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____________________________________________________________
ČÁST OZNAMOVACÍ
____________________________________________________________

SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
ze dne 24. 6. 2016
kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle
příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti
uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 24. 6. 2016
.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb., 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), vydává následující seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný
podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti
uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 24. 6. 2016

SEŠIT 07-08/2016


strana 3

-1Seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů v České republice
List of regulated professions and competent authorities in the Czech Republic

celkem / total 324
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Směrnice 98/5/ES
(Directive 98/5/EC)

Česká advokátní komora [1]
(Czech Bar Association)
 advokát (advocate)

Směrnice 2006/43/ES
(Directive 2006/43/EC)

Komora auditorů ČR [1]
(Czech Chamber of Auditors)
 auditorské služby (audit services)

Směrnice 2005/36/ES
(Directive 2005/36/EC)

Česká komora architektů [1]
(Czech Chamber of Architects)
 autorizovaný architekt (authorized architect)

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě [2]
(Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians)
 autorizovaný inženýr (chartered engineer)
 autorizovaný technik (chartered technician)

Česká národní banka [1]
(Czech National Bank)
 investiční zprostředkovatel (investment intermediary)

Český báňský úřad [29]
(Czech Mining Authority)
 báňská záchranná služba (mine rescue service)
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 báňský projektant (mine planner)
 bezpečnostní technik (technician for safety)
 důlní měřič (mining surveyor)
 geomechanik (geomechanics manager)
 hlavní důlní měřič (main mining surveyor)
 hodnotitel rizik ukládání odpadů (hazard assesor of deposited waste)
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - sdílená gesce Českého báňského
úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí (installation,
repair, inspection and testing of electrical equipment - under the competency of more than
one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny - sdílená gesce
Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních
věcí (installation, repair, inspection and testing of gas equipment and filling of vessels with
gas - under the competency of more than one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny - sdílená gesce Českého
báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí
(installation, repair, inspection and testing of pressure equipment and gas vessels - under the
competency of more than one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení - sdílená gesce Českého báňského úřadu,
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí (installation, repair,
inspection and testing of lifting equipment - under the competency of more than one of the
competent authorities)
 odborný pracovník pro řízení údržby (technician for management of assembly, operation and
maintenance)
 pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdržby zařízení (worker for management of
assembly, operation and maintenance of electro- equipment)
 projektant instalace elektrických zařízení (planner of install electric equipment)
 projektant instalací strojního zařízení (planner of install mechanic equipment)
 osoba s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky (dealing with
pyrotechnic articles)
 pyrotechnik (pyrotechnic)
 strojník těžního stroje (hoisting engeneer)
 střelmistr (shotfirer)
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 technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl (mining deputy)
 technický vedoucí odstřelů (blasting technical manager)
 technik pověřený dozorem nad elektrickou částí těžního zařízení (technician for supervising
electro components of mining facility)
 technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního zařízení (technician for supervising
machinery components of mining facility)
 technik pověřený dozorem nad udržováním jámy (technical supervision over maintenance of
a mine shaft)
 vedoucí důlní degazace (technician for degassing)
 vedoucí větrání (technician for mine ventilation)
 závodní (managing engineer)
 závodní dolu (mine manager)
 závodní lomu (quarry manager)

Český úřad zeměměřický a katastrální [1]
(Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)
 ověřování výsledků zeměměřických činností (verification of results of survey activities)

Drážní úřad [5]
(Rail Authority)
 fyzická osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení v provozu na
drahách (person providing the examination and tests of specified technological equipment for
the rail system operation or rail transport operation (rail inspection technician))
osoba provádějící školení osob řídících drážní vozidlo (vocational training of rail vehicle drivers)
 osoba řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce
(person driving the rail vehicle)
 provozovatel dráhy (rail system operator)
 provozovatel drážní dopravy (railway undertaking)

Energetický regulační úřad [2]
(Energetic Regulation Office)
 odpovědný zástupce za licencovanou činnost (responsible representative)
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 podnikatel v energetických odvětvích - fyzická osoba (enterpriser in the energy sector natural person)

Komora daňových poradců ČR [1]
(Czech Chamber of Tax Advisers)
 daňové poradenství (tax adviser)

Komora patentových zástupců [1]
(Chamber of Patent Attorneys)
 patentový zástupce zahraniční usazený (patent attorney foreign settled)

Komora veterinárních lékařů ČR [4]
(Veterinary Doctors Chamber)
 laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, provozování asanačního podniku
(laboratory or other veterinary diagnostic activities, operating a rendering plant)
 provozování jiné veterinární asanační činnosti (veterinary sanitation activities other than for
operating a rendering plant)
 veterinární lékař (veterinary surgeon)
 veterinární technik (veterinary technician)

Ministerstvo dopravy [15]
(Ministry of Transport)
 auditor bezpečnosti pozemních komunikací (road safety auditor)
 kapitán pro lodě pro námořní plavbu (captain of a naval ship)
 kontrolní technik provádějící technické prohlídky vozidel (inspection technician carrying out
vehicle testing)
 kontrolní technik typu „ADR“ (inspection technician of the ADR type)
 kontrolní technik typu „K“ (inspection technician of the K type)
 mechanik provádějící měření emisí vozidel (mechanic carrying out emission tests of vehicles)
 osoba oprávněná koordinovat opatření k zajištění bezpečného provozu tunelu nad 500 m
(safety officer authorised to coordinate measures ensuring the safe operation of a tunnel over
500 m)
 osoba poskytující školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací (person providing
training to road safety auditors)
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 osoba provádějící vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace
a konstrukční změny vybraných výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních
zařízení (person carrying out development, design, manufacture, testing, installation,
maintenance, repairs, modification and construction changes to certain products, aircraft
parts and appliances or ground facilities)
 osoba zajišťující zdravotnickou přípravu žadatelů o řidičské oprávnění (person providing
medical training to driving entitlement applicants)
 poskytovatel služeb při odbavovacím procesu na veřejném letišti (provider of handling
services at public airports)
 provozovatel letiště (airport operator)
 psycholog provádějící dopravně psychologické vyšetření (psychologist carrying out
examination of mental fitness for driving)
 učitel autoškoly (driving school instructor)
 zkušební komisař provádějící zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění (driving school examiner)

Ministerstvo kultury [2]
(Ministry of Culture)
 provádění archeologických výzkumu (conduct of archeological research)
 restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi (restoration of cultural monuments, which are works of visual
art or artistic handicraft)

Ministerstvo práce a sociálních věcí [9]
(Ministry of Labour and Social Affairs)
 koordinátor BOZP na staveništi (coordinator for safety and health matters on the construction
site)
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - sdílená gesce Českého báňského
úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí (installation,
repair, inspection and testing of electrical equipment - under the competency of more than
one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny - sdílená gesce
Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních
věcí (installation, repair, inspection and testing of gas equipment and filling of vessels with
gas - under the competency of more than one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny - sdílená gesce Českého
báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí
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(installation, repair, inspection and testing of pressure equipment and gas vessels - under the
competency of more than one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení - sdílená gesce Českého báňského úřadu,
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí (installation, repair,
inspection and testing of lifting equipment - under the competency of more than one of the
competent authorities)
 pracovník v sociálních službách (social service worker)
 sociální pracovník (social worker)
 zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (activities related to the protection and
prevention of occupational risks)
 zprostředkovatel práce (employment officer)

Ministerstvo průmyslu a obchodu [94]
(Ministry of Industry and Trade)
 aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi (application, manufacture and repair of
orthopaedic shoes)
 barvení a chemická úprava textilií (dyeing and chemical treatment of textiles)
 broušení a leptání skla (glass cutting and etching)
 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (accounting consulting,
bookkeeping, tax accounting)
 činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže (activities disturbing the integrity of
human skin)
 čištění a praní textilu a oděvů (cleaning and wahing of textiles and clothing)
 drezúra zvířat (animal training)
 energetický specialista (energy specialist)
 galvanizérství, smaltérství (galvanizing and smalting)
 geologické práce (geological work)
 hodinářství (watchmaking)
 holičství, kadeřnictví (barbering, hairdressing)
 hostinská činnost (restaurant services)
 izolatérství (insulation)
 kamnářství (stove-fitting)

strana 10


SEŠIT 07-08/2016

 klempířství a oprava karoserií (tinsmithery and vehicle bodies repair)
 kominictví (chimney sweeping)
 kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (check testing of
professional equipment for the application of preparations)
 kosmetické služby (cosmetic services)
 kovářství, podkovářství (forging, horseshoeing)
 malířství, lakýrnictví, natěračství (painting, varnishing, rating)
 masérské, rekondiční a regenerační služby (massage, reconditioning and regeneration
services)
 mlékárenství (processing of milk and dairy products)
 mlynářství (milling)
 montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čepadel (installation, repair
and reconstruction of cooling equipment and heat pumps)
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - sdílená gesce Českého báňského
úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí (installation,
repair, inspection and testing of electrical equipment - under the competency of more than
one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny - sdílená gesce
Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních
věcí (installation, repair, inspection and testing of gas equipment and filling of vessels with
gas - under the competency of more than one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny - sdílená gesce Českého
báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí
(installation, repair, inspection and testing of pressure equipment and gas vessels - under the
competency of more than one of the competent authorities)
 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení - sdílená gesce Českého báňského úřadu,
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí (installation, repair,
inspection and testing of lifting equipment - under the competency of more than one of the
competent authorities)
 nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty (purchase and sale of
cultural monuments or items of cultural value)
 nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava,
znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu (purchase and sale, rental, development,
manufacture, repair, modification, safekeeping, storage, transportation, disabling and
destruction of security material)
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 nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a
provádění ohňostrojných prací (purchase, sale, destruction and disposal of category P2, T2
and F4 pyrotechnic articles and work with fireworks)
 obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy (trading in animals used for livestock
breeding)
 obráběčství (shaping)
 oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční
majetek, - obchodní závod (valuation of property - movable assets, - immovable assets, intangible assets, - financial assests, - enterprises)
 oční optika (optician)
 opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů (repair of other means of
transport and work machineries)
 opravy silničních vozidel (road vehicles repair)
 ostraha majetku a osob (security of property and persons)
 péče o dítě do tří let věku v denním režimu (daily care of children up to the age of three)
 pedikúra, manikúra (pedicure and manicure)
 pekařství, cukrářství (bakery, confectionery production)
 pivovarnictví a sladovnictví (brewing and malting)
 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (disposal of hazardous waste)
 pokrývačství, tesařství (roofing, carpentry)
 poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (provision or mediation of the
consumer credit)
 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (providing services realted
to occupational safety and health)
 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob (providing technical services for the
protection of property and persons)
 poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti (providing physical education and
sport services in the field of)
 projektová činnost ve výstavbě (construction design)
 provádění balzamace a konzervace (embalming and conserving)
 provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
(performance of voluntary auctions of movables under the Public Auctions Act)
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 provádění pyrotechnického průzkumu (pyrotechnical research)
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování (construction of civil engineering structures,
their alteration and demolition)
 provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných (public auctions - voluntary, compulsory)
 provozování autoškoly (driving instruction)
 provozování cestovní kanceláře (tour operators)
 provozování krematoria (operation of crematoriums)
 provozování pohřební služby (operation of funeral establishment)
 provozování solárií (operation of solariums)
 provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní (operation of shooting ranges and
shooting courses)
 průvodcovská činnost horská (working as a mountain guide or leader)
 psychologické poradenství a diagnostika (psychological consulting and diagnostics)
 restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich
částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní
hodnoty (restoration of art works that are not cultural monuments or parts thereof but are
held in collections of museums and galleries or that are objects of cultural value)
 revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu (inspection, checking and
testing of specified technical equipment in operation)
 řeznictví a uzenářství (butchery and meat processing)
 silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o
největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými
pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče (road vehicle transport - haulage operated by
means of motor vehicles or combinations of vehicles with a maximum permissible weight
above 3.5 tonnes, where intended for animal and goods transport; - passenger transport
operated by means of vehicles designed for carrying more than 9 persons including the driver,
- haulage operated by means of motor vehicles or combinations of vehicles with a maximum
permissible weight not exceeding 3.5 tonnes, where intended for animal and goods transport,
- passenger transport operated by means of vehicles designed for carrying not more than 9
persons including the driver)
 slévárenství, modelářství (casting, pattern-making)
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 služby soukromých detektivů (private detective services)
 speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 truhlářství, podlahářství (joinery, flooring)
 vedení spisovny (registry management)
 vodní záchranářská služba (water rescue service)
 vodoinstalatérství, topenářství (plumbing, rating)
 výkon zeměměřických činností (geodesic activities)
 výroba a opravy hudebních nástrojů (manufacture and repair of musical instruments)
 výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, měkkých bandáží (manufacture and repair of series produced - protheses, - body ortheses, limb ortheses, - soft bandages)
 výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů; s
výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných
pěstilelským pálením; a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (production and
processing of fermented spirits, consumer spirits and other alcoholic beverages; except for
beer, fruit wines, other wines and mead, and growers´ own fruit distillates; and the sale of
fermented alcohol, drinking alcohol and spirits)
 výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického (production and processing of
sulphite or synthetic alkohol)
 výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot (manufacture and processing
of fuels and lubricants and fuel distribution)
 výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej
chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
(manufacture of dangerous chemicals and dangerous chemical products and sale of
chemicals and chemical products classified as high toxic and toxic)
 výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů
tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW (generation and
distribution of heat energy, not under a licence, from heat sources with an installed capacity
per source of more than 50 kW)
 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních
zařízení (manufacture, installation, repair of electrical machines and appliances, electronic
and telecommunication equipment)
 vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,
znehodnocování a ničení zbraní a střeliva (development, manufacture, repair, modification,

strana 13

strana 14


SEŠIT 07-08/2016

transportation, purchase and sale, rental, storage, disabling and destruction of arms and
ammunition)
 Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a
provádění trhacích prací (research, development, manufacture, destruction, disabling,
processing, purchase and sale of explosives and carrying out blasting work)
 zámečnictví, nástrojařství (locksmithery, tool-making)
 zednictví (bricklaying)
 zlatnictví a klenotnictví (goldsmithing and jewellery-making)
 zpracování gumárenských směsí (processing of rubber compounds)
 zpracování kamene (stonemasonry)
 zpracování kůží a kožešin (leather and fur processing)
 zpracování návrhu katalogizačních dat (processing of cataloguing data)
 zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků (tobacco processing and manufacture of
tobacco products)

