracovneÏpraÂvnõÂho
vztahu nebo sluzÏebnõÂho pomeÏru.
(2) ZameÏstnanec pro uÂcÏely oveÏrÏenõÂ spolehlivosti
daÂle prÏedlozÏõÂ
a) prohlaÂsÏenõÂ, zÏe nenõÂ omezen nebo zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ a v prÏõÂpadeÏ cizince i obdobnou põÂsemnost staÂtu, jehozÏ je cizinec
staÂtnõÂm obcÏanem, jakozÏ i staÂtu, v neÏmzÏ cizinec
pobyÂval v poslednõÂch 2 letech neprÏetrzÏiteÏ po dobu
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delsÏõÂ nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ. Doklady k oveÏrÏenõÂ bezuÂhonnosti nesmeÏjõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce.
§ 16
Postup prÏi provaÂdeÏnõÂ oveÏrÏenõÂ spolehlivosti
(K § 86b odst. 5 zaÂkona)
(1) OveÏrÏenõÂ spolehlivosti se provaÂdõÂ na zaÂkladeÏ
uÂplnosti prÏedlozÏenyÂch dokladuÊ.
(2) BezuÂhonnost se oveÏrÏuje vyÂpisem z evidence
RejstrÏõÂku trestuÊ a v prÏõÂpadeÏ cizince i obdobnou põÂsemnostõÂ staÂtu, jehozÏ je cizinec staÂtnõÂm obcÏanem, jakozÏ
i staÂtu, v neÏmzÏ cizinec pobyÂval v poslednõÂch 2 letech
neprÏetrzÏiteÏ po dobu delsÏõÂ nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ. Doklady k oveÏrÏenõÂ bezuÂhonnosti nesmeÏjõÂ byÂt starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce.
(3) ZameÏstnavatel vydaÂ o vyÂsledku oveÏrÏenõÂ spolehlivosti zameÏstnanci põÂsemneÂ potvrzenõÂ.
(4) VyÂsledek oveÏrÏenõÂ spolehlivosti UÂrÏad pro civilnõÂ letectvõÂ sdeÏlõÂ zÏadateli põÂsemneÏ.
§ 17
Vzor zÏaÂdosti o oveÏrÏenõÂ spolehlivosti
(K § 86b odst. 5 zaÂkona)
Vzor zÏaÂdosti o oveÏrÏenõÂ spolehlivosti osob, u nichzÏ
Â rÏad pro civilnõÂ letectvõÂ,
oveÏrÏenõÂ spolehlivosti provaÂdõÂ U
je uveden v prÏõÂloze cÏ. 8 k teÂto vyhlaÂsÏce.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna vyhlaÂsÏky cÏ. 108/1997 Sb.,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 49/1997 Sb.,
o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ
(zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky
cÏ. 101/1999 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 244/2003 Sb.
a vyhlaÂsÏky cÏ. 359/2006 Sb.
§ 18
VyhlaÂsÏka cÏ. 108/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon
cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ
(zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 101/1999
Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 244/2003 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 359/2006
Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 18 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹oznacÏenõÂ leteckeÂho dopravce, cÏõÂslo, pod kteryÂm byla vydaÂna licence,ª a slova ¹a datum zahaÂjenõÂ obchodnõÂ leteckeÂ
dopravyª zrusÏujõÂ.
2. V § 18 odst. 2 se põÂsmeno a) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena b) azÏ i) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena a)
azÏ h).
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Ï ETIÂ
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 19

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.
Ministr:
Ï
Ing. SimonovskyÂ v. r.
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411
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 15. srpna 2006,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 199/2004 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ celnõÂho zaÂkona
a kterou se zrusÏujõÂ neÏktereÂ vyhlaÂsÏky upravujõÂcõÂ osvobozenõÂ od dovoznõÂho cla
a nepreferencÏnõÂ puÊvod zbozÏõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 200/2005 Sb.
Ministerstvo financõÂ stanovõÂ podle § 105 zaÂkona cla a nepreferencÏnõÂ puÊvod zbozÏõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky
cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/ cÏ. 200/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 1/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 187/2004
Sb.:
1. V prÏõÂloze cÏ. 1 cÏaÂsti IV. dõÂlu A se prÏõÂdavnyÂ
koÂd R001 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 17 zrusÏuje.
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 199/2004 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ celnõÂho zaÂkona a kterou se zrusÏujõÂ
neÏktereÂ vyhlaÂsÏky upravujõÂcõÂ osvobozenõÂ od dovoznõÂho

¹R010

18a

2. V prÏõÂloze cÏ. 1 cÏaÂsti IV. dõÂlu A se za prÏõÂdavnyÂ
koÂd R009 vklaÂdaÂ novyÂ prÏõÂdavnyÂ koÂd R010, kteryÂ
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 18a znõÂ:

SnõÂzÏenaÂ sazba daneÏ se uplatnÏuje u zbozÏõÂ: potraviny vcÏetneÏ naÂpojuÊ (vyjma alkoholickyÂch, vymezenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem18a), zÏivaÂ zvõÂrÏata, semena a rostliny, a prÏõÂsady prÏõÂpadneÏ
krmiva, voda, cÏõÂselnyÂch koÂduÊ HarmonizovaneÂho systeÂmu 01-23, 25. Mimo zbozÏõÂ zarÏazeneÂho do
cÏõÂselnyÂch koÂduÊ: 2203-2208.

) ZaÂkon cÏ. 37/1989 Sb., o ochraneÏ prÏed alkoholismem a jinyÂmi toxikomaniemi, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

3. V prÏõÂloze cÏ. 1 cÏaÂsti V. se za koÂdem ¹93CJª slova
¹SlozÏenõÂ hotovostiª nahrazujõÂ slovy ¹PrÏevod cÏaÂstky na
uÂcÏet celnõÂho orgaÂnuª.