Ministerstvo spravedlnosti [2]
(Ministry of Justice)
 insolvenční správce (insolvency administrator)
 zapsaný mediátor (registered mediator)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [14]
(Ministry of Education, Youth and Sports)
 asistent pedagoga (teacher´s assistant)
 pedagog volného času (leisure-time instruktor)
 speciální pedagog (special education teacher)
 školní psycholog (Jiný odborný pracovník - psychologie) (psychologist at schools)
 trenér (trainer)
 učitel druhého stupně základní školy (teacher of the second stage of basic school)
 učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (teacher of language school authorised
for state language examinations)
 učitel mateřské školy (nursery school teacher)
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 učitel náboženství (religion teacher)
 učitel prvního stupně základní školy (teacher of the first stage of basic school)
 učitel střední školy (secondary school teacher)
 učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a
konzervatoře (teacher of artistic vocational subjects of basic school of art, secondary
vocational school and conservatory)
 učitel vyšší odborné školy (teacher at higher vocational school)
 vychovatel (educator)

Ministerstvo vnitra [3]
(Ministry of the Interior)
 požární ochrana - sdílená gesce Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra (fire
protection - under the competency of more than one of the competent authorities)
 profesionální hasič (professional firefighter)
 zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu
(examination commissioner for exams for achieving the competence for holding and carrying
weapons)

Ministerstvo zdravotnictví [48]
(Ministry of Health)
 adiktolog (adictologist)
 asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (public health protection assistant)
 asistent zubního technika (dental technician assistant)
 autoptický laborant (autopsy technician)
 biomedicínský inženýr (biomedical engineer)
 biomedicínský technik (biomedical technician)
 biotechnický asistent (biotechnical assistant)
 dentální hygienistka (dental hygienist)
 dezinfektor (disinfector)
 ergoterapeut (occupational therapist)
 farmaceut (pharmacist)
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 farmaceut, specialista (pharmacist-specialist)
 farmaceutický asistent (pharmacy laboratory technician)
 fyzioterapeut (physiotherapist)
 jiný odborný pracovník (JOP), JOP-psycholog, JOP-logoped, JOP-oftalmoped, JOP-sociální
pracovník, JOP-arteterapeut, JOP-pracovní terapeut, psycholog ve zdravotnictví, psycholog ve
školství a pedagogicko-psychologických poradnách (another professional (JOP), JOP psychologist, JOP - speech therapist, JOP - ophthalmologist, JOP - social worker, JOP - art
therapist, JOP - occupational therapist, psychologist in health care, psychologist in education
and educational- psychological counselling)
 klinický logoped (clinical speech therapist)
 klinický psycholog (clinical psychologist)
 laboratorní asistent (laboratory assistant)
 laboratorní pracovník (laboratory technician)
 lékař (doctor)
 lékař specialista (doctor-specialist)
 masér, nevidomý a slabozraký masér (masseur and blind and asthenopic masseur)
 nutriční asistent (nutritional assistant)
 nutriční terapeut (nutritional therapist)
 odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (specialist in
laboratory methods)
 odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (specialist in public health
protection)
 optometrista (optometrist)
 ortopista (orthopist)
 ortoticko-protetický technik (orthotic- prosthetic technician)
 ortotik-protetik (orthotist-prosthetist)
 ošetřovatel (nurse auxiliary)
 porodní asistentka (midwife)
 psycholog ve zdravotnictví (psychologist in health care)
 radiologický asistent (radiographer/radiotherapist)
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 radiologický fyzik (clinical physicist)
 radiologický technik (radiographer)
 řidič zdravotnické záchranné služby; dopravy nemocných a raněných (driver of emergency
medical services; driver of transport of sick and wounded)
 sanitář (medical orderly)
 všeobecná sestra (nurse)
 zdravotně – sociální pracovník (health social worker)
 zdravotní laborant (medical laboratory technician)
 zdravotnický asistent (medical assistant)
 zdravotnický záchranář (paramedic)
 zrakový terapeut (sight therapist)
 zubní instrumentářka (dental assistant)
 zubní lékař (dental practitioner)
 zubní lékař, specialista (dental practitioner-specialist)
 zubní technik (dental technician)

Ministerstvo zemědělství [34]
(Ministry of Agriculture)
 činnosti související s porážením zvířat na jatkách (activities related to the slaughtering of
animals in slaughterhouses)
 dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál (supplier which produces or
imports reproductive material)
 dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo
olejnin získaných prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahujících
geneticky modifikované organizmy (importing and circulating premixes or certain protein
fodders or grains or oil bearing crops gained through genetically modified organisms or
containing genetically modified organisms)
 klasifikace jatečních těl jatečních zvířat v systému SEUROP (classifying abattoir bodies of
abattoir animals in SEUROP system)
 myslivecký hospodář (game manager)
 navrhování pokusů a projektů pokusů a provádění pokusů na zvířatech (management and
inspections of animal experiments)
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 odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (competence for the
management of plant protection products)
 odborný lesní hospodář (professional forest manager)
 odpovědný zástupce provozovatele vodovodů nebo kanalizací (responsible representative of
a water piping and sewage system operator)
 osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso (competent person to care for
chickens reared for meat)
 osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského podniku prasat (competent person for
activites of a pigs breeder company)
 osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného chovatelského sdružení (competent person
for activities of accredited breeder association)
 osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace a vpravovaní embryí inseminační
technikou (competent person for insemination and embryos insert by insemination technique)
 osoba odborně způsobilá pro testování a posuzování hospodářských zvířat (competent person
for farm animals testing and assessment)
 osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata (person responsible for care of
handicapped animals)
 osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy (person authorised to sign agricultural
storage sheets)
 osoba provádějící kontrolu výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny nebo
bioprodukty do oběhu (inspections of organic food producers and persons placing organic
products or organic foods into circulation)
 osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele
ekologických krmiv nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu (inspections of
organic enterpreneurs and persons classified in the transition period)
 osoba přepravující zvířata (person which transports animals)
 poradce v ochraně rostlin (plant protection adviser)
 porážení jatečních zvířat na jatkách (slaughtering large farm animals)
 projektování pozemkových úprav (designing terrestrial adaptations)
 provádění pokusů na zvířatech, péče o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat
(performing experiments on animals, care of experimental animals and killing of experimental
animals)
 provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly (technical and safety
supervision of waterworks)
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 rostlinolékař (phytopathologist)
 rybářský hospodář a jeho zástupce (fish farmer and deputy fish farmer )
 technický auditor vodovodů a kanalizací (technician auditor of water supply and drainage)
 uvádění premixů do oběhu (management of premixes)
 uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu (management of seeds and
seedlings of forest wood species)
 výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů (production of feedstuffs using
supplementary substances or premixes and the processing of certain protein feedstuffs)
 výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek (production, import and putting into
circulation of supplementary substances)
 výroba premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo
s použitím premixů (production of premixes or complete and supplementary feedstuffs using
supplementary substances or using premixes, or for the production and processing of certain
protein feedstuffs or for the processing of feedstuffs with an excessive content of undesirable
substances)
 zkoušení osiva a sadby (testing seeds and seedlings)
 zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov (elaborating forest
management plans and outlines)

Ministerstvo životního prostředí [20]
(Ministry of Environment)
 biologické hodnocení (biological assessment)
 dohled nad tepelným zpracováním odpadu (supervision of thermal waste treatment)
 jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění (disposable measurement of emissions
and measurement of pollution level)
 kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky nebo
fluorované skleníkové plyny (leakage checking of refrigeration and air conditioning
eqipement containing regulated substances or fluorineted greenhouse gasses)
 kontrola těsnosti systému požární ochrany obsahujících regulované látky nebo fluorované
skleníkové plyny (control and record-keeping of fire resistence containing controlled
substances or fluorineted greenhouse gasses)
 ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu (verifying the
volume of emissions of greenhouse gas emissions)
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 ověřování zprávy o emisích a certifikaci systému kvality (verifying of emission reports and
quality system certification)
 poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci (preparation of
an expert statement on application for an integrated permit)
 posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
(assessment of impacts of plans and projects on Site of community importance or bird area)
 pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů- sdílená gesce Ministerstva životního
prostředí a Ministerstva zdravotnictví (assessment of hazardous properties of waste - under
the competency of more than one of the competent authorities)
 provádění zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro
dopravu zvlášt nebezpečných látek a nebezpečných látek (testing for leaks or tanks used for
storing and the means of transportation of especially hazardous substances and hazardous
substances)
 řízení a odpovědnost za výkon geologických prací - odpovědný řešitel geologických prací
(management of and responsibility for carrying out of geological works (responsible manager
of geological works)
 údržba nebo servis zařízení obsahujícího regulované látky nebo flourované skleníkové plyny
(maintenance or servicing of applications containing regulated substances or fluorinated
greenhouse gasses)
 zajištění odborného nakládání s odpady - odpadový hospodář (professional waste
management (waste manager))
 zneškodňování regulovaných látek (elimination of regulated substances)
 znovuzískávání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění, regenerace nebo recyklace
(recovery of controlled substances and their destruction, regeneration or reclamation)
 znovuzískavání regulovaných látek při recyklaci výrobku a znovuzískávání fluorovaných
skleníkových plynů (recovery of regulated substances in product recycling and recovery of
fluorinated greenhouse gases)
 zpracování hodnocení rizika (preparation of a risk assessment)
 zpracování odborného posudku a zpracování rozptylové studie (preparation of expert
statements and dispersion studies)
 zpracovávání dokumentace a posudku (preparation of documentation and expert report)

Státní plavební správa [7]
(State Navigation Authority)
 inspektor určeného technického zařízení (inspector of defined technical equipment)

SEŠIT 07-08/2016


strana 21

 kormidelník (helmsman )
 lodník (crewman)
 provozovaní vodní dopravy pro cizí potřeby (water transport operater for other people´s
necessity)
 převozník (ferryman)
 strojmistr (machine minder)
 vůdce malého plavidla (small craft leader)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost [38]
(State Office for Nuclear Safety)
 dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz jaderných materiálů a vybraných položek
(importation or exportation of nuclear items or transit of nuclear materials and selected
items)
 hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření řízením a vykonáváním zkoušek v rozsahu a
způsoby stanovenými prováděcím předpisem (evaluation of properties of ionizing radiation
sources performed through control of tests to the extent and in the manner established in an
implementing regulation)
 kontrolní fyzik (control physicist)
 kontrolní fyzik při testování spouštění výzkumného jaderného reaktoru (control physicist at
startup testing research reactor)
 mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím
právním předpisem (international transport of radioactive waste to the extent and in the
manner established in an implementing regulation)
 nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k porušování zákazu chemických
zbraní (handling with the highly hazardous chemicals related to those which could be abused
for breaking of a prohibition of chemical weapons)
 nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (handling with the highly hazardous
biological agents and toxins which could be abused for breaking of a prohibition of
bacteriological (biological) and toxin weapons)
 nakládání s jadernými materiály (nuclear materials management)
 nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním
předpisem (international transport of radioactive waste to the extent and in the manner
established in an implementing regulation)
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 nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováváděcím
právním předpisem (ionising radiation sources management to the extent and in the manner
established in an implementing regulation)
 odborná příprava vybraných pracovníků (professional training of selected personnel)
 operátor primární části reaktorového bloku (operator primární části reaktorového bloku)
 operátor sekundární části reaktorového bloku (operator of secondary part of the reactor unit)
 operátor výzkumného reaktoru (research reactor operator)
 opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva
(restart of a nuclear reactor to criticality following a nuclear fuel re-load)
 provádění osobní dozimetrie a dalších činností v oblasti radiační ochrany (performance of
personal dosimetry and other activities in the field of radiation protection)
 provádění rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost jaderné
elektrárny (performance of reconstruction or other changes affecting nuclear safety of a
power plant)
 provoz jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie (operation of a nuclear
installation or workplace category III or IV)
 přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek stanovených prováděcím předpisem
(transport of nuclear materials and radioactive substances laid down in an implementing
legal regulation)
 přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k
dovozu či vývozu takových výrobků (adding of radioactive substances into consumer products
during their manufacturing or preparation or import or export of such products)
 přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na
blokové dozorně reaktorového bloku jaderné elektrárny - provozní fyzik (direct control of
implementation of individual steps within tests of a nuclear power plant physical and power
start-up in the reactor unit’s main control room - operational physicist)
 řízení služeb měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech,
ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě (control of services in
the field of measuring and evaluation of natural radionuclides concentration in building
materials, drinking water for public supply and bottled water)
 řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a
stanovení radonového indexu pozemku (control of services in the field of measuring and
evaluation of radon and its decay products concentration in buildings and determination of
radon-related index of a site)
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 řízení služeb monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie podle příslušných předpisů
(control of services in the field of monitoring workplaces of 3rd and 4th cathegory according
to relevant regulations)
 řízení služeb osobní dozimetrie (control of services in the field of personal dosimetry)
 směnový inženýr při řízení a provozu celé jaderné elektrárny (shift engineer in the
management and operation of the entire nuclear power plant)
 umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů (siting of a nuclear
installation or radioactive waste repository)
 uvádění jaderného zařízení do provozu (putting into operation of nuclear facilities)
 uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím
předpisem (discharge of radionuclides into the environment to the extent and in the manner
established in an implementing regulation)
 vědecký vedoucí spouštění výzkumného reaktoru (start-up scientific supervisor of research
reactor)
 vedoucí reaktorového bloku (reactor unit supervisor)
 vedoucí směny výzkumného reaktoru (shift supervisor of the research reactor)
 vykonávání soustavného dohledu na dodržování radiační ochrany na pracovištích III. a IV.
kategorie (performance of continuing supervision of compliance with radiation protection at
workplaces III. and IV. category)
 vykonávání soustavného dohledu na dodržování radiační ochrany při lékařském ozáření na
pracovištích II. a vyšší kategorie (performance of continuing supervision of compliance with
radiation protection concerning medical exposure in the workplace II. and higher)
 vykonávání soustavného dohledu s přímou zodpovědností za zajištění radiační ochrany při
vykonávání radiačních činností (performing systematic supervision with direct responsibility
for radiation protection in the performance of radiation protection)
 vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v jednotlivých
etapách a v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem (performance of
particular stages of decommissioning of a nuclear installation or category III or IV workplace
to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
 výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie (performance of a construction of a
nuclear installation or category IV workplace)
 zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České
republiky (re-import of radioactive waste originated in the procesing of materials exported
from the Czech Republic)
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Poznámka: Některé profese spadají do společné gesce více uznávacích orgánů (viz databáze
regulovaných činností a povolání)
Note: A few professions are under the competency of more than one of the competent authorities
(see the database of regulates activities and professions)
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-2Seznam regulovaných povolání, pro jejichž dočasný nebo příležitostný výkon v
rámci poskytování služeb v České republice zvláštní právní předpis požaduje
ověření odborné kvalifikace (podle § 36b Zákona č. 18/2004, o uznávání
odborné kvalifikace)
List of regulated professions for which prior check of qualification in case of
provision of services temporally or occationaly in the Czech Republic
(according to Article 36b Act N°18/2004, on recognition of professional
qualification)