CÏl. II
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

CÏaÂstka 132

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 412 / 2006

Strana 5721

412
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 14. srpna 2006,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 317/2005 Sb., o dalsÏõÂm vzdeÏlaÂvaÂnõÂ pedagogickyÂch pracovnõÂkuÊ,
akreditacÏnõÂ komisi a karieÂrnõÂm systeÂmu pedagogickyÂch pracovnõÂkuÊ
Ministerstvo sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy sta1. V § 6 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
novõÂ podle § 24 odst. 6 a § 29 odst. 5 zaÂkona cÏ. 563/ cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno c), ktereÂ znõÂ:
/2004 Sb., o pedagogickyÂch pracovnõÂcõÂch a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ:
¹c) zpuÊsobilost vykonaÂvat prÏõÂmou speciaÂlneÏ pedagogickou cÏinnost u zdravotneÏ postizÏenyÂch deÏtõÂ, zÏaÂkuÊ
CÏl. I
a studentuÊ s jinyÂm druhem postizÏenõÂ.ª.
VyhlaÂsÏka cÏ. 317/2005 Sb., o dalsÏõÂm vzdeÏlaÂvaÂnõÂ pedagogickyÂch pracovnõÂkuÊ, akreditacÏnõÂ komisi a karieÂrnõÂm systeÂmu pedagogickyÂch pracovnõÂkuÊ, se meÏnõÂ
takto:

2. V § 6 odst. 3 se za slova ¹odstavce 1 põÂsm. b)ª
vklaÂdajõÂ slova ¹a c)ª.
3. PrÏõÂlohy cÏ. 1 azÏ 9 zneÏjõÂ:
¹PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

UýITEL MATEěSKÉ ŠKOLY
Kariérní
stupeĖ

1.

2.

3.

4.

základní þinnost
VzdČlávací a výchovná þinnost
smČĜující k získávání vČdomostí,
dovedností a návykĤ dČtí
v mateĜské škole podle
vzdČlávacího programu.
(8. platová tĜída)
Tvorba vzdČlávacího programu
tĜídy mateĜské školy. Aplikace
vzdČlávacích a výchovných metod
vþetnČ pĜípadné individuální práce
s dČtmi se speciálními
vzdČlávacími potĜebami.
(9. platová tĜída)
Tvorba vzdČlávacího programu
tĜídy mateĜské školy. Aplikace
vzdČlávacích a výchovných metod
vþetnČ pĜípadné individuální práce
s dČtmi se speciálními
vzdČlávacími potĜebami.
(9. platová tĜída)
Tvorba a koordinace školního
vzdČlávacího programu mateĜské
školy nebo tvorba vzdČlávacích
programĤ pro dČti se speciálními
vzdČlávacími potĜebami a
individuálních vzdČlávacích
plánĤ.

specializovaná þinnost
nebo specializace
ne

odborná
kvalifikace
§ 6 z.

další kvalifikaþní
pĜedpoklady
ne

ne

§ 6 z.

1 rok praxe

ano

§ 6 z.

§ 9 v.
1 rok praxe

ano

§ 6 z.

§ 9 v.
3 roky praxe
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(10. platová tĜída)
Stanovování koncepce rozvoje
školních vzdČlávacích programĤ
mateĜských škol vþetnČ jejich
koordinace v regionu.
(11. platová tĜída)

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti

ano

§ 6 z.

§ 7 a § 9 v.
4 roky praxe
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

UýITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMċLECKÉ ŠKOLY, STěEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOěE,
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A ZAěÍZENÍ
PRO DALŠÍ VZDċLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKģ

(S VÝJIMKOU UýITELE PRAKTICKÉHO VYUýOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU)
Kariérní základní þinnost
specializovaná
odborná kvalifikace
další
stupeĖ
þinnost nebo
kvalifikaþní
specializace
pĜedpoklady
ne
ne
§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,
VzdČlávací a výchovná þinnost
1.
§ 10, § 11 odst. 1,4,
zamČĜená na získávání vČdomostí
§ 12, § 13 a 14 z.
a dovedností ve všeobecnČ
vzdČlávacích nebo odborných
pĜedmČtech podle školního
vzdČlávacího programu, podle
vzdČlávacího programu vyšší
odborné školy nebo podle
individuálních vzdČlávacích plánĤ
ve spolupráci s dalšími odborníky
a dalších metodických doporuþení
z oblasti pedagogiky a
psychologie.
(11. platová tĜída)
1 rok praxe
ne
§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,
Komplexní vzdČlávací a výchovná
2.
§ 10, § 11 odst. 1,4,
þinnost ve všeobecnČ
§ 12, § 13 a 14 z.
vzdČlávacích nebo odborných
pĜedmČtech spojená s tvorbou a
prĤbČžnou aktualizací
pedagogické dokumentace, kterou
pedagogický pracovník vytváĜí, a
podle níž postupuje pĜi výkonu
své pĜímé pedagogické þinnosti
nebo spojená s tvorbou a
prĤbČžnou aktualizací
individuálních vzdČlávacích
plánĤ.
(12. platová tĜída)
§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,
ano
§ 9 v.
Komplexní vzdČlávací a výchovná
3.
þinnost ve všeobecnČ
§ 10, § 11 odst. 1,4, 3 roky praxe
vzdČlávacích nebo odborných
§ 12, § 13 a 14 z.
pĜedmČtech spojená s tvorbou a
prĤbČžnou aktualizací
pedagogické dokumentace, kterou
pedagogický pracovník vytváĜí, a
podle níž postupuje pĜi výkonu
své pĜímé pedagogické þinnosti
nebo spojená s tvorbou a
prĤbČžnou aktualizací
individuálních vzdČlávacích
.
plánĤ.
Metodická a specializovaná
poradenská þinnost poskytovaná
pedagogĤm a tvorba preventivních
programĤ.
(12. platová tĜída)
ne
§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,
Stanovování koncepce rozvoje
4 roky praxe
4.
oboru stĜedního vzdČlání
§ 10, § 11 odst. 1,4,
s maturitní zkouškou nebo oboru
§ 12, § 13 a 14 z.
vzdČlání ukonþeného absolutoriem
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nebo rámcových vzdČlávacích
programĤ.
Tvorba a koordinace
mezinárodních projektĤ
zamČĜených na vzdČlávání a
výchovu a projektĤ dalšího
vzdČlávání pĜesahujících rámec
škol, tvorba a koordinace
vzdČlávacích programĤ vyšších
odborných škol.
(13. platová tĜída)
Stanovování koncepce rozvoje
oboru stĜedního vzdČlání
s maturitní zkouškou nebo oboru
vzdČlání ukonþeného absolutoriem
nebo rámcových vzdČlávacích
programĤ. Specializovaná
metodologická þinnost v oblasti
pedagogiky a psychologie,
k jejímuž výkonu je nezbytné
získání specializace stanovené
touto vyhláškou.
Tvorba a koordinace
mezinárodních projektĤ
zamČĜených na vzdČlávání a
výchovu a projektĤ dalšího
vzdČlávání pĜesahujících rámec
škol, tvorba a koordinace
vzdČlávacích programĤ vyšších
odborných škol.
(13. platová tĜída)
Tvorba koncepcí celostátních
nebo mezinárodních programĤ
vzdČlávání.
(14.platová tĜída)