celkem/total 75
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 Adiktolog (Addictologist)
 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (Public health protection assistant)
 Asistent zubního technika (Dental technician assistant)
 Auditorské služby (Audit services)
 Autoptický laborant (Autopsy technician)
 Autorizovaný inženýr (Chartered Engineer)
 Autorizovaný technik (Chartered Technician)
 Báňská záchranná služba (Mining rescue service)
 Báňský projektant (Mine planner)
 Bezpečnostní technik (Technician for safety)
 Biomedicínský inženýr (Biomedical Engineer)
 Biomedicínský technik (Biomedical technician)
 Biotechnický asistent (Biotechnical Assistant)
 Dentální hygienistka (Dental hygienist)
 Dezinfektor (Disinfector)
 Důlní měřič (Mining surveyor)
 Ergoterapeut (Ergotherapist - Occupational Therapist)
 Farmaceutický asistent (Pharmaceutical Assistant)
 Fyzioterapeut (Physiotherapist)
 Geomechanik (Geomechanics manager)
 Hlavní důlní měřič (Main mining surveyor)
 Hodnotitel rizik ukládání odpadů (Risk assesor of deposited waste)
 Jiný odborný pracovník ve zdravotnictví (Other health worker)
 Klinický logoped (Clinical Speech Therapist)
 Klinický psychology (Clinical psychologist)
 Koordinátor BOZP na staveništi (Coordinator for safety and health matters on the
construction site)
 Laboratorní asistent (Laboratory assistant)
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 Laboratorní pracovník (Laboratory worker)
 Masér/nevidomý a slabozraký maser (Masseur/Blind and Asthenopic Masseur)
 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (Installation, repair, inspection and
testing of electrical equipment)
 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny (Installation, repair,
inspection and testing of gas equipment and filling of vessels with gas)
 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny (Installation, repair,
inspection and testing of pressure equipment and gas vessels)
 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení (Installation, repair, inspection and
testing of lifting equipment)
 Nutriční asistent (Nutritional Assistant)
 Nutriční terapeut (Nutritional Therapist)
 Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (Competence for the
management of plant protection products)
 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (Specialist in public health
protection)
 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (Professional in
laboratory methods and preparing of medical products)
 Optometrista (Optometrist)
 Ortoptista (Orthoptist)
 Ortoticko-protetický technik (Orthotic-prothetic Technician)
 Ortotik-protetik (Orthotist-Prothetist)
 Osoba s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky; nákup, prodej,
ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 (Dealing with
pyrotechnic articles; purchase, sale, destruction and disposal of category P2, T2 and F4
pyrotechnic articles)
 Ošetřovatel (Nurse Auxiliary)
 Pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdržby zařízení v dolech (Worker for
management of assembly, operation and maintenance of electro - equipment (mining
industry))
 Projektant instalace elektrických zařízení (Planner of install electric equipment)
 Projektant instalace strojního zařízení (Planner of machinery installation)
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 Provádění technicko bezpečnostního dohledu ve vodních dílech (Technical and safety
supervision of waterworks)
 Psycholog (Psychologist)
 Pyrotechnik (Pyrotechnian)
 Radiologický asistent (Radiographer/Radiotherapist)
 Radiologický fyzik (Clinical physicist)
 Radiologický technik (Clinical Dozimetrist)
 Řidič ZZS; dopravy nemocných a raněných (Driver of ambulace, transport of sick and
wounded)
 Sanitář (Medical Orderly)
 Strojník těžního stroje (Hoisting engineer)
 Střelmistr (Shotfirer)
 Technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl (Mining deputy)
 Technický vedoucí odstřelů (Blasting technical manager)
 Technik pověřený dozorem nad elektrickou částí težního zařízení (Technician for supervising
electro components of mining facility)
 Technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního zařízení (Technician for supervising
machinery components of mining facility
 Technik pověřený dozorem nad udržováním jámy (Technical supervision over maintenance of
a mine shaft)
 Vedoucí důlní degazace (Engineering technician for degassing)
 Vedoucí větrání (Engineering technician for mine ventilation)
 Zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (Activities related to the protection and
prevention of occupational risks)
 Závodní (Managing engineer)
 Závodní dolu (Mining manager)
 Závodní lomu (Quarry manager)
 Zdravotně - sociální pracovník (Health - social worker)
 Zdravotní laborant (Medical/Biomedical laboratory Technician)
 Zdravotnický asistent (Health care worker)
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 Zdravotnický záchranář (Paramedic)
 Zrakový terapeut (Sight therapist)
 Zubní instrumentářka (Dental Assistant)
 Zubní technik (Dental technician)
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-3Příloha IV směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací:
Seznam činností související s kategoriemi odborné praxe podle článků 17, 18
a 19 směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací
Oddíly zahrnuté směrnicí 64/427/EHS ve znění směrnice 69/77/EHS
a směrnicemi 68/366/EHS a 82/489/EHS
1 Směrnice 64/427/EEC

Oddíl 23 Výroba textilií
232 Výroba a zpracování textilních materiálů na vlnařských strojích
233 Výroba a zpracování textilních materiálů na bavlnářských strojích
234 Výroba a zpracování textilních materiálů na hedvábnických strojích
235 Výroba a zpracování textilních materiálů pomocí strojů na len a konopí
236 Jiná textilní vlákna (juta, pevná vlákna atd.), provaznické zboží
237 Výroba pleteného a háčkovaného zboží
238 Konečná úprava textilií
239 Jiná textilní odvětví
Oddíl 24 Výroba obuvi, oděvů a lůžkovin
241 Strojní výroba obuvi (kromě gumové a dřevěné)
242 Ruční výroba a opravy obuvi
243 Výroba oděvů (kromě kožichů)
244 Výroba matrací a lůžkovin
245 Odvětví kůže a kožešin
Oddíl 25 Výroba dřeva a korku, kromě výroby nábytku
251 Řezání a průmyslová příprava dřeva
252 Výroba polotovarů ze dřeva
253 Sériová výroba dřevěných stavebních prvků včetně podlah
254 Výroba dřevěných obalů
255 Výroba ostatních dřevěných výrobků (kromě nábytku)
259 Výroba předmětů ze slámy, korku, košíkářského zboží, proutěného pletiva, výroba kartáčů
Oddíl 26 260 Výroba dřevěného nábytku
Oddíl 27 Výroba papíru a papírových produktů
271 Výroba buničiny, papíru a kartónu
272 Zpracování papíru a kartónu a výroba předmětů z buničiny
Oddíl 28 280 Tisk, vydavatelství a související činnosti
Oddíl 29 Kožedělný průmysl
291 Koželužny a úpravny usní
292 Výroba koženého a obdobného zboží
Oddíl 30 Výroba gumových a plastových výrobků, umělých vláken a škrobových výrobků
301 Zpracování gumy a azbestu
302 Zpracování plastických hmot
303 Výroba umělých vláken
Oddílex31Chemický průmysl
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311 Výroba základních chemických látek a jejich další zpracování
312 Specializovaná výroba chemických výrobků s hlavním určením pro průmyslové a
zemědělské účely (včetně výroby rostlinných nebo živočišných tuků a olejů pro průmyslové
využití skupiny 312 ISIC)
313 Specializovaná výroba chemických výrobků s hlavním určením pro domácí spotřebu nebo
kancelářské použití (kromě výroby zdravotnických a farmaceutických výrobků (skupina ex
319 ISIC))
Oddíl 32 320 Ropný průmysl
Oddíl 33 Výroba nekovových výrobků z nerostných hmot
331 Výroba stavebních výrobků z pálené hlíny
332 Výroba skla a skleněných předmětů
333 Výroba keramických předmětů, porcelánu a keramiky a žárovzdorného zboží
334 Výroba cementu, vápna a sádry
335 Výroba stavebních výrobků z betonu, cementu a sádry
339 Zpracování kamene a výroba jiných nekovových výrobků z nerostných hmot
Oddíl 34 Výroba a primární zpracování železných a neželezných kovů
341 Železářský průmysl (definovaný ve Smlouvě o ESUO, včetně hutnických integrovaných
koksoven)
342 Výroba ocelových trubek
343 Tažení drátů, tažení za studena, válcování pásové oceli, tváření za studena
344 Výroba a primární zpracování neželezných kovů
345 Slévárny železných a neželezných kovů
Oddíl 35 Výroba kovových výrobků (kromě strojů a dopravních zařízení)
351 Kování, těžké lisování, zápustkové kování
352 Sekundární zpracování a povrchová úprava kovů
353 Kovové konstrukce
354 Výroba parních kotlů, nádrží a dalších průmyslových dutých výrobků
355 Výroba nástrojů a nářadí a hotových kovových výrobků (kromě elektrických zařízení)
359 Pomocné strojírenské činnosti
Oddíl 36 Výroba neelektrických strojů
361 Výroba zemědělských strojů a traktorů
362 Výroba kancelářských strojů
363 Výroba obráběcích strojů pro zpracování kovů, nářadí a nástrojů pro stroje
364 Výroba strojů pro textilní průmysl a jejich doplňků, výroba šicích strojů
365 Výroba strojů a zařízení pro potravinářský průmysl a pro chemický průmysl a související
odvětví
366 Výroba strojů a zařízení pro doly, slévárny oceli a litiny, pro stavebnictví; výroba
mechanického manipulačního zařízení
367 Výroba manipulačního vybavení
368 Výroba strojů pro jiné konkrétní průmyslové účely
369 Výroba jiných neelektrických strojů a přístrojů
Oddíl 37 Elektrotechnika
371 Výroba elektrických vodičů a kabelů
372 Výroba motorů, generátorů, transformátorů, rozvaděčů a obdobného vybavení pro
dodávku elektrické energie
373 Výroba elektrického zařízení pro přímé obchodní využití
374 Výroba telekomunikačního vybavení, elektroměrů, jiných měřicích přístrojů a elektrického
zdravotnického vybavení
375 Výroba elektronického zařízení, rozhlasových a televizních přijímačů a elektroakustického
zařízení
376 Výroba elektrických přístrojů pro domácnosti
377 Výroba svítidel a osvětlovací techniky
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393
394
395
396
397
399
Oddíl 40
400
401
402
403
404

Výroba baterií a akumulátorů
Opravy, montáž a odborná technická instalace (instalace elektrického zařízení)
Výroba dopravního zařízení
Výroba motorových vozidel a jejich částí
Opravy motorových vozidel, motocyklů a jízdních kol
Výroba motocyklů, jízdních kol a jejich částí
Výroba dopravního zařízení jinde nezařazeného
Různá výrobní odvětví
Výroba přesných přístrojů a měřicích a kontrolních nástrojů
Výroba zdravotnickochirurgických nástrojů a vybavení a ortopedických přístrojů (kromě
ortopedické obuvi)
Výroba fotografických a optických zařízení
Výroba a oprava hodinek a hodin
Výroba zlatnických a šperkařských předmětů
Výroba a opravy hudebních nástrojů
Výroba her, hraček a sportovního zboží
Ostatní výrobní odvětví
Stavebnictví
Stavebnictví (nespecializované); demolice
Výstavba budov (obytných nebo jiných)
Stavebnictví; stavby silnic, mostů, železnic atd.
Instalační práce
Dekorační a dokončovací práce

Oddíl

2 Směrnice 68/366/EHS
200 Výroba živočišných a rostlinných tuků a olejů

20A
20B Potravinářský průmysl (kromě výroby nápojů)
201 Porážení, zpracování a konzervování masa
202 Mléko a mléčné výrobky
203 Konzervování a nakládání ovoce a zeleniny
204 Konzervování ryb a dalších mořských produktů
205 Výroba mlýnských výrobků
206 Výroba pekárenských výrobků, včetně sucharů a sušenek
207 Cukrovarnictví
208 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
209 Výroba různých potravinářských výrobků
Oddíl 21 Výroba nápojů
211 Výroba ethylalkoholu kvašením, výroba droždí a lihovin
212 Výroba vína a obdobných nesladových alkoholických nápojů
213 Pivovarnictví a sladovnictví
214 Výroba nealkoholických nápojů a vody sycené oxidem uhličitým
30 Výroba gumových výrobků, plastových materiálů, umělých nebo syntetických vláken
a škrobových produktů
304 Výroba škrobových produktů
3 Směrnice 82/489/EHS
855 Kadeřnictví (kromě pedikérských služeb a odborných škol pro pracovníky salónů krásy a
kadeřníky)