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti
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ano

§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,
§ 10, § 11 odst. 1,4,
§ 12, § 13 a 14 z.

§ 7 nebo § 8
nebo § 9 v.
a 4 roky praxe

ano

§ 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,
§ 10, § 11 odst. 1,4,
§ 12, § 13 a 14 z.

§ 9 v.
5 rokĤ praxe
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

UýITEL PRAKTICKÉHO VYUýOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU
Kariérní
stupeĖ

1.

2.

3.

4.

základní þinnost

VzdČlávací a výchovná þinnost
v odborném výcviku pĜi pĜípravČ
žákĤ v oborech stĜedního vzdČlání
s výuþním listem.
VzdČlávací a výchovná þinnost
v praktickém vyuþování
v pĜedmČtech, jejichž obsahovou
náplní je Ĝízení silniþních
motorových vozidel, zamČĜená na
pĜípravu žákĤ a studentĤ k získání
Ĝidiþského oprávnČní k Ĝízení
motorových vozidel.
(9. platová tĜída)
VzdČlávací a výchovná þinnost
v praktickém vyuþování v oborech
stĜedního vzdČlání s maturitní
zkouškou nebo v odborném výcviku
v nároþných oborech stĜedního
vzdČlání s výuþním listem.
(10. platová tĜída)
VzdČlávací a výchovná þinnost
v praktickém vyuþování v oborech
stĜedního vzdČlání s maturitní
zkouškou nebo v odborném výcviku
v nároþných oborech stĜedního
vzdČlání s výuþním listem.
(10. platová tĜída)
VzdČlávací a výchovná þinnost
v praktickém vyuþování v nároþných
oborech stĜedního vzdČlání
s maturitní zkouškou a v oborech
vyššího odborného vzdČlání.
(11. platová tĜída)
Komplexní koordinace vzdČlávání
v praktickém vyuþování nebo
v odborném výcviku stĜední školy
nebo v praktické pĜípravČ vyšší
odborné školy se znalostmi a
dovednostmi z jiných oborĤ vzdČlání
a s teoretickým vyuþováním.
(11. platová tĜída)
VzdČlávací a výchovná þinnost
v praktickém vyuþování v nároþných
oborech stĜedního vzdČlání
s maturitní zkouškou a v oborech
vyššího odborného vzdČlání.
(11. platová tĜída)
Komplexní koordinace vzdČlávání
v praktickém vyuþování nebo
v odborném výcviku stĜední školy
nebo v praktické pĜípravČ vyšší
odborné školy se znalostmi a

specializovaná
þinnost nebo
specializace
ne

odborná kvalifikace

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11
odst. 2 a 3 z.

další
kvalifikaþní
pĜedpoklady
ne

ne

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11
odst. 2 a 3 z.

ano

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11
odst. 2 a 3 z.

§ 9 v.
2 roky praxe

ne

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11
odst. 2 a 3 z.

ne

ne

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11
odst. 2 a 3 z.

3 roky praxe

ano

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11
odst. 2 a 3 z.

§ 9 v.
2 roky praxe

ano

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11
odst. 2 a 3 z.

§ 9 v.
3 roky praxe

ne
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dovednostmi z jiných oborĤ vzdČlání
a s teoretickým vyuþováním.
(11. platová tĜída)
Tvorba koncepcí rozvoje oboru
stĜedního vzdČlání s výuþním listem
nebo skupiny pĜíbuzných oborĤ.
Metodická a specializovaná
poradenská þinnost poskytovaná
pedagogĤm a tvorba preventivních
programĤ.
(12. platová tĜída)

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti

ano

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11
odst. 2 a 3 z.

§ 7 nebo § 9 v.
3 roky praxe
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

VYCHOVATEL
Kariérní
stupeĖ

1.

2.

základní þinnost
Vychovatelská þinnost zamČĜená na
rozvoj osobnosti dČtí, žákĤ nebo
studentĤ, jejich zájmĤ, znalostí a
tvoĜivých schopností probíhající
v zájmovém vzdČlávání podle
programu þinnosti školského nebo
jiného zaĜízení.
Výchovná a vzdČlávací þinnost
zamČĜená na vytváĜení a rozšiĜování
vČdomostí, dovedností a návykĤ
klientĤ zaĜízení sociální péþe nebo
v záchytných zaĜízeních vþetnČ
rozvíjení jejich zájmové þinnosti
s využitím pedagogických metod.
(8. platová tĜída)
Komplexní vychovatelská þinnost ve
školách a školských nebo jiných
zaĜízeních rozvíjející zájmy, znalosti a
tvoĜivé schopnosti dČtí, žákĤ i studentĤ
nebo specificky rozvíjející osobnost
dítČte nebo žáka i studenta vþetnČ
využívání variantních výchovných
metod a hodnocení jejich úþinnosti.
Odborné usmČrĖování zájmového
vzdČlávání specializovanými
metodami výchovné práce, napĜíklad
vĤþi dČtem a žákĤm se speciálními
vzdČlávacími potĜebami.
Komplexní výchovná a vzdČlávací
þinnost ve školách nebo ve školských
zaĜízeních pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy a pro
preventivnČ výchovnou péþi
zamČĜenou na specifické potĜeby dČtí,
žákĤ nebo studentĤ se speciálními
vzdČlávacími potĜebami.
(9. platová tĜída)
Komplexní vychovatelská þinnost ve
školách a školských nebo jiných
zaĜízeních rozvíjející zájmy, znalosti a
tvoĜivé schopnosti dČtí, žákĤ i studentĤ
nebo specificky rozvíjející osobnost
dítČte nebo žáka i studenta vþetnČ
využívání variantních výchovných
metod a hodnocení jejich úþinnosti.
Odborné usmČrĖování zájmového
vzdČlávání specializovanými
metodami výchovné práce, napĜíklad
vĤþi dČtem a žákĤm se speciálními
vzdČlávacími potĜebami.
Komplexní výchovná a vzdČlávací
þinnost ve školách nebo ve školských
zaĜízeních pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy a pro

specializovaná þinnost
nebo specializace

odborná
kvalifikace

další
kvalifikaþní
pĜedpoklady
ne

ne

§ 16 z.

ne

§ 16 z.

ne

ano

§ 16 z.

§ 9 v.
2 roky praxe
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preventivnČ výchovnou péþi
zamČĜenou na specifické potĜeby dČtí,
žákĤ nebo studentĤ se speciálními
vzdČlávacími potĜebami.
(9. platová tĜída)
Komplexní výchovná, vzdČlávací,
diagnostická a preventivní þinnost
zamČĜená na celkový rozvoj osobnosti
a na socializaci, resocializaci a
reedukaci vþetnČ navrhování cílených
opatĜení k optimalizaci procesu
výchovy a vzdČlávání v rámci školy,
školského nebo jiného zaĜízení.
Koordinace protidrogové prevence
v rámci pĜíslušného zaĜízení.
Koordinace þinnosti vychovatelĤ ve
výchovných skupinách ve školách a
školských zaĜízeních.
(10. platová tĜída)
Komplexní výchovná, vzdČlávací,
diagnostická a preventivní þinnost
zamČĜená na celkový rozvoj osobnosti
a na socializaci, resocializaci a
reedukaci vþetnČ navrhování cílených
opatĜení k optimalizaci procesu
výchovy a vzdČlávání v rámci školy,
školského nebo jiného zaĜízení.
Koordinace protidrogové prevence
v rámci pĜíslušného zaĜízení.
Koordinace þinnosti vychovatelĤ ve
výchovných skupinách ve školách a
školských zaĜízeních.
(10. platová tĜída)
Samostatné zajišĢování výchovné a
vzdČlávací þinnosti pĜi uplatnČní
speciálnČ pedagogických postupĤ.
Samostatné provádČní specifických
pedagogických vyšetĜení a dalších
vysoce nároþných pedagogických
þinností.
VytváĜení programĤ integrace a
inkluze dČtí, žákĤ nebo studentĤ se
speciálními vzdČlávacími potĜebami
v daném zaĜízení, poskytování
pedagogických konzultaþních þinností.
(11. platová tĜída)
Metodická a specializovaná
poradenská þinnost poskytovaná
vychovatelĤm, tvorba výchovných a
vzdČlávacích dokumentĤ, evaluaþních
nástrojĤ a preventivních programĤ.
Preventivní, primárnČ diagnostická a
konzultaþní þinnost, koordinace
aplikace speciálnČ pedagogických
postupĤ, nových výchovných metod a
metod z jiných odvČtví.
Samostatné zajišĢování výchovné a
vzdČlávací þinnosti pĜi uplatnČní
speciálnČ pedagogických postupĤ.
Samostatné provádČní specifických

ne

§ 16 z.

ne

ano

§ 16 z.

§ 9 v.
2 roky praxe

ne

§ 16 z.

ne

ano

§ 16 z.

§ 9 v.
2 roky praxe
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pedagogických vyšetĜení a dalších
vysoce nároþných pedagogických
þinností.
VytváĜení programĤ integrace a
inkluze dČtí, žákĤ nebo studentĤ se
speciálními vzdČlávacími potĜebami
v daném zaĜízení, poskytování
pedagogických konzultaþních þinností.
(11. platová tĜída)
Stanovování a aplikace úþinných
diagnostických a výchovných metod a
postupĤ v diagnostických ústavech a
v diagnostických oddČleních ústavĤ
sociální péþe ve spolupráci s pediatry,
neurology, psychiatry a psychology.
Stanovování diagnostických a
výchovných postupĤ pĜi výkonu
náhradní výchovné péþe a asistenþní
vzdČlávání a výchovné práce
s adolescenty, spojené s Ĝešením
problémĤ osob v krizových a mezních
životních situacích ve spolupráci
s odborníky z jiných odvČtví.
(12. platová tĜída)
Metodická a specializovaná
poradenská þinnost poskytovaná
pedagogĤm a tvorba preventivních
programĤ.
Stanovování a aplikace úþinných
diagnostických a výchovných metod a
postupĤ v diagnostických ústavech a
v diagnostických oddČleních ústavĤ
sociální péþe ve spolupráci s pediatry,
neurology, psychiatry a psychology.
Stanovování diagnostických a
výchovných postupĤ pĜi výkonu
náhradní výchovné péþe a asistenþní
vzdČlávání a výchovné práce
s adolescenty, spojené s Ĝešením
problémĤ osob v krizových a mezních
životních situacích ve spolupráci
s odborníky z jiných odvČtví.
(12. platová tĜída)
Specializovaná metodologická þinnost
v oblasti pedagogiky a psychologie,
k jejímuž výkonu je nezbytné získání
specializace stanovené touto
vyhláškou.
(13. platová tĜída)

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti
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ne

§ 16 z.