SEŠIT 07-08/2016


strana 33

-4Příloha IV směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací:
Seznam činností související s kategoriemi odborné praxe podle článků 17, 18
a 19 směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací
Oddíly směrnic 75/368/EHS, 75/369/EHS a 82/470/EHS
1 Směrnice 75/368/EHS (činnosti uvedené v čl. 5 odst. 1)
04 Rybolov
043 Rybolov ve vnitrozemských vodách
38 Výroba dopravního zařízení
381 Stavby a opravy lodí
382 Výroba železničního vybavení
386 Výroba letadel (včetně kosmického vybavení)
71 Činnosti spojené s dopravou a činnosti jiné než doprava těchto oddílů:
711 Služby poskytované ve spacích a jídelních vozech; údržba železničního vozového parku
v opravnách; úklid vagonů
712 Údržba vozového parku pro městskou, příměstskou a meziměstskou osobní dopravu
713 Údržba vozového parku pro silniční osobní dopravu (jako jsou motorová vozidla,
autobusy, taxi)
714 Provoz a údržba vybavení souvisejícího se silniční dopravou (jako jsou silnice, tunely a
silniční mosty, kde se platí mýtné, silniční sklady zboží, parkoviště, autobusová a tramvajová
depa)
716 Činnosti spojené s vnitrostátní vodní dopravou (jako je provoz a údržba splavných toků,
přístavů a jiných zařízení pro vnitrostátní vodní dopravu; remorkážní a pilotážní služby
v přístavech, balisáž, nakládání a vykládání lodí a jiné obdobné činnosti, jako je zachraňování
plavidel, vlečení a provozování úschovny loděk)
73 Komunikace: poštovní služby a telekomunikace
85 Osobní služby
854 Prádelny a jejich služby, chemické čištění a barvení
856 Fotografická studia: portréty a obchodní fotografie, kromě novinářských fotografií
859 Osobní služby jinde neuvedené (pouze údržba a úklid budov nebo sídel)
2 Směrnice 75/369/EHS (článek 6: pokud je činnost považována za průmyslovou nebo řemeslnou)
Ambulantní výkon těchto činností:
a) koupě a prodej zboží:
— ambulantními prodejci nebo podomními obchodníky (skupina 612 ISIC),
— na krytých tržištích mimo stálá prodejní zařízení a na otevřených tržištích;
b) činnosti, pro které platí již přijatá přechodná opatření, která výslovně vylučují nebo neuvádějí
jejich ambulantní výkon.
3 Směrnice 82/470/EHS (čl. 6 odst. 1 a 3)
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Činnosti zahrnují zejména:
— organizování, nabídku k prodeji a prodej, paušálně nebo za provizi, jednotlivých nebo hromadných
položek (doprava, ubytování, strava, výlety atd.) cesty nebo pobytu, nezávisle na důvodu cestování
(čl. 2 bod B písm. a)),
— jednání jako zprostředkovatel mezi provozovateli různých druhů dopravy a osobami, které
odbavují nebo nechávají odbavovat zboží, jakož i provozování souvisejících činností:
aa) uzavíráním smluv s provozovateli dopravy na účet příkazce,
bb) výběrem druhu dopravy, podniku a trasy považovaných za nejvýhodnější pro příkazce,
cc) přípravou technických hledisek dopravy (např. balení nezbytné pro dopravu); prováděním
různých vedlejších operací v dopravě (např. zajištěním ledu pro chladicí vozy),
dd) plněním formalit spojených s dopravou, jako je vystavování nákladních listů; sběrem
a výdejem zásilek,
ee) koordinací různých fází dopravy, zajištěním průjezdu, dosílky, překládky a jiných
dokončovacích operací,
ff) sjednáváním dopravného pro dopravce a možností dopravy pro osoby, které zboží odbavují
nebo nechávají odbavovat:
— odhad dopravních nákladů a kontrola vyúčtování,
— výkon některých trvalých nebo příležitostných úkonů jménem a na účet majitele lodi nebo
námořního dopravce (s přístavními orgány, provozovateli lodí atd.).
[Činnosti podle čl. 2 bodu A písm. a), b) a d)].
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-5Příloha IV směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací:
Seznam činností související s kategoriemi odborné praxe podle článků 17, 18
a 19 směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací
Směrnice 64/222/EHS, 68/364/EHS, 68/368/EHS, 75/368/EHS, 75/369/EHS,
70/523/EHS a 82/470/EHS
1 Směrnice 64/222/EEC
1. Nezávislá velkoobchodní činnost, s výjimkou oblasti léčiv a farmaceutických výrobků, toxických
výrobků a patogenních původců a oblasti uhlí (skupina 611).
2. Profesní činnosti zprostředkovatele, který je pověřen jednou nebo několika osobami pro
sjednávání nebo uzavírání obchodních transakcí jménem a na účet těchto osob.
3. Profesní činnosti zprostředkovatele, který, aniž by byl trvale pověřen, spojuje osoby, které chtějí
uzavřít smlouvu přímo, připravuje jejich obchodní transakci nebo pomáhá při jejím uzavírání.
4. Profesní činnosti zprostředkovatele, který uzavírá obchodní transakce svým jménem na účet
jiného.
5. Profesní činnosti zprostředkovatele, který provozuje na účet jiného velkoobchodní aukční prodej.
6. Profesní činnosti zprostředkovatele, který jde ode dveří ke dveřím a shání zakázky.
7. Profesionální poskytování služeb zprostředkovatelem, který je zaměstnancem jednoho nebo
několika obchodních, průmyslových nebo řemeslných podniků.
2 Směrnice 68/364/EHS
Skupina 612 ISIC: Maloobchod
Vyloučené činnosti:
012 Pronájem zemědělských strojů
640 Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem
713 Pronájem automobilů, vozů a koní
718 Pronájem železničních vozů a vagonů
839 Pronájem strojů pro obchody
841 Rezervace vstupenek v kinech a pronájem kinematografických filmů
842 Rezervace vstupenek v divadlech a pronájem divadelního vybavení
843 Pronájem lodí, jízdních kol, automatů na mince
853 Pronájem zařízených pokojů
854 Pronájem vypraného prádla
859 Pronájem ošacení
3 Směrnice 68/368/EHS

Oddíl 85 ISIC
1. Restaurace a prodej nápojů (skupina 852 ISIC).
2. Hotely a obdobná zařízení, kempy (skupina 853 ISIC).

4 Směrnice 75/368/EHS (článek 7)
62 Banky a jiné peněžní ústavy
620 Společnosti pro nákup a prodej patentů a licenční společnosti
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71 Doprava
713 Silniční osobní doprava, kromě dopravy motorovými vozidly
719 Potrubní doprava tekutých uhlovodíků a jiných tekutých chemických produktů
82 Veřejně prospěšné služby
827 Činnost knihoven, muzeí, botanických a zoologických zahrad
84 Rekreační služby
843 Rekreační služby jinde neuvedené:
— sportovní činnosti (sportovní hřiště, organizace sportovních akcí atd.), s výjimkou činností
sportovních instruktorů
— oddechové činnosti (dostihové stáje, sportoviště, dostihová závodiště atd.)
— ostatní rekreační činnosti (cirkusy, zábavní parky a jiné druhy zábavy)
85

Osobní služby
851 Domácí služby
855 Salóny krásy a služby manikérů, kromě služeb pedikérů a odborných škol pro pracovníky
salónů krásy a kadeřníky
859 Osobní služby jinde neuvedené, kromě činnosti sportovních a paralékařských masérů a
horských průvodců, rozdělené takto:
— dezinfekce a boj proti škodlivým živočichům
— pronájem ošacení a úschova předmětů
— sňatkové kanceláře a obdobné služby
— astrologie, věštectví apod.
— hygienické služby a související činnosti
— pohřebnictví a údržba hřbitovů
— průvodci a tlumočníci

5 Směrnice 75/369/EHS (článek 5)
Ambulantní výkon těchto činností:
a) koupě a prodej zboží
— ambulantními prodejci nebo podomními obchodníky (skupina 612 ISIC)
— na krytých tržištích mimo stálá prodejní zařízení a na otevřených tržištích
b) činnosti, pro které platí již přijatá přechodná opatření, která výslovně vylučují nebo neuvádějí
jejich ambulantní výkon.
6 Směrnice 70/523/EHS
Samostatně výdělečné činnosti v oblasti velkoobchodu s uhlím a zprostředkovatelské činnosti
v obchodu s uhlím (třída 6112 klasifikace ISIC)
7 Směrnice 82/470/EHS (čl. 6 odst. 2)
[Činnosti uvedené v čl. 2 bodu A písm. c) a e), bodu B písm. b) bodu C a bodu D]
Tyto činnosti zahrnují zejména:
— pronájem železničních vozů nebo vagonů pro přepravu osob nebo zboží
— jednání jako zprostředkovatel při nákupu, prodeji, nebo pronájmu lodí
— přípravu, sjednávání a uzavírání smluv pro přepravu vystěhovalců
— přijímání všech předmětů a zboží do úschovy na účet ukladatele, v celním režimu či mimo něj, ve
skladech, obecných skladištích, skladech nábytku, chladírnách, silech atd.
— vystavování dokladů zastupujících uložený předmět nebo zboží
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— zajištění ohrad, krmiva a výběhů pro dobytek dočasně umístěný před prodejem nebo během
průjezdu na trh nebo z trhu
— provádění kontroly nebo technického posouzení motorových vozidel
— měření, vážení a kalibrování zboží.
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Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017
Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT
pro školní rok 2016/2017:
– vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách
organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále
označovány jako soutěže typu A,
– vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří)
se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže
jsou dále označovány jako soutěže typu B.
MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na
rok 2017. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního
rozpočtu.
Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru,
na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační
charakter a nese označení soutěže typu C.
V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké
soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže.
U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání
jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou
uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy organizátorů.
1. Soutěže typu A a B
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky
č. 55/2005 Sb., pro školní rok 2016/2017 následující soutěže:
1.1.

Soutěže typu A

1.1.1. Předmětové soutěže
A 1) Matematická olympiáda (66. ročník) – 5 kategorií dle ročníku školní docházky Z5 až
Z9 pro ZŠ, pro SŠ 3 matematické kategorie A, B, C a 1 informatická kategorie P
ZŠ Z5 – Š (1. část 30. 11. 2016; 2. část do 10. 1. 2017), O (24. 1. 2017)
ZŠ Z6, Z7 a Z8 – Š (1. část do 5. 1. 2017; 2. část do 22. 3. 2017), O (4. 4. 2017)
ZŠ Z9 – Š (1. část do 30. 11. 2016; 2. část do 10. 1. 2017), O (24. 1. 2017), K (14. 3. 2017)
SŠ A – Š (6. 12. 2016), K (10. 1. 2017), Ú (26. – 29. 3. 2017)
SŠ B a C – Š (31. 1. 2017), K (11. 4. 2017)
SŠ P – Š (do 15. 11. 2016), K (17. 1. 2017), Ú (29. 3. – 1. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25,
115 67 Praha 1, tel. +420 606 728 516, fax: 222 211 638, e-mail: horakk@math.cas.cz,
www.math.muni.cz/mo, www.jcmf.cz
A 2) Fyzikální olympiáda (58. ročník) – 4 kategorie dle ročníku střední školy a další
3 kategorie pro soutěžící základní školy
Soutěž začíná jednotně v kategoriích A až F 12. 9. 2016, v kategorii G 1. 2. 2017.
SŠ A – D (5. 1. 2017), K (18. 1. 2017), Ú (7. – 10. 2. 2017, Rumburk)
SŠ B, C, D – D (3. 4. 2017), K (19. 4. 2017)
ZŠ E – D (8. 3. 2017), O (23. 3. 2017), K (28. 4. 2017)
ZŠ F – D (8. 3. 2017), O (23. 3. 2017)
ZŠ G – Š (1. 2. – 5. 5. 2017), O (15. 5. – 26. 5. 2017)
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Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190,
mob. 734 420 623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, www.fyzikalniolympiada.cz, www.jcmf.cz
A 3) Chemická olympiáda (53. ročník) – 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy
SŠ A – Š (14. 11. 2016), K (9. 12. 2016), Ú (23. – 26. 1. 2017, Litvínov)
B – Š (5. 4. 2017), K (27. 4. 2017)
C – Š (20. 3. 2017), K (12. 4. 2017)
ZŠ D – Š (2. – 7. 2. 2017), O (3. – 7. 3. 2017), K (28. 3. 2017)
SŠ s odb. zaměř. E – Š (14. 11. 2016), K (9. 12. 2016), Ú (23. – 26. 1. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 725 139 751, e-mail: zuzana.kotkova@vscht.cz,
www.chemicka-olympiada.cz, www.vscht.cz
A 4) Biologická olympiáda (51. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy (A, B, C a D)
SŠ A – Š (do 24. 2. 2017), K (31. 3. 2017), Ú (24. – 28. 4. 2017)
B – Š (do 24. 2. 2017), K (7. 4. 2017)
ZŠ C – Š (do 10. 2. 2017), O (12. 4. 2017), K (17. 5. 2017)
D – Š (do 10. 2. 2017), O (20. 4. 2017), K (25. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Matušek, Sekretariát Biologické olympiády, Česká zemědělská
univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, tel. 725 483 557,
e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz, www.czu.cz
A 5) Soutěže v cizích jazycích (48. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A,
francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na
ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy
ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy
N: ZŠ I. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017)
ZŠ II. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
G I. B – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017)
G II. B – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017) – dle rozhodnutí krajů, K (do 13. 3. 2017),
Ú (4/2017, Praha)
ZŠ II. C – Š (do 16. 1. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
SŠ III. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
SŠ III. B – Š (do 16. 1. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
A: ZŠ I. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017)
ZŠ II. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
G I. B – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017)
G II. B – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
ZŠ II. C – Š (do 30. 1. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
SŠ III. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
SŠ III. B – Š (do 30. 1. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1/2017), K (3/2017), Ú (5/2017, Praha)
Š: SŠ I, II, III. – Š (1/2017), K (3/2017), Ú (4/2017, Praha)
R: ZŠ – Š (2/2017), K (3/2017)
SŠ I, II, III – Š (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
L: SŠ A, B – Š (1/2017), zemské kolo (2 – 3/2017), Ú (4/2017, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, (N), tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail:
janouskova.j@nidv.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 222 122 215, e-mail:
steflova@nidv.cz, Ing. Jana Ševcová (A, R), tel. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz,
NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, www.nidv.cz, www.talentovani.cz
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A 6) Olympiáda v českém jazyce (43. ročník) – 2 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, SŠ – Š (11 – 12/2016), O (2/2017), K (4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.nidv.cz,
www.talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce
A 7) Dějepisná olympiáda (46. ročník) – 1 kategorie dle ročníku školy
ZŠ – Š (11/2016), O (1/2017), K (3/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.nidv.cz,
www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada
A 8) Zeměpisná olympiáda (19. ročník) – 4 věkové kategorie
ZŠ A (6. roč.), B (7. roč.) – Š (do 31. 1. 2017), O (21. 2. 2017), K (22. 3. 2017)
ZŠ C (8. – 9. roč.), SŠ D – Š (do 31. 1. 2017), O (21. 2. 2017), K (22. 3. 2017),
Ú (24. a 25. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221 951 976,
mob. 728 929 294, e-mail: silvie.kucerova@natur.cuni.cz, www.zemepisnaolympiada.cz
A 9) Středoškolská odborná činnost (39. ročník) – 18 oborů
SŠ – Š (2 – 3/2017), O (4/2017), K (4 – 5/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 210, mob. 733 125 984, e-mail: fatkova@nidv.cz, www.soc.cz, www.nidv.cz
A 10) Matematický klokan (23. ročník) – mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru
– 6 kategorií dle ročníku školy
Cvrček (2. a 3. roč. ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamín (6. a 7. roč. ZŠ a prima a
sekunda osmiletých gymnázií), Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií),
Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Student (3. a 4. roč. SŠ)
ZŠ, SŠ – Š, O, K, Ú (17. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Silvie Zatloukalová, Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc,
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 651, e-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz,
www.matematickyklokan.net
A 11) Astronomická olympiáda (14. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy:
AB (3. a 4. roč. SŠ), CD (1. a 2. roč. SŠ), EF (8. a 9. roč. ZŠ a VG), GH (6. a 7. roč. ZŠ a VG)
AB: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (16. 11. – 20. 1. 2017), Ú (22. 3. – 24. 3. 2017)
CD: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (9. 1. – 27. 3. 2017), Ú (11. 5. – 12. 5. 2017)
EF, GH: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (9. 1. – 27. 3. 2017), Ú (19. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251
65 Ondřejov, mob. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, www.olympiada.astro.cz
A 12) Turnaj mladých fyziků (30. ročník) – 1 kategorie (pětičlenná družstva SŠ)
Š (písemná řešení do 31. 1. 2017), R (20. – 21. 3. 2017), Ú (5. – 7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Český výbor TMF, Žitná 3264/12A, 466 04
Jablonec nad Nisou, tel. 608 510 655, e-mail: stanislav.panos@seznam.cz, www.jcmf.cz/tmf
A 13) Pythagoriáda (40. ročník) – 4 kategorie dle ročníku ZŠ a jim odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií
ZŠ (5. roč. – 8. roč. a odp. ročníky víceletých gymnázií) – Š (1. – 3. 2. 2017),
O (15. – 18. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222
122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz
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A 14) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (25. ročník) – 7 kategorií dle
ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ)
Š, Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola,
Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 555 555, mob. 731 617 763,
e-mail: ales.kubicek@oavm.cz, www.oavm.cz/cms/index.htm
1.1.2. Umělecké soutěže
A 15) Soutěže žáků základních uměleckých škol (49. ročník) – 6 soutěžních zaměření
a) hra na klavír, b) hra na smyčcové nástroje, c) hra na kytaru, d) soutěžní přehlídka pro
dechové orchestry, e) soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry, f) výtvarný
obor
a) Š, O (do 28. 2. 2017), K (do 20. 3. 2017), Ú (20. – 23. 4. 2017), ZUŠ Praha 8, Taussigova
b) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (11. – 14. 5. 2017), ZUŠ Liberec
c) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (18. – 21. 5. 2017), ZUŠ T. Brzkové Plzeň
d) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (26. – 27. 5. 2017), ZUŠ Letovice
e) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 21. 4. 2017), Ú (9. – 10. 6. 2017), ZUŠ Litvínov, Citadela
Litvínov
f) Š, O (2 – 3/2017), K (4 – 5/2017), Ú (1. – 8. 10. 2017), ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Zdeňka Kšírová, oddělení 210 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12
Praha 1, tel. 234 812 131, e-mail: zdenka.ksirova@msmt.cz
A 16) Evropa ve škole (26. ročník) – výtvarná a literární soutěž – 4 kategorie dle věku
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – Š (do 28. 2. 2017), K (do 21. 4. 2017), Ú (6/2017, Český
Krumlov)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 17) Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna 2017 (46. ročník)
– 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ – Š (do 19. 2. 2017), O (20. 2. – 26. 3. 2017), K (27. 3. – 1. 5. 2017),
Ú (6/2016, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS – ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21
Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
A 18) Pedagogická poema (49. ročník) – 3 disciplíny (četba, přednes a improvizace)
SPgŠ, SOŠPg a VOŠ pedagogické (8. – 11. 11. 2016)
Kontaktní adresa: RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22, 570 12
Litomyšl, tel. 603 753 521, e-mail:liskova@vospspgs.cz
1.1.3. Ostatní soutěže
A 19) Česká liga robotiky – FLL 2017 (12. ročník) – soutěž v robotice pro pěti až
desetičlenné týmy dětí ve věku 9 – 16 let, 4 disciplíny (Robotgame, Robot Design, Prezentace
výzkumného úkolu, Týmová spolupráce)
ZŠ, SŠ – Ú (12/2016, Praha)
Kontaktní adresa: Bc. Irena Friedrichová, DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků, Pod
Juliskou 2a, 160 00 Praha 6 – Podbaba, tel. 222 333 871, mob. 777 706 588,
e-mail: irena.friedrichova@ddmpraha.cz, www.firstlegoleague.cz
A 20) Daniel (14. ročník) – literární, historická a fotografická soutěž na téma holocaust
a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR –
2 kategorie dle věku (do a nad 15 let)
ZŠ, SŠ: Ú (uzávěrka 27. 1. 2017)
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Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 21) Finanční gramotnost (8. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech
v oblasti finanční gramotnosti
3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)
všechny kategorie: Š (12. 9. – 20. 12. 2016), O (9. 1. – 17. 2. 2017), K (27. 2. – 31. 3. 2017),
Ú (25. 4. 2017, Praha)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o. p. s., Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@financnigramotnost.eu,
www.fgsoutez.cz
A 22) SAPERE – vědět, jak žít (7. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech
v oblasti zdravého životního stylu
3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)
všechny kategorie: Š (12. 9. – 20. 12. 2016), O (9. 1. – 17. 2. 2017), K (27. 2. – 31. 3. 2017),
Ú (26. 4. 2017, Praha)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o. p. s., Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@financnigramotnost.eu,
www.fgsoutez.cz
A 23) Soutěž v programování (31. ročník) – 4 kategorie
programovací jazyky žáci – ZŠ a odpovídající ročníky VG – O (3/2017),
K (20. – 22. 4. 2017), Ú (6/2017)
programovací jazyky mládež – pro žáky SŠ – O (3/2017), K (20. – 22. 4. 2017), Ú (6/2017)
programování mikrořadičů – ZŠ a odpovídající ročníky VG, SŠ – O (3/2017),
K (20. – 22. 4. 2017), Ú (6/2017)
aplikovaný SW - tvorba webových stránek – pro žáky SŠ – O (3/2017), K (20. – 22. 4. 2017),
Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222
122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 24) Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (39. ročník) – 3 obory
– hra na klavír, hra na akordeon, sólový zpěv
Ú (25. – 27. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Alois Mech, Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02
Pardubice, tel. 469 803 031, mob. 604 564 436, e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu,
www.konzervatorpardubice.eu
A 25) Mistrovství ČR v grafických předmětech (25. ročník) – 4 obory – psaní na
klávesnici, korektury textu, wordprocessing, záznam mluveného slova
SŠ: Š (2/2017), K (3/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Jaroslav Studnička, OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka
1000, 565 36 Choceň, tel. 465 471 338, e-mail: oachocen@oa-chocen.cz
1.2.