2 roky praxe

ano

§ 16 z.

§ 9 v.
2 roky praxe

ano

§ 16 odst. 1
§ 7 nebo § 9 v.
písm. a) a b) z. a 4 roky praxe
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

PEDAGOG VOLNÉHO ýASU
Kariérní
stupeĖ

1.

2.

3.

základní þinnost
Výchovná a vzdČlávací þinnost
zamČĜená na oblast volného þasu
dČtí, žákĤ, studentĤ, mládeže nebo
pedagogických pracovníkĤ a dalších
dospČlých zájemcĤ se všeobecným
zamČĜením na rozvoj jejich zájmĤ,
znalostí, tvoĜivých schopností,
probíhající podle rámcového plánu
þinnosti školského zaĜízení.
(8. platová tĜída)
Výchovná a vzdČlávací þinnost
zamČĜená na oblast volného þasu
dČtí, žákĤ, studentĤ, mládeže nebo
pedagogických pracovníkĤ a dalších
dospČlých zájemcĤ s odborným
zamČĜením na jejich celkový
i specifický rozvoj.
ProvádČní informaþní a konzultaþní
þinnosti a odborné pomoci v oblasti
volného þasu pro školy, školská
zaĜízení, obþanská sdružení a další
zájemce. Organizace soutČží,
pĜehlídek, soustĜedČní, pobytĤ a
táborové þinnosti pro dČti, žáky,
studenty, mládež nebo pedagogické
pracovníky a další dospČlé zájemce.
(9. platová tĜída)
Výchovná a vzdČlávací þinnost
zamČĜená na oblast volného þasu
dČtí, žákĤ, studentĤ, mládeže nebo
pedagogických pracovníkĤ a dalších
dospČlých zájemcĤ s odborným
zamČĜením na jejich celkový
i specifický rozvoj.
ProvádČní informaþní a konzultaþní
þinnosti a odborné pomoci v oblasti
volného þasu pro školy, školská
zaĜízení, obþanská sdružení a další
zájemce. Organizace soutČží,
pĜehlídek, soustĜedČní, pobytĤ a
táborové þinnosti pro dČti, žáky,
studenty, mládež nebo pedagogické
pracovníky a další dospČlé zájemce.
(9. platová tĜída)
Komplexní pedagogická, primárnČ
diagnostická a preventivní þinnost
v oblasti volného þasu vþetnČ
prevence sociálnČ patologických
jevĤ a prevence bezpeþnosti a
ochrany zdraví dČtí, žákĤ, studentĤ,
mládeže nebo pedagogických
pracovníkĤ a dalších dospČlých
zájemcĤ.
Tvorba programĤ, poskytování
metodické a konzultaþní þinnosti a

specializovaná þinnost odborná
nebo specializace
kvalifikace
ne
§ 17 z.

další kvalifikaþní
pĜedpoklady
ne

ne

§ 17 z.

ne

ano

§ 17 z.

§ 9 v.
2 roky praxe

ne

§ 17 z.

ne
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specializované odborné pomoci
subjektĤm pĤsobícím v oblasti
zájmového vzdČlávání a volného
þasu. ZajišĢování péþe o talenty.
(10. platová tĜída)
Komplexní pedagogická, primárnČ
diagnostická a preventivní þinnost
v oblasti volného þasu vþetnČ
prevence sociálnČ patologických
jevĤ a prevence bezpeþnosti a
ochrany zdraví dČtí, žákĤ, studentĤ,
mládeže nebo pedagogických
pracovníkĤ a dalších dospČlých
zájemcĤ.
Tvorba programĤ, poskytování
metodické a konzultaþní þinnosti a
specializované odborné pomoci
subjektĤm pĤsobícím v oblasti
zájmového vzdČlávání a volného
þasu. ZajišĢování péþe o talenty.
(10. platová tĜída)
Tvorba obecných celostátních nebo
krajských forem a metod ve výchovČ
a vzdČlávání v oblasti volného þasu
dČtí, žákĤ, studentĤ, mládeže nebo
pedagogických pracovníkĤ a dalších
dospČlých zájemcĤ.
Komplexní metodická a koordinaþní
þinnost v oblasti výchovy a
vzdČlávání a dalšího vzdČlávání
pracovníkĤ.
(11. platová tĜída)
Tvorba obecných celostátních nebo
krajských forem a metod ve výchovČ
a vzdČlávání v oblasti volného þasu
dČtí, žákĤ, studentĤ, mládeže nebo
pedagogických pracovníkĤ a dalších
dospČlých zájemcĤ.
Komplexní metodická a koordinaþní
þinnost v oblasti výchovy a
vzdČlávání a dalšího vzdČlávání
pracovníkĤ.
(11. platová tĜída)
Metodická a specializovaná
poradenská þinnost poskytovaná
pedagogĤm a tvorba preventivních
programĤ.
Tvorba celostátní nebo krajské
koncepce rozvoje jednotlivých
oblastí zájmového vzdČlávání a
volného þasu dČtí, žákĤ, studentĤ,
mládeže, pedagogických pracovníkĤ
a dalších dospČlých zájemcĤ
(napĜíklad oblasti spontánních
aktivit a prevence sociálnČ
patologických jevĤ, pravidelné
þinnosti, pĜíležitostných a
zájmových aktivit, pobytových akcí
a environmentálního vzdČlávání).
(12. platová tĜída)
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ano

§ 17 z.

§ 9 v.
2 roky praxe

ne

§ 17 z.

ne

ano

§ 17 z.

ano

§ 17 z.

§ 9 v.
2 roky praxe

§ 9 v.
3 roky praxe
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Tvorba komplexní celostátní
koncepce rozvoje oblasti volného
þasu.
(13. platová tĜída)

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti

ano

§ 17 z.

§ 9 v.
5 rokĤ praxe
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Kariérní
stupeĖ

1.

2.

základní þinnost
Kontaktní þinnosti zamČĜené na
jedince a skupiny dČtí, žákĤ a
studentĤ se zvýšeným rizikem
školní neúspČšnosti nebo vzniku
problémĤ v osobnostním a
sociálním vývoji.
ProvádČní speciálnČ
pedagogických nápravných,
edukaþních, reedukaþních a
kompenzaþních þinností s jedinci
i skupinami dČtí, žákĤ nebo
studentĤ.
SpeciálnČ pedagogické
poradenství v oblasti nápravných,
edukaþních, reedukaþních a
kompenzaþních postupĤ, prevence
poruch chování, negativních jevĤ
v sociálním vývoji a v oblasti
vzdČlávací dráhy a vedení
programĤ prevence sociálnČ
patologických jevĤ.
PĜíprava a odborné vedení
speciálnČ pedagogických
výcvikových, preventivních,
vzdČlávacích a dalších programĤ
osobnostního rozvoje.
Etopedické, logopedické,
somatopedické, psychopedické,
tyflopedické a další
specializované vyšetĜení dČtí,
žákĤ, studentĤ nebo klientĤ se
zdravotním postižením a
provádČní nápravy nebo
psychoterapeutických þinností
zamČĜených na odstraĖování nebo
zmírnČní poruch uþení a chování.
Zpracovávání programĤ integrace
a inkluze dČtí, žákĤ, studentĤ nebo
klientĤ se speciálními
vzdČlávacími potĜebami.
(11. platová tĜída)
ProvádČní komplexní speciálnČ
pedagogické diagnostiky,
nároþných nápravných,
reedukaþních a kompenzaþních
þinností s dČtmi, žáky, studenty
nebo klienty se zdravotním
postižením a nároþného speciálnČ
pedagogického poradenství pĜi
Ĝešení problémĤ ve vývoji a
vzdČlávání dČtí, žákĤ a studentĤ se
zdravotním postižením ve škole a
v rodinČ.
Metodická a koordinaþní þinnost
v oblasti speciálnČ pedagogických

specializovaná þinnost odborná kvalifikace
nebo specializace
ne
§ 18 z.

ne

§ 18 z.

další kvalifikaþní
pĜedpoklady
ne

1 rok praxe
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preventivních a poradenských
služeb ve školství.
Samostatná aplikace
logopedických, etopedických,
somatopedických,
psychopedických, tyflopedických
a dalších diagnostických postupĤ a
metodik stimulace, edukace,
reedukace, kompenzace a aplikace
vzdČlávacích þinností s dČtmi,
žáky, studenty nebo klienty se
speciálními vzdČlávacími
potĜebami a poskytování
specializované péþe osobám se
zdravotním postižením a
znevýhodnČním speciálnČ
pedagogickými metodami nebo
rehabilitaþními metodami a ve
spolupráci a v návaznosti na jiná
odvČtví. Tvorba koncepce
vyuþování prostorové orientace a
samostatného pohybu zrakovČ
postižených podle akreditovaných
vzdČlávacích programĤ.
(12. platová tĜída)
ProvádČní komplexní speciálnČ
pedagogické diagnostiky,
nároþných nápravných,
reedukaþních a kompenzaþních
þinností s dČtmi, žáky, studenty
nebo klienty se zdravotním
postižením a nároþného speciálnČ
pedagogického poradenství pĜi
Ĝešení problémĤ ve vývoji a
vzdČlávání dČtí, žákĤ a studentĤ se
zdravotním postižením ve škole a
v rodinČ.
Metodická a koordinaþní þinnost
v oblasti speciálnČ pedagogických
preventivních a poradenských
služeb ve školství.
Samostatná aplikace
logopedických, etopedických,
somatopedických,
psychopedických, tyflopedických
a dalších diagnostických postupĤ a
metodik stimulace, edukace,
reedukace, kompenzace a aplikace
vzdČlávacích þinností s dČtmi,
žáky, studenty nebo klienty se
speciálními vzdČlávacími
potĜebami a poskytování
specializované péþe osobám se
zdravotním postižením a
znevýhodnČním speciálnČ
pedagogickými metodami nebo
rehabilitaþními metodami a ve
spolupráci a v návaznosti na jiná
odvČtví. Tvorba koncepce
vyuþování prostorové orientace a

ano

§ 18 z.

§ 9 v.
2 roky praxe
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samostatného pohybu zrakovČ
postižených podle akreditovaných
vzdČlávacích programĤ.
(12. platová tĜída)
Tvorba zásadních koncepcí
systému speciálnČ pedagogických
preventivních a poradenských
služeb ve školství a sestavování
prognóz vþetnČ pĜípadného
poskytování nejnároþnČjších
speciálnČ pedagogických služeb
(speciálnČ pedagogická
diagnostika, tvorba a uplatĖování
nových speciálnČ pedagogických
metod).
(13. platová tĜída)
Tvorba zásadních koncepcí
systému speciálnČ pedagogických
preventivních a poradenských
služeb ve školství a sestavování
prognóz vþetnČ pĜípadného
poskytování nejnároþnČjších
speciálnČ pedagogických služeb
(speciálnČ pedagogická
diagnostika, tvorba a uplatĖování
nových speciálnČ pedagogických
metod).
(13. platová tĜída)

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti
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ne

§ 18 z.

ano

§ 18 z.