Soutěže typu B

1.2.1. Předmětové soutěže
B 1) Pohár vědy (6. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy (A: 2 – 6 let, B: 7 – 10 let,
C: 11 –15 let a D: 16 – 19 let)
ZŠ, SŠ – O (10 – 12/2016), K (1 – 4/2017), Ú s mezinárodní účastí (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Igor Naď, AMD ČR, Senovážné nám 24, 116 47 Praha 1, tel. 234 621
244, mob. 605 287 556, e-mail: nad@debrujar.cz, www.debrujar.cz/
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B 2) Matematická soutěž Náboj (13. ročník) – matematická soutěž určená pro pětičlenná
družstva SŠ, 2 kategorie dle ročníku: SŠ Senioři (3. a 4. roč.) a SŠ Junioři (1. a 2. roč.)
Ú (7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., Informatický ústav Univerzity Karlovy,
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, tel. 951 554 326, mob. 731 738 952,
e-mail: robert.samal@mff.cuni.cz, www.math.naboj.org
B 3) Přírodovědný klokan (11. ročník) – soutěž korespondenčního charakteru
v přírodovědných a technických oborech,
2 kategorie: Kadet (8. a 9. ročník ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií), Junior (I. a II.
ročník SŠ)
Š, O, K, Ú (12. 10. 2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 676,
mob. 724 315 456, e-mail: jiri.hatle@upol.cz, www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/
B 4) Soutěž první pomoci (22. ročník) – soutěž zaměřena na oblast zdravotnictví a první
pomoci – 2 kategorie – A (střední zdravotnické školy) a B (vyšší zdravotnické školy)
Ú (12. – 13. 6. 2017)
Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9,
602 00 Brno, tel. 541 247 112, mob. 736 625 555, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz,
www.szs-jaselska.cz
B 5) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (16. ročník) – Celostátní
soutěž v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů pro žaky 3. – 4. ročníků
denního studia studijního oboru Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství
Ú (22. 3. – 24. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Hana Konečná, Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 372 11
České Budějovice, tel. 387 001 416, mob. 606 877 673, e-mail: konecna@stavarna.eu,
www.stavarna.eu
B 6) FYKOSí Fyziklání (11. ročník) – fyzikální soutěž vyžadující kreativitu, 3 kategorie SŠ,
G, v případě zájmu i ZŠ, pětičlenné týmy
Ú A, B, C (17. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Daniel Dupkala, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální
fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 722 045 434,
email: daniel.dupkala@fykos.cz, www.fyziklani.fykos.cz/
B 7) Bobřík informatiky (9. ročník) – 4 věkové kategorie: Mini (4. – 5. roč. ZŠ), Benjamin
(pro 6. – 8. roč. ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Junior (pro 9. ročník ZŠ
a 1. ročník SŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Senior (pro 2. – 4. ročník SŠ
nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), soutěž probíhá online
všechny kategorie (7. – 11. 11. 2016), Senior Ú (1/2017)
Kontaktní adresa: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Katedra informatiky Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387 773 074, mob.
736 734 333, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz, www.ibobr.cz
B 8) Fyziklání online (6. ročník) – internetová fyzikální soutěž určená pro týmy do pěti
členů, 3 kategorie, studenti G a odpovídajících ročníků VG, případně studenti technických
lyceí SPŠ
ÚM A, B, C (30. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Oldřich Holcner, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální
fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 221 912 526, mob. 730 174 930,
e-mail: holcner@fykos.cz, www.online.fyziklani.cz
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B 9) Logická hra BRLOH (7. ročník) – soutěž určena pro nejvýše čtyřčlenné týmy tvořené
žáky druhého stupně ZŠ a žáky odpovídajících nižších ročníků VG
ZŠ, VG: (11 – 12/2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pupík, Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, 611
37 Brno, tel. 549 495 464, mob. 777 182 312, e-mail: petr.pupik@gmail.com,
www.brloh.math.muni.cz
B 10) Eustory (10. ročník) – dějepisná soutěž pro studenty SŠ do 20 let, téma: „Místo,
osobnost či událost, které utvářely historii.“
Ú (5/2016 – 2/2017)
Kontaktní adresa: Petr Pánek, Občanské sdružení PANT, Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka
nad Odrou, tel. 602 764 931, email: petr.panek@pant.cz, www.eustory.cz
B 11) Česká lingvistická olympiáda (6. ročník) – pro studenty SŠ a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií se zaměřením na lingvistiku, fonetiku, fonologii, syntax, morfologii,
komputační lingvistiku, analytické myšlení
Š (11/2016), K (2/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Michal Láznička, Ústav obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel. 731 414 997,
e-mail: michal.laznicka@ff.cuni.cz, www.lingol.cz
B 12) Soběslavská růže (22. ročník) – soutěž floristických dovedností pro žáky
zahradnických odborných učilišť a středních zahradnických škol
Ú (11/2016)
Kontaktní adresa: Ing. Helena Prejzová, SŠŘ a ZŠ, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav,
tel. 389 822 800, mob. 773 446 552, e-mail: info@ssrsobeslav.cz, www.ssrsobeslav.cz
B 13) Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO (21. ročník) – soutěž žáků 2. ročníků
SOU, OU a SOŠ – obor zedník, truhlář, suchá výstavba, kameník a kamenosochař
K (1/2017, Praha; 2/2017, Ostrava; 3/2017, Hradec Králové; 5/2017, České Budějovice),
Ú (9/2017, PVA EXPO PRAHA)
Kontaktní adresa: David Surmaj, ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel. 225 291 197,
mob. 739 003 174, e-mail: surmaj@abf.cz, www.suso.cz
B 14) Náboj Junior 2016 (5. ročník) – soutěž v řešení matematických a fyzikálních úloh,
čtyřčlenné týmy, žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídající ročníky VG
ZŠ: Ú (25. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Bc. Patrik Švančara, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze,
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 705, mob. 607 064 672,
e-mail: svancara@naboj.org, https://junior.naboj.org/
B 15) Matematická soutěž Pangea (4. ročník) – matematická soutěž pro 4. – 9. ročník ZŠ
a odpovídající ročníky VG
Š (2/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kamila Jírová, Meridian International School s.r.o., Frýdlantská
1350/1, 182 00 Praha 8, tel. 775 581 518, e-mail: pangea.cz@gmail.com,
www.pangeasoutez.cz
B 16) Ekonomický tým 2016 (15. ročník) – týmová soutěž z ekonomických disciplín:
projektová práce, test, prezentace předem neznámého tématu (podnikatelského záměru)
SŠ: K (10/2016), Ú (12/2016)
Kontaktní adresa: Ing. Petr Kyjovský, OA a SOŠL Opava, p. o., Hany Kvapilové 20, 746 01
Opava, tel. 553 759 160, mob. 725 117 796, e-mail:kyjovsky@o-opava.cz, www.
heroldovysady.cz
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B 17) Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR (26. ročník) – soutěž pro tříčlenné
týmy studentů gymnázií
Ú (23. 11. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Stulák, Gymnázium Cheb, příspěvková organizace,
Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, tel. 739 322 319, mob. 603 501 909,
e-mail: stulak@gymcheb.cz, www.dsgymn.gymcheb.cz
B 18) Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (5. ročník) – vědomostní soutěž
jednotlivců z teoretické a praktické chemie, žáci 8. a 9. tříd ZŠ
ZŠ: Š, K (11/2016 – 2/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kvarda, Svaz chemického průmyslu České republiky, Rubeška
393/7, 190 00 Praha 9, tel. 283 290 786, mob. 739 463 499, e-mail: jan.kvarda@schp.cz,
www.mladychemikcr.cz
1.2.2. Umělecké soutěže
B 19) Mladý módní tvůrce ČR (29. ročník) – celostátní soutěžní přehlídka, čtyři sekce:
oděvní, kadeřnická, kosmetická, gastro
SOU, SOŠ, OU a U – Ú (12/2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Vondrušková, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2,
586 01 Jihlava, tel. 567 587 449, mob. 603 877 496, e-mail: jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz,
www.ozs-ji./mmtcr
B 20) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2017 (45. ročník) – děti a mládež od 4
do 16 let
MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM: uzávěrka ročníku 28. 2. 2017, Ú (2 – 5/2017), expozice
v Lidické galerii 31. 5. – 30. 11. 2017
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Kasalická, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice,
tel. 312 253 702, mob. 736 642 318, e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvvlidice.cz
B 21) Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna 2017 (46. ročník) – postupová
přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (27. 2. – 19. 3. 2017), K (20. 3. – 23. 4. 2017), Ú (6/2017, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2,
tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 22) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2017
(34. ročník) – postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
ZŠ, ZUŠ, SVČ: K (3 – 4/2017), Ú (19. – 21. 5. 2017, Kutná Hora)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5,
120 21 Praha 2, tel. 221 507 966, mob. 778 702 492, e-mail: lossl@nipos-mk.cz,
www.artama.cz
B 23) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (27. ročník) – 2 kategorie
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM: K (3 – 4/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám.
5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 977, mob. 778 702 491, e-mail: kralova@nipos-mk.cz,
www.artama.cz
B 24) Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov 2017 (60. ročník) – 3 věkové kategorie
sólových recitátorů (15 – 17, 17 – 20, nad 20 let) a kategorie souborů (nad 15 let)
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (do 28. 2. 2017), K (1. 3. – 9. 4. 2017), Ú (6/2017, Prostějov)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Lubinová, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha
2, tel. 221 507 970, mob. 778 702 493, e-mail: lubinova@nipos-mk.cz, www.klubduha.cz/wp/
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B 25) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů – Mladá scéna 2017
(15. ročník) – postupová přehlídka studentských divadelních souborů
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: K (do 9. 4. 2017), Ú (6/2017, Ústí nad Orlicí)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2,
tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 26) Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017
(9. ročník) – 2 kat.: soutěžní s povinnou skladbou a nesoutěžní bez povinné skladby
K (1. 3. – 30. 4. 2017), Ú (11/2017, Opava)
Kontaktní adresa: Zuzana Kacafírková, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha
2, tel. 221 507 975, mob. 778 702 375, e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 27) Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů (25. ročník) – postupová
přehlídka dětských folklorních souborů
Ú (9. – 11. 6. 1017, Jihlava)
Kontaktní adresa: MgA. Kateřina Červíčková, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21
Praha 2, tel. 221 507 953, mob. 778 702 392, e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz,
www.artama.cz
B 28) Komenský a my (15. ročník) – celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro
žáky ZŠ, ZUŠ a SŠ – 3 kategorie dle věku
Kat. A (1. – 5. roč. ZŠ a ZUŠ do 11 let) výtvarné práce, kat. B (6. – 9. roč. ZŠ a ZUŠ do
15 let) literární práce a test z historie, kat. C (1. – 4. ročník SŠ) odborná literární práce (esej)
Š (11/2016 – 1/2017), Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29,
561 12 Brandýs nad Orlicí, tel. 465 544 218, mob. 603 889 433, e-mail: zsreditel@ttnet.cz,
www.zsbrandysno.cz
B 29) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (24. ročník)
– soutěž pro studenty církevních škol, 1 kategorie v oborech: hudební, dramatický a taneční
SŠ – Ú (21. – 23. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická
škola sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel. 556 730 129, mob. 556 730 129,
e-mail: ludmila.ondrova@cssodry.cz, www.cssodry.cz
B 30) Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka (52. ročník) – 2 kategorie dle věku:
Junior (do 24 let včetně) a Operní naděje (16 – 20 let) pro studenty vysokých uměleckých
škol a konzervatoří
ÚM (11/2017)
Kontaktní adresa: Alois Ježek, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka o.p.s.,
Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 045, mob. 602 416 183,
e-mail: mpcad@atlas.cz, www.singingcompetition.eu
B 31) Kocianova houslová soutěž (59. ročník) – soutěž houslistů do 16 let, 4 věkové
kategorie: do 10, do 12, do 14, do 16 let
ZUŠ: ÚM (3. – 6. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Karel Pokorný, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, 562 01
Ústí nad Orlicí, mob. 606 684 449, e-mail: pokorny@klubcentrum.cz, www.kocianovousti.com
B 32) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol
pedagogických (40. ročník) – umělecká soutěž v hudebních disciplínách od jednotlivců po
soutěž ve sborovém zpěvu
Ú (14. – 16. 3. 2017)
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Kontaktní adresa: Mgr. Marie Javorová, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná
škola pedagogická, Lerchova 63, 602 00 Brno, tel. 543 423 757, mob. 739 389 196,
e-mail: javorova@cmsps.cz, www.cmsps.cz
B 33) Studentský design 2017 (27. ročník) – celostátní soutěžní přehlídka prací žáků
a studentů SŠ a VOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Š (12/2016 – 1/2017), Ú (3 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Ivana Hýblová, VOŠTŘ a SUŠTŘ, U Půjčovny 9, 110 00 Praha 1,
tel. 224 213 538, mob. 602 221 932, e-mail: reditelka.sustr@seznam.cz, www.textilniskola.cz
1.2.3. Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
B 34) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (53. ročník) – sportovní soutěž
škol pro sluchově postižené žactvo, 4 disciplíny: lehká atletika, plavání, futsal, basketbal
ZŠ: Ú (13. – 16. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Lukáš Hošek, Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná
530/27, Praha 2, tel. 224 942 153, mob. 737 659 694, e-mail: skola.jecna27@upcmail.cz,
www.jecna27.cz
B 35) Podzimní přebory v minikopané a vybíjené (19. ročník) – chlapci (minikopaná),
kategorie dívky (vybíjená)
dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy – Ú (22. – 23. 9. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Václav Konopiský, DDŠ Hamr na Jezeře, Školní 89, 471 28 Hamr na
Jezeře, tel. 487 851 808, mob. 776 580 919, e-mail: konopisky@seznam.cz,
www.volny.cz/dvu_hamr
B 36) Letní olympiáda dívek DDŠ a VÚ (44. ročník) – čtyřdenní soutěž v atletických
disciplínách, plavání, stolním tenisu, volejbalu a přírodním kros závodu
3 kategorie: žákyně, starší a mladší dorostenky
Ú (4. – 7. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Klaška, Dětský domov se školou, základní škola a středisko
výchovné péče Šumperk, Vyhlídka 1, Šumperk 787 01, tel. 583 284 010, mob. 602 521 109,
e-mail: reditel@dds-spk.cz
B 37) 45. letní olympiáda výchovných ústavů (45. ročník) – kategorie dorostenci, disciplíny
lehká atletika (běh, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, štafeta, trojskok), plavání, stolní
tenis, míčové kolektivní hry (nohejbal, volejbal, malá kopaná)
Ú (21. – 25. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Tokař, Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné
péče, Divadelní 881/12, 741 11 Nový Jičín, tel. 556 764 933, mob. 731 154 752,
e-mail: tokarpavel@email.cz
B 38) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (36. ročník) – 4 disciplíny
(atletika – dívky, chlapci; volejbal – dívky; malá kopaná – chlapci; stolní tenis – smíšená
družstva)
SŠ pro sluchově postižené: Ú (9. – 12. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Doležalová, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, pro
sluchově postižené, Holečkova 4, 150 00 Praha 5, tel. 226 299 322, mob. 601 563 256,
e-mail: edolle@seznam.cz, www.skolaholeckova.cz
B 39) Festival zájmové umělecké činnosti VÚ a DDŠ v ČR (27. ročník) – kategorie: sólový
zpěv, sólový tanec, sólová hra na hudební nástroj, výtvarná prezentace, recitace, sborový
zpěv, individuální tanec, skupinový tanec, hudební skupina, malá jevištní forma, beatbox,
krátký film
Ú (21. – 22. 4. 2017)
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Kontaktní adresa: Mgr. Radek Vovsík, DDŠ, SVP a ZŠ, Dělnická 320/1, 586 01 Jihlava,
tel. 567 303 242, mob. 604 106 420, e-mail: info@ddssjihlava.cz, www.ddssjihlava.cz
B 40) Celostátní sportovní hry zrakově postižené mládeže (22. ročník) – sportovní soutěž
zrakově postižených žáků do 17 let kategorie zrakového postižení B1, B2, B3, B4; atletika,
plavání, skok daleký a hod kriketovým míčkem, turnaj v goalballu a showdownu
Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Prachařová, Základní škola Opava, Havlíčkova 1, 746 01
Opava, tel. 553 622 904, mob. 733 677 765, e-mail: katerina.prchalova@zrak.opava.cz,
www.zrak.opava.cz
B 41) Přebor DDŠ a VÚ ČR v letním biatlonu – Krkonošský letní biatlon (13. ročník)
– přebor je určen pro jednotlivce ve třech chlapeckých kategoriích (starší žáci, mladší
dorostenci, starší dorostenci), štafetový závod je určen pro tříčlenná družstva bez rozdílu
kategorií
Ú (10/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Gabriela Pohořalá, DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí, Al. Jiráska 617, 543 01
Vrchlabí, tel. 499 421 173, mob. 724 994 003, e-mail: dds.vrchlabi@tiscali.cz,
www.ddsvrchlabi.estranky.cz
B 42) Zimní olympiáda dětských domovů se školou a výchovných ústavů (44. ročník)
– 6 kategorií dle věku (starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky, starší dorostenci
a dorostenky), disciplíny severské lyžování a biatlon
Ú (20. 2. – 23. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. David Valter, Dětský domov se školou, základní škola a školní
jídelna, Havlíčkova 547, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel. 571 489 406, mob. 605 265 191,
e-mail: etoped@ddsbph.cz, www.ddbystrice.cz
B 43) 45. letní olympiáda chlapců dětských domovů se školou (45. ročník) – soutěž pro
7 členná družstva chlapců ve věkových kategoriích – starší žáci (2002 – 2003), mladší
dorostenci (2000 – 2001), soutěže: lehká atletika, plavání, biatlon, stolní tenis, míčové
kolektivní hry, tenis
Ú (28. 5. – 1. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Lenka Kábelová, Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Čáslavská 624,
537 01 Chrudim IV., tel. 466 251 799, mob. 602 122 801, e-mail: lenka.kabelova@ddschrudim.cz, www.dds-chrudim.cz/loch2007
1.2.4. Sportovní soutěže
B 44) Volejbal (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (IV., V.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 21. 4. 2017), K (do 5. 5. 2017), kvalifikace (do 17. 5. 2017),
Ú (1. – 2. 6. 2017)
SŠ (V.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017),
Ú (17. – 18. 3. 2017)
B 45) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (49. ročník) – 2 kategorie dle věku
(III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ (III., IV.): SLZŠ – O (do 12. 5. 2017), K (26. 5. 2017), Ú (6. 6. 2017)
B 46) CORNY – Středoškolský atletický pohár (34. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.)
dívky a chlapci
SŠ: O (20. 9. 2016), K (30. 9. 2016 ), Ú (10. – 11. 10. 2016)
B 47) Florbal (18. ročník) – 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
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ZŠ (III.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017),
Ú (17. – 18. 3. 2017), ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 16. 12. 2016), K (do 20. 1. 2017),
kvalifikace (do 3. 2. 2017), Ú (22. – 23. 3. 2017)
B 48) Fotbal (23. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (28. 4. 2017), K (5. 5. 2017), kvalifikace (17. 5. 2017),
Ú (25. – 26. 5. 2017)
B 49) Přespolní běh – běháme s BK Tour (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (VI., V.),
chlapci a dívky
ZŠ (IV.): O (do 2. 10. 2016), K (do 9. 10. 2016), Ú (22. 10. 2016)
ZŠ/SŠ (VI.): V (do 2. 10. 2016), K (do 9. 10. 2016), Ú (22. 10. 2016)
B 50) Fotbal SŠ – Pohár Josefa Masopusta (6. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.), chlapci
SŠ (V.): O (do 30. 4. 2017), K (do 16. 5. 2017), kvalifikace (do 31. 5. 2017),
Ú (14. – 15. 6. 2017), www.poharjm.cz
B 51) Minifotbal (20. ročník) – McDonald’s Cup (I., II.), smíšená družstva
O (do 19. 5. 2017), K (do 24. 5. 2017), Ú (30. – 31. 5. 2017)
B 52) Basketbal (23. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 17. 3. 2017), K (31. 3. 2017), kvalifikace (14. 4. 2017),
Ú (26. – 27. 4. 2017)
B 53) Házená (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (IV., V.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 3. 2. 2017), K (do 24. 3. 2017), kvalifikace (7. 4. 2017),
Ú (20. – 21. 4. 2017)
SŠ (V.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017),
Ú (14. – 15. 6. 2017)
B 54) Plavání (1. ročník) – (I.), 3. ročníky ZŠ, smíšená
SLZŠ: O (do 26. 6. 2017), Ú (14. 9. 2017)
B 55) Vybíjená (10. ročník) – dívky a otevřená
ZŠ (II.) – O (do 29. 4. 2017), K (do 27. 5. 2017), Ú (12. – 14. 6. 2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 44 až B 55: Mgr. Petr Jansa, Asociace školních sportovních
klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723,
e-mail: jansa@assk.cz, www.assk.cz
1.2.5. Ostatní soutěže
B 56) Ekologická olympiáda (22. ročník) – celostátní soutěž středoškoláků v oblasti
ekologie, ochrany přírody a životního prostředí (tříčlenná družstva)
SŠ: Š (v dostatečném předstihu před K), K (od 1. 9. 2016 do 14. 5. 2017), Ú (do 25. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Luděk Hrnčíř, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5,
140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, mob. 775 724 545, e-mail: ludek.hrncir@csop.cz,
www.ekolympiada.cz
B 57) Machři roku 2017 (9. ročník) – celostátní soutěž učňovské mládeže spojená s veřejnou
prezentací odborných škol, pro žáky SŠ a OU v oborech: instalatér, strojní mechanik, truhlář,
elektrikář
SŠ a OU: Ú (1 – 9/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Nosek, Česká hlava PROJEKT, Konojedská 1575/20, 100 00
Praha 10, tel. 725 594 351, mob. 702 075 916, e-mail: nosek@ceskahlava.cz,
http://www.ceskahlava.cz/cz/machri-roku
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B 58) Zlatý list (45. ročník) – soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a základů
ekologie (ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky
ekosystému) – 2 kategorie pro žáky ZŠ do 15 let (mladší do 6. třídy ZŠ včetně, starší 7. – 9.
třída ZŠ) + doplňková kategorie nejmladší 1. – 3. třída
ZŠ: Š (v dostatečném předstihu před K), K (od 10. 4. do 21. 5. 2017), Ú (12. – 17. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Luděk Hrnčíř, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5,
140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, mob. 775 724 545, e-mail: ludek.hrncir@csop.cz,
www.zlatylist.cz
B 59) Učeň instalatér 2017 (20. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníků SOU
v oboru instalatér – jednotlivců i družstev
SOU: Š (9. 1. – 10. 2. 2017), K (13. 2. – 10. 3. 2017), ÚM (4. 4. – 7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš, Střední škola polytechnická Brno, Jílová 164/36g,
639 00 Brno, tel. 543 424 512, mob. 777 995 522, e-mail: bartos@jilova.cz, www.jilova.cz,
www.cechtop.cz, www.ceskerucicky.org
B 60) CEMACH (6. ročník) – kreativní soutěž v poznávání moderního Izraele, 4 disciplíny:
literární, výtvarná, výtvarná pro ZŠ, internetová, věková hranice od 15 do 21 let, ZŠ, SŠ, G,
SPŠ, SPgŠ, VOŠ
Ú (1. 9. 2016 – 15. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Andrej Čírtek, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Václavské
nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel. 224 032 161, e-mail: sarka.stegbauerova@ciok.cz,
www.cemach.cz.
B 61) Prezentiáda 2017 (8. ročník) – týmová soutěž pro studenty základních a středních škol
v prezentačních schopnostech
SŠ a ZŠ: (2 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Josef Šíp, Student Cyber Games, Křenová 89/19, 602 00 Brno,
tel. 777 817 513, e-mail: sip@sgc.cz, www.prezentiada.cz
B 62) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání pokrývač (20. ročník)
– soutěž pro žáky oboru 36-69-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)
B 63) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání klempíř (11. ročník)
– soutěž pro žáky oboru 36-55-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)
B 64) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání tesař (15. ročník)
– soutěž pro žáky oboru 36-64-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)
B 65) České ručičky 2017 (9. ročník) – slavnostní ocenění vítězů celostátních kol vybraných
soutěží v odborných dovednostech žaků ve školním roce 2016/2017
SOŠ, SOU, OU: Ú (6/2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 62 – 65: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel
Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, mob. 732 281 432,
e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz, www.ceskerucicky.org
B 66) Truhlář – Zlaté řemeslo (3. ročník) – soutěž truhlářů
SOŠ: Ú (duben 2017)
Kontaktní adresa: Bc. Jiří Špindler, Střední odborné učiliště Hluboš, Hluboš 178, 262 22
Hluboš, tel: 318 429 924, mobil: 606 788 616, e-mail: jiri.spindler@souhlubos.cz,
www.souhlubos.cz
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B 67) České hlavičky 2017 (11. ročník) – celostátní soutěž pro začínající vědce a techniky z
řad studentů SŠ (5 soutěžních kategorií: Merkur, Genus, Ingenium, Futura, Sanitas)
SŠ: Ú (1 – 12/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Nosek, Česká hlava PROJEKT, Konojedská 1575/20, 100 00
Praha 10, tel. 725 594 351, mob. 702 075 916, e-mail: nosek@ceskahlava.cz,
http://www.ceskahlava.cz/cz/machri-roku
B 68) Eurorebus (22. ročník) – vědomostní soutěž pro jednotlivce a školní třídy, 3 kategorie:
11 – 12 let, 13 – 14 let, 15 – 19 let
všechny kategorie: internetová kola (9/2016 – 5/2017), K (4 – 5/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Kozák, Terra–klub, o.p.s., Soběslavská 34, 130 00 Praha 3,
tel. 221 511 440, mob. 777 335 126, e-mail: terra@terra-klub.cz, www.eurorebus.cz
B 69) Region 2017 (7. ročník) – celostátní soutěž v odborných znalostech a dovednostech
v oblasti cestovního ruchu, kategorie: týmy a jednotlivci
SŠ: Ú (1/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Ivana Lisnerová, SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni,
Nerudova 33, 301 00 Plzeň, tel. 377 183 629, mob. 604 206 914,
e-mail: lisnerovai@nerudovka.cz, www.nerudovka.cz
B 70) Video pohlednice z mého města a písničky (16. ročník) – soutěž v anglickém jazyce,
dvě části: Sing a song (5 kategorií – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ), Video pohlednice z mého
města (4 kategorie – pro 1. a 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií)
uzávěrka (do 31. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Norbert Tlustý, ZŠ Mládí 135, 155 00 Praha 5, tel. 235 515 464,
mob. 775 999 531, e-mail: tlusty@zsmladi.cz, www.dis.cz/videopohlednice
B 71) Soutěž vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET (24. ročník)
– soutěž projektů zpracovaných pomocí vědeckých postupů a metod
SŠ: Ú (4/2017) Praha
Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku
AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel. 266 710 246,
mob. 602 408 418, e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz
B 72) JA studentská firma roku (22. ročník) – soutěž o nejúspěšnější studentskou firmu
SŠ a VOŠ: (4/2017)
Kontaktní adresa: Markéta Javorská, Junior Achievement, o.p.s., Jindřišská 20, P.O.Box 571,
110 00 Praha 1, tel. 602 290 761, e-mail: marketa@jaczech.cz, www.jafirma.cz
B 73) Vzdělání a řemeslo 2017 (22. ročník) – soutěž pro žáky SŠ, 15 soutěží
SŠ/SOU/ZŠ: Ú 10/2017
Kontaktní adresa: Bc. Pavla Vaňková, Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523, 370 21
České Budějovice, tel. 387 714 202, mob. 602 518 997, e-mail: vankova@vcb.cz, www.vcb.cz
B 74) Náš svět (44. ročník) – soutěž dětského literárního projevu, 3 věkové kategorie
a kategorie kolektivů
ZŠ: korespondenční soutěž (příspěvky jednotlivců i kolektivů do 13. 3. 2017 zaslat do NIDV)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz
B 75) Debate League XXI. (22. ročník) – soutěž v debatování v anglickém jazyce
Ú (10/2016 – 5/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Václav Soukup, Příběnická 978/10, 130 00 Praha
tel. 725 992 360, e-mail: prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
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B 76) Logická olympiáda 2016 (9. ročník) – kategorie (MŠ: předškoláci, A1: 1. třída ZŠ, A:
2. – 5. třída ZŠ, B: 6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, C: žáci SŠ)
Š: A (1. – 7. 10. 2016), B (8. – 14. 10. 2016), C (15. – 21. 10. 2016),
MŠ, A1 (22. – 28. 10. 2016)
K (3. 11. 2016), Ú (27. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Poláková, Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6
– Řepy, tel. 721 216 108, e-mail: zuzana.polakova@mensa.cz, www.logickaolympiada.cz
B 77) AHOL CUP 2017 (19. ročník) – ústřední kolo s mezinárodní účastí, soutěž
čtyřčlenných družstev žáků SŠ v gastronomických dovednostech a znalostech
SŠ: Ú (8. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miriam Lacinová, AHOL – Střední škola gastronomie, turismu
a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel. 597 578 857, mob. 773 977 036,
e-mail: miriam.lacinova@ahol.cz, www.ahol.cz
B 78) Gastro Mánes (11. ročník) – soutěž dvoučlenných družstev žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v kuchařských dovednostech, 1. – 3. ročník, (15 – 19 let)
SŠ-OU: Ú (12. 4. 2017)
B 79) Sladké opojení (12. ročník) – soutěž žáků učebního oboru Potravinářská výroba
29-51-E/01(cukrářské práce), dvoučlenná družstva 1. – 3. ročníků SŠ/OU (15 – 19 let)
Ú (11. 5. 2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 78 a B 79: Mgr. Svatava Mlčochová, SŠ hotelová a služeb
Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, mob. 605 784 647,
e-mail: svatava.mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz
B 80) Soutěž dovedností mladých grafiků (12. ročník) – soutěž dovedností mladých grafiků
pro obory: 34-53-L/01 reprodukční grafik pro média, 34-53-H/01 reprodukční grafik,
34-41-M/01 polygrafie; soutěž dvoučlenných družstev
SŠ: (2 – 4/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Dita Chlupová, SŠ polygrafická Olomouc, Střední novosadská 87/53,
779 00 Olomouc, tel. 585 759 011, mob. 777 074 056, e-mail: skola@polygraficka.cz,
www.soutezgrafiku.cz
B 81) Enersol (13. ročník) – soutěž žákovských projektů ve spolupráci s odborníky na šetrné
technologie v energetice, dopravě a výstavbě inteligentních domů
SŠ: (3/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Herodes, kancelář projektu Enersol, Ludslavice 133, 768 52
Míškovice, tel. 573 330 328, mob. 604 826 425, e-mail: j.herodes@tiscali.cz,
www.enersolis.cz
B 82) Dopravní soutěž mladých cyklistů (38. ročník) – soutěž zaměřená na bezpečnost
v dopravě, 2 kategorie (10 – 12 let a 13 – 16 let)
Š (10/2016 – 4/2017), O (4 – 5/2017), K (5 – 6/2017), ÚM (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Judita Stuchlíková, Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12,
110 15 Praha 1, tel. 225 131 106, mob. 772 002 913, e-mail: judita.stuchlikova@mdcr.cz,
www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu
B 83) Autodesk Academia Design (23. ročník) – soutěž pro žáky 2. – 4. ročníků SŠ
technických a stavebních oborů používajících digitální technologie Autodesku
Ú (3/2017, VOŠ a SPŠ Šumperk)
Kontaktní adresa: Ing. Martin Tomášek, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk, tel. 583 326 223, mob. 775 364 826,
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www.c-agency.cz/autodesk-academia/autodesk-academia-