3 roky praxe

§ 7 nebo § 9 v.
5 rokĤ praxe
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PrÏõÂloha cÏ. 7 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

PSYCHOLOG
Kariérní
stupeĖ

1.

2.

3.

4.

základní þinnost
Kontaktní þinnosti zamČĜené na jedince a
skupiny se zvýšeným rizikem školní
neúspČšnosti nebo vzniku problémĤ
v osobním a sociálním vývoji. ProvádČní
individuálních a skupinových
psychologických vyšetĜení dČtí a mládeže
podle stanovených postupĤ.
Vedení výcvikových a dalších programĤ
osobnostního rozvoje a prevence sociálnČ
patologických jevĤ u dČtí, žákĤ a studentĤ.
Psychologické poradenství související se
vzdČláváním a výchovou dČtí, žákĤ a
studentĤ.
(11. platová tĜída)
Poskytování krizové intervence v obzvláštČ
nároþných životních situacích.
Samostatné provádČní nároþných kontaktních
þinností zamČĜených na jedince a skupiny se
zvýšeným rizikem školní neúspČšnosti nebo
vzniku problémĤ v osobním a sociálním
vývoji.
Samostatné provádČní individuálních a
skupinových psychologických vyšetĜení dČtí,
žákĤ a studentĤ.
Tvorba metodických a koncepþních materiálĤ
z oblasti psychologického poradenství a
prevence ve školství.
ProvádČní komplexní psychologické
diagnostiky a nároþného psychologického
poradenství pĜi Ĝešení problémĤ ve vývoji a
vzdČlávání dČtí, žákĤ a studentĤ ve škole a
v rodinČ.
(12. platová tĜída)
Poskytování krizové intervence v obzvláštČ
nároþných životních situacích.
Samostatné provádČní nároþných kontaktních
þinností zamČĜených na jedince a skupiny se
zvýšeným rizikem školní neúspČšnosti nebo
vzniku problémĤ v osobním a sociálním
vývoji.
Samostatné provádČní individuálních a
skupinových psychologických vyšetĜení dČtí,
žákĤ a studentĤ.
Tvorba metodických a koncepþních materiálĤ
z oblasti psychologického poradenství a
prevence ve školství.
ProvádČní komplexní psychologické
diagnostiky a nároþného psychologického
poradenství pĜi Ĝešení problémĤ ve vývoji a
vzdČlávání dČtí, žákĤ a studentĤ ve škole a
v rodinČ.
(12. platová tĜída)
Poskytování nejnároþnČjších
psychoterapeutických služeb vþetnČ

specializovaná
þinnost

odborná
kvalifikace

ne

§ 19 z.

další
kvalifikaþní
pĜedpoklady
ne

ne

§ 19 z.

1 rok praxe

ano

§ 19 z.

§ 9 v.
2 roky praxe

ne

§ 19 z.

3 roky praxe
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psychologického poradenství, napĜíklad
Ĝešení obzvláštČ složitých pĜípadĤ rodin
ohrožených sociální patologií, rodin
zasažených nezamČstnaností, domácím
násilím, rodin peþujících o tČžce zdravotnČ
postižené dČti i rodin ohrožených syndromem
týraného, zneužívaného þi zanedbávaného
dítČte.
Tvorba, koordinace a hodnocení
nejsložitČjších projektĤ z oblasti vzdČlávání a
pedagogickopsychologické péþe o psychický
a sociální vývoj, vzdČlávání a volbu životní
dráhy jednotlivcĤ a skupin dČtí, žákĤ a
studentĤ.
Tvorba zásadních koncepcí systému
preventivních a poradenských služeb ve
školství.
(13. platová tĜída)
Poskytování nejnároþnČjších
psychoterapeutických služeb vþetnČ
psychologického poradenství, napĜíklad
Ĝešení obzvláštČ složitých pĜípadĤ rodin
ohrožených sociální patologií, rodin
zasažených nezamČstnaností, domácím
násilím, rodin peþujících o tČžce zdravotnČ
postižené dČti i rodin ohrožených syndromem
týraného, zneužívaného þi zanedbávaného
dítČte.
Tvorba, koordinace a hodnocení
nejsložitČjších projektĤ z oblasti vzdČlávání a
pedagogickopsychologické péþe o psychický
a sociální vývoj, vzdČlávání a volbu životní
dráhy jednotlivcĤ a skupin dČtí, žákĤ a
studentĤ.
Tvorba zásadních koncepcí systému
preventivních a poradenských služeb ve
školství.
(13. platová tĜída)

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti

ano
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§ 7 nebo § 9 v.
5 rokĤ praxe
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PrÏõÂloha cÏ. 8 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

ASISTENT PEDAGOGA
Kariérní
stupeĖ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

základní þinnost
Pomocné výchovné práce
zamČĜené na zkvalitnČní
spoleþenského chování dČtí a žákĤ
nebo studentĤ.
Pomocné výchovné práce
zamČĜené na vytváĜení základních
pracovních, hygienických a jiných
návykĤ.
(4. platová tĜída)
ProvádČní rutinních prací pĜi
výchovČ dČtí a žákĤ nebo
studentĤ, upevĖování jejich
spoleþenského chování,
pracovních, hygienických a jiných
návykĤ, péþe a pomoc pĜi
pohybové aktivizaci dČtí a žákĤ
nebo studentĤ.
(5. platová tĜída)
Výchovné práce zamČĜené na
zkvalitnČní spoleþenského chování
dČtí a žákĤ nebo studentĤ.
Výchovné práce zamČĜené na
vytváĜení základních pracovních,
hygienických a jiných návykĤ.
(6. platová tĜída)
Výklad textu, popĜípadČ uþební
látky a individuální práce s dČtmi
a žáky nebo studenty podle
stanovených vzdČlávacích
programĤ a pokynĤ.
(7. platová tĜída)
VzdČlávací a výchovná þinnost
podle pĜesnČ stanovených postupĤ
a pokynĤ uþitele nebo vychovatele
zamČĜená na speciální vzdČlávací
nebo specifické výchovné potĜeby
dítČte, žáka nebo studenta nebo
skupiny dČtí, žákĤ nebo studentĤ.
(8. platová tĜída)
VzdČlávací a výchovná þinnost
podle pĜesnČ stanovených postupĤ
a pokynĤ uþitele nebo vychovatele
zamČĜená na speciální vzdČlávací
nebo specifické výchovné potĜeby
dítČte, žáka nebo studenta nebo
skupiny dČtí, žákĤ nebo studentĤ.
(8. platová tĜída)

specializovaná þinnost
nebo specializace
ne

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti

odborná
další kvalifikaþní
kvalifikace
pĜedpoklady
§ 20 písm. e)
ne
z.

ne

§ 20 písm. d)
a e) z.

ne

ne

§ 20 písm. a)
až d) z.

ne

ne

§ 20 písm. a)
až d) z.

ne

ne

§ 20 písm. a)
až d) z.

ne

ano

§ 20 písm. a)
až d) z..

§ 9 v.
2 roky praxe
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PrÏõÂloha cÏ. 9 k vyhlaÂsÏce cÏ. 317/2005 Sb.

TRENÉR
Kariérní
stupeĖ

1.

2.

3.

4.

5.

základní þinnost

specializovaná þinnost
nebo specializace

ZajišĢování odborné trenérsko
metodické þinnosti a sportovní
pĜípravy v daném sportovním
odvČtví.
(10. platová tĜída)
Odborná trenérsko metodická
þinnost pĜi Ĝízení sportovní
pĜípravy v daném sportovním
odvČtví.
VzdČlávací a výchovná þinnost
zamČĜená na získávání vČdomostí
a dovedností žákĤ studijního
oboru sportovní pĜíprava podle
školního vzdČlávacího programu a
metodických doporuþení z oblasti
pedagogiky, psychologie a
pĜírodních vČd.
(11. platová tĜída)
Komplexní koordinace trenérsko
metodického procesu pĜípravy
reprezentantĤ na evropské a
svČtové úrovni.
(12. platová tĜída)
Komplexní koordinace trenérsko
metodického procesu pĜípravy
reprezentantĤ na evropské a
svČtové úrovni.
(12. platová tĜída)
Komplexní tvorba, koordinace a
usmČrĖování odborných
trenérsko-metodických koncepcí
procesu pĜípravy sportovní
reprezentace nejvyšší svČtové a
evropské úrovnČ (vedoucí trenér).
(13. platová tĜída)

VysvČtlivky:
z … zákon þ. 563/2004 Sb.
v … vyhláška þ. 317/2005 Sb.
praxe .... výkon pĜímé pedagogické þinnosti“.

odborná
kvalifikace

další kvalifikaþní
pĜedpoklady

ne

§ 21 z.

ne

ne

§ 21 z.

ne

ne

§ 21 z.

ne

ano

§ 21 z.

§ 9 v.

ano

§ 21 z.

§ 7 v.
2 roky praxe
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CÏl. II

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. zaÂrÏõÂ 2006.
MinistryneÏ:
JUDr. BuzkovaÂ v. r.
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413
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 11. srpna 2006,
kterou se zrusÏuje vyhlaÂsÏka cÏ. 470/2004 Sb.,
kterou se stanovõÂ seznam nemocõÂ, stavuÊ nebo vad, ktereÂ vylucÏujõÂ zdravotnõÂ zpuÊsobilost
k vyÂkonu povolaÂnõÂ leÂkarÏe, zubnõÂho leÂkarÏe a farmaceuta a k vyÂkonu povolaÂnõÂ
dalsÏõÂho zdravotnickeÂho pracovnõÂka a jineÂho odborneÂho pracovnõÂka, druhy,
cÏetnost a obsah leÂkarÏskyÂch prohlõÂdek a naÂlezÏitosti leÂkarÏskeÂho posudku
(o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti k vyÂkonu povolaÂnõÂ zdravotnickeÂho pracovnõÂka a jineÂho odborneÂho pracovnõÂka)
Ministerstvo zdravotnictvõÂ stanovõÂ podle § 10
odst. 1 a § 24 zaÂkona cÏ. 2/1969 Sb., o zrÏõÂzenõÂ ministerstev a jinyÂch uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy CÏeskeÂ
republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 60/1988 Sb., zaÂkona
cÏ. 203/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 474/1992 Sb., zaÂkona
cÏ. 272/1996 Sb. a zaÂkona cÏ. 362/2004 Sb.:

a farmaceuta a k vyÂkonu povolaÂnõÂ dalsÏõÂho zdravotnickeÂho pracovnõÂka a jineÂho odborneÂho pracovnõÂka,
druhy, cÏetnost a obsah leÂkarÏskyÂch prohlõÂdek a naÂlezÏitosti leÂkarÏskeÂho posudku (o zdravotnõÂ zpuÊsobilosti
k vyÂkonu povolaÂnõÂ zdravotnickeÂho pracovnõÂka a jineÂho
odborneÂho pracovnõÂka), se zrusÏuje.

§1
VyhlaÂsÏka cÏ. 470/2004 Sb., kterou se stanovõÂ seznam nemocõÂ, stavuÊ nebo vad, ktereÂ vylucÏujõÂ zdravotnõÂ
zpuÊsobilost k vyÂkonu povolaÂnõÂ leÂkarÏe, zubnõÂho leÂkarÏe

§2
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.
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DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou
vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ
v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do
15 dnuÊ. Reklamace: informace na tel. cÏõÂslech 516 205 207, 519 305 207. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95
(fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R
ze dne 8. 11. 1995.