B 84) Talenty pro firmy (2. ročník) – odborná soutěž na podporu technického vzdělávání
ZŠ, SŠ: Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Ing Martin Frélich, Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15, 110
00 Praha 1, tel. 266 721 550, mob. 739 341 798, e-mail: frelich@komora.cz,
www.komora.cz/pro-podnikani/vzdelavani/talenty/popis
2.

Soutěže typu C – další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru

2.1.1. Umělecké soutěže
C 1) Virtuosi per musica di pianoforte (50. ročník) – mezinárodní klavírní soutěž do 16 let
– 4 věkové kategorie (do 9 let, 10 a 11 let, 12 a 13 let, 14 a 15 let)
ZUŠ, konzervatoře: 1. kolo (11/2016), 2. kolo (11/2016)
Kontaktní adresa: Bc. Marek Korbélyi, ZUŠ Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad
Labem, tel. 475 211 914, mob. 770 067 704, e-mail: korbelyi@zuserandove.cz, www.virtuosiipc.com
C 2) Máš umělecké střevo? 2017 (8. ročník) – soutěž pro studenty SŠ a G v oblasti umělecké
tvorby na dané téma
SŠ a G: (9/2016 – 6/2017)
Kontaktní adresa: MgA. Bohdana Kolenová, Společnost Jindřicha Chalupeckého, o.s.,
Dukelských
hrdinů
500/25a,
170
00
Praha
7,
tel.
606
937
057,
e-mail: mus.soutez@gmail.com, www.umeleckestrevo.cz
C 3) Karlovarský skřivánek 2016 (22. ročník) – soutěž v sólovém zpěvu, 5 kategorií dle
věku a studia (6 – 15 let)
Š (do 22. 12. 2016 formou soutěže nebo nominace), K (do 17. 2. 2017), Ú (20. – 22. 3. 2017,
Karlovy Vary)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslava Lendělová, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15,
360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 020, mob. 777 105 633, e-mail: miroslavalendelova@seznam.cz, www.karlovarskyskrivanek.cz/
C 4) Příroda objektivem (6. ročník) – digitální fotografická soutěž jednotlivců zaměřená na
přírodu ČR, 3 kategorie: A do 13 let, B 14 – 18 let, C nad 18 let
Š (minimálně 14 dní před kolem Ú), Ú (15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 10.)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Mladí ochránci přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2,
tel. 224 912 466, mob. 606 354 954, e-mail: CDM@emop.cz, www.ekosouteze.cz
C 5) Výtvarná soutěž ČZS (24. ročník) – výtvarná soutěž pro děti, 5 kategorií: mateřské
školy, 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, speciální školy a umělecké školy;
soutěž jednotlivců i skupin
Ú (příjem děl do 2/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova
318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, vlasta.ambr@seznam.cz,
www.zahradkari.cz/mladez/vytvarna_soutez
C 6) Písňová soutěž Bohuslava Martinů (15. ročník) – soutěž pro studenty, kteří studují
zpěv, kategorie dle věku ZUŠ, konzervatoře, 10 – 20 let
(20. 10. – 22. 10. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Mrázek, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy,
základní umělecká škola, Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3, tel. 221 434 711,
mob. 732 557 781, e-mail: pisnovasoutezBM@seznam.cz, www.pisnovasoutezbm.cz
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C 7) XV. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti „ŠKOLKA PLNÁ
DĚTÍ“ 2017 (15. ročník) – účastnit se mohou děti předškolního věku v kategoriích: děti
dvouleté, tříleté, čtyřleté, pětileté, šestileté, skupinová práce a oceněni za výtvarnou úroveň,
maximální formát, technika ani počet prací není omezen
Zaslání prací (25. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Hrubá, MŠ, Albertova 767, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 538
297, mob. 725 779 996, e-mail: msalbertova@volny.cz, www.mskampanova.afw.net/soutez_2016.php
2.1.2. Ostatní soutěže
C 8) MČR v deskových hrách (9. ročník) – soutěž s tematikou přírodních věd (zeměpis,
geografie, dějepis, matematika), 3 kategorie dle věku účastníků (do 12 let, do 16 let, nad 16
let)
O (4 – 9/2016), K (říjen – 23. 11. 2016), Ú (26. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Vodička, Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00
Praha 6, tel. 728 213 180, e-mail: mcr-hry@seznam.cz, www.mcr-hry.cz
C 9) Gastro Kroměříž Tescoma Cup 2017 (6. ročník) – gastronomická soutěž
v 6 kategoriích: kuchař junior (do 19 let), kuchař senior (nad 19 let), cukrář junior (do 19 let),
cukrář senior (nad 19 let), barista, sommelier
Ú (16. – 17. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Eva Kočířová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463,
767 00 Kroměříž, tel. 573 504 603, mob. 732 781 831, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz,
www.hskm.cz
C 10) HARMONIE 2016 (15. ročník) – soutěž pro kadeřníky a kosmetičky, určená
studentům SŠ daných oborů, 5 kategorií: účesová tvorba – dámská (živý model), účesová
tvorba – pánská, fantazijní líčení v dekorativní kosmetice, nail-art 2D
Ú (10/2016)
Kontaktní adresa: Bc. Vladimíra Novotná, SŠ Brno, Charbulova, p. o., Charbulova 106,
618 00 Brno, tel. 602 289 226, e-mail: vl.novotna@ssposbrno.cz, www.akakos.cz
C 11) pIšQworky 2016 (9. ročník) – soutěž v logické hře piškvorky
ZŠ, SŠ a VG: Š, O, K, Ú (9 – 11/2016)
Kontaktní osoba: Josef Šíp, Student Cyber Games, Křenová 89/19, 602 00 Brno,
tel. 777 817 513, e-mail: sip@scg.cz, www.pisqworky.cz
C 12) Jezdecké závody „Pohár města Kroměříže“ (20. ročník) – parkurové jezdecké
závody
Ú (18. 6. 2016)
Kontaktní adresa: Bc. Blanka Zavadilová, SŠHS Kroměříž, Na Lindovce 1463,767 01
Kroměříž, tel. 573 504 520, mob. 725 126 045, e-mail: blanka.zavadilova@hskm.cz,
www.hskm.cz
C 13) Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž (18. ročník) – dovednostní soutěž pro
jednotlivce se zaměřením na nápojovou gastronomii, 3 kategorie (Junior Cocktail
Competition, Junior Mistr Kávy, Junior Teatender Competition)
Ú (8. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Hašová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463,
767 01 Kroměříž, tel. 573 504 511, mob. 604 531 029, e-mail: ivana.hasova@hskm.cz,
www.hskm.cz
C 14) Kopidlenský kvítek (23. ročník) – pro žáky zahradnických škol a učilišť v odborných
zahradnických znalostech a dovednostech
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Ú (5. – 6. 10. 2016, Kopidlno)
Kontaktní adresa: Bc. Hana Hladíková, Střední škola zahradnická, Kopidlno,
nám. Hilmarova 1, 597 32 Kopidlno, tel. 493 552 121, mob. 605 003 899,
e-mail: hladikova@zahradnicka-skola-kopidlno.cz, www. zahradnicka-škola-kopidlno.cz
C 15) Zlatá udice (46. ročník) – celonárodní prakticko-vědomostní soutěž, která seznamuje
děti a mládež s ochranou přírody, 3 kategorie (žáci, žákyně, junioři)
O (4 – 5/2017), K (5 – 6/2017), Ú (24. – 26. 6. 2017, Moravskoslezský kraj)
Kontaktní adresa: Bc. Petra Hnízdilová, Český rybářský svaz, Nad Olšinami 282/31, 100 00
Praha 10 – Vinohrady, tel. 274 811 751-3, mob. 720 163 092, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz,
www.rybsvaz.cz
C 16) Prodavač 2017 (12. ročník) – soutěž žáků odborných škol pro obor 66-51-H/01
Prodavač (1. až 3. roč.) – v teoretických znalostech a praktických dovednostech
SŠ, SOU – Ú (6. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Mgr. Dušan Erban, Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ,
Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 982, mob. 773 786 252,
e-mail: erban@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz
C 17) Kalibr CUP 2016 (17. ročník) – soutěž odborných dovedností středních škol pro obory
kosmetička a kadeřník – kadeřnice, 4 kategorie: účesová tvorba, make-up, body-art a nail-art,
SŠ, SOU: Š (do 31. 12. 2016), Ú (9. 2. 2017), ÚM (11. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Bc. Milan Lédl, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun, tel. 465 321 079, mob. 737 769 438,
e-mail: ledl@spslan.cz, www.spslan.cz/index.php/souteze, www.kalibrcup.cz
C 18) Bible a my (24. ročník) – vědomostní soutěž jednotlivců, 4 kategorie dle ročníku:
I. 4. – 5. roč. ZŠ; II. 6. – 7. roč. ZŠ; III. 8. – 9. roč. ZŠ; IV. SŠ)
ZŠ, SŠ: Š (do 31. 10. 2016), O (do 30. 11. 2016), Ú (24. 3. 2017, Kroměříž)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Tomeček, Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62
Strážnice, tel. 518 334 546, mob. 731 495 847, e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz,
www.bibleamy.cz
C 19) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání čalouník (6. ročník)
– soutěž pro žáky oboru 33-59-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š, Ú (11/2016)
C 20) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání kominík (6. ročník)
– soutěž pro žáky oboru 36-56-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (2/2017), ÚM (4/2017)
Kontaktní adresa u soutěží C 19 a C20 Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel
Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, mob. 732 281 432,
e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz
C 21) Mladý programátor 2017 (6. ročník) – soutěž v programování pro 1 – 3 členná
družstva (od 6 do 18 let), 3 věkové kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ: Š (1 – 3/2017), K (4/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Zuzana Kocíková, TIB, občanské sdružení, FZŠ Trávníčkova 1744,
155 00 Praha 5, mob. 603 195 233, e-mail: zuzana.kocikova@tib.cz, tib@tib.cz,
www.soutez.tib.cz
C 22) Souboj čtenářů (8. ročník) – soutěž ve znalosti obsahu knih pro kolektivy, 6. třídy ZŠ
a víceletá gymnázia – 12 let
Postupové online kolo (4/2017), finále (5/2017)
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Kontaktní adresa: PhDr. Dana Kalinová, Svět knihy s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00
Praha, tel. 224 498 464, mob. 606 174 445, e-mail: kalinova@svetknihy.cz,
info@rostemesknihou.cz, www.rostemesknihou.cz
C 23) Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU (2. ročník) – soutěž pro
žáky ZŠ a SŠ v teoretických znalostech a praktických zkušenostech v oblasti civilní obrany a
požární ochrany
Š (12. 9. – 20. 12. 2016), O (9. 1. - 17. 2. 2017), Ú (27. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o.p.s. Vyšehradská 320/49, 128 00
Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@finančnigramotnost.eu, www.tutaviavitae.cz
C 24) Debatní liga XXII. (22. ročník) – celostátní soutěž v debatování
SŠ: Ú (kvalifikační kola) 10/2016 – 5/2017
Kontaktní adresa: Bc. Václav Soukup, Příběnická 10, 130 00 Praha 3, tel. 725 992 360,
prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
C 25) Literary Award for Young Writers (10. ročník) – literární soutěž pro mladé autory
píšící v anglickém jazyce, čtyři věkové kategorie (do 12 let, 13 – 15 let, 16 – 17 let a 18 – 19
let).
Vyhlášení tématu (6/2016), příjem soutěžních povídek (31. 10. 2016), výsledky (1/2017).
Kontaktní adresa: Jitka Švecová, Studio ITAKA, Korunní 35, 120 00 Praha 2,
tel. 603 417 550, e-mail: jitka.svecova@literaryaward.cz, www.literaryaward.cz
C 26) Mladý zahrádkář (30. ročník) – vědomostní soutěž pro mládež se zájmem o přírodní
vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny, 2 kategorie: mladší žáci (1. – 5. třídy ZŠ) a starší
žáci (6. – 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky VG)
Š (do 3/2017), O (do 4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova
318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, vlasta.ambr@seznam.cz,
www.zahradkari.cz
C 27) Floristická soutěž ČZS (6. ročník) – soutěž ve floristice pro mládež ve věku 12–18 let,
2 kategorie: ZŠ a SŠ
O (do 4/2017), K (do 6/2017), Ú (7/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova
318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535,
e-mail: vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz
C 28) Soutěž v ošetřovatelství (3. ročník) – celostátní soutěž pro zdravotnické školy, studijní
obor zdravotnický asistent, SŠ
Ú (3/2017)
C 29) První pomoc pro obor bezpečnostně právní činnost (3. ročník) – soutěž v poskytování
první pomoci
SŠ: Ú (3 – 4/2017)
Kontaktní adresa u soutěží C 28 a C 29: PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD., Střední
zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10, tel. 246 090 804-5,
e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz
C 30) Veletrh fiktivních firem (3. ročník) – soutěž při příležitosti celostátní výstavy
Vzdělání a řemeslo, dvě kategorie: Soutěž o nejlepší firmu, Soutěž o nejlepší prezentaci
Termín výstavy (23. 11. – 24. 11. 2016), České Budějovice
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, Střední škola obchodní, Husova 9, 370 21 České
Budějovice, tel. 387 023 711-12, mob. 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sso.cz
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C 31) Národní srovnávací zkoušky (5. ročník) – soutěž určena pro jednotlivce, kteří musí
prokázat své znalosti v matematice, základech společenských věd nebo přírodních vědách (dle
vlastní volby) a současně studijní dovednosti (předpoklady); prosinec 2016 až červen 2017
– konkrétní termíny uvedeny od 1. září na webu organizátora soutěže
K (do 31. 5. 2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Matyáš Bautz, SCIO, s.r.o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, tel. 234 705 581,
mob. 604 823 191, e-mail: mbautz@scio.cz, www.scio.cz/soutez
C 32) Zlatý pohár Linde (21. ročník) – soutěž ve svařování pro žáky středních škol
– 4 metody svařování
SŠ: Ú (10. - 12. 4. 2017, Frýdek-Místek)
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Řezníček, Střední odborná škola Frýdek-Místek, Lískovecká
2089, 738 01 Frýdek-Místech, tel. 555 530 627, mob.
734 780 349,
e-mail:reznicek@sosfm.cz, www.sosfm.cz
C 33) Programování hradlových polí ve VHDL (8. ročník) – soutěž pro žáky středních škol
SŠ: Ú (6/2017)
Kontaktní údaje: Ing. Jiří Král, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 752 319,
mob. 737 434 689, e-mail: jiri.kral@roznovskastredni.cz, www.roznovskastredni.cz
C 34) PHOTOBASE (12. ročník) – soutěž v digitální fotografii pro 2. stupeň žáků ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ – Ú (11/2016 – 3/2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Jana Hrkalová, Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, 150 00
Praha 5, tel. 257 911 680, mob. 606 730 970, e-mail: jana.hrkalova@gop.cz,
www.photobase.cz
C 35) Lidice pro 21. století (12. ročník) – vědomostní dvoukolová soutěž probíhá
elektronickou formou
první kolo (2/2017), druhé kolo (4/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Lucie Chvapilová, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel.
312 253 702, mob. 739 562 267, e-mail: chvapilova@lidice-memorial.cz, www.lidice21.cz
C 36) Rozpočti si to! (4. ročník) – soutěž pro žáka ZŠ a SŠ ve finanční gramotnosti on-line
formou
ZŠ, SŠ: kola (1. 10. 2016 – 31. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Lichtenberková, yourchance o.p.s., Washintonova 25,
110
00
Praha
1,
tel.
603
284
505,
e-mail:
katka@yourchance.cz,
www.finncnigramotnostdoskol.cz
C 37) Spotřeba pro život (9. ročník) – celostátní soutěž v tvorbě vzorového čísla
spotřebitelského časopisu pro mládež, tříčlenná redakční rada,
SOŠ, SOU: (1 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Lukáš Zelený, dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 –
Vršovice, tel. 241 404 922, mob. 734 710 617, e-mail: zeleny@dtest.cz,
www.spotrebaprozivot.cz
C 38) Fashion Games (13. ročník) – přehlídka soutěžního charakteru autorských kolekcí
žáků a studentů SOU, SOŠ a VOŠ zaměřených na návrh a tvorbu oděvu
Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jitka Pňovská, VOŠON a SPŠO, Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7,
tel.
266 710 944,
mob.
739 414 328,
e-mail:
jitka.pnovska@vosonspso.cz,
www.fashiongames.cz
C 39) Matfyz FEAT (5. ročník) – soutěž v přípravě a realizaci fyzikálních experimentů;
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vypracování návrhů projektů žáků ZŠ a SŠ a výběr do finále 6/2017, finále 11/2017
Kontaktní adresa: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D., Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK, Ke
Karlovu 3, 121 16 Praha 2, tel. 951 551 453, mob. 776 740 796,
e-mail: tomas.kekule@email.cz, http://matfyzfeat.mff.cuni.cz/
C 40) ″Ve zdravém těle zdravý duch″ (2. ročník) – soutěž pro žáky SŠ 1. – 4. ročníku
studijního oboru bezpečnostně právní činnost, testovací a prezentační část
Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Ruská
2200/91, Praha 10, tel. 246 090 804-5, e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz
C 41) JUNIOR (18. ročník) – celostátní soutěž pro žáky 2. a 3. ročníku oboru kadeřník
a krejčí
Ú (3 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Libuše Pivničková, SOŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická 236, 435 42
Litvínov – Hamr, tel. 476 753 436, mob. 775 067 055, pivnickova@skolaham.cz
C 42) Vítejte u nás (8. ročník) – vědomostní a prezentační soutěž dvoučlenných družstev
žáků SŠ zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii
Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, SŠ obchodní, Husova 9, 370 21 České
Budějovice, tel. 387 023 711-12, mob. 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz
C 43) Zlatý masér (2. ročník) – celostátní soutěž žáků středních škol v odborných
masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců)
a Havajská masáž (soutěž 3 členných družstev)
SŠ: Ú (20. 10. 2016)
Kontaktní adresa: Ing. Drahomíra Witoszová, Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.,
Petrovice u Karviné 570, 735 72 Petrovice u Karviné, tel. 595 391 021, mob. 603 731 978,
e-mail: dakol-karvina.cz, www.dakol-karvina.cz
C 44) Olympiáda mladých chovatelů (48. ročník) – vědomostní soutěž pro jednotlivé mladé
chovatele v různých chovatelských odbornostech, 2 věkové kategorie: do 14 let a od 15 do 18
let
O (do 17. 5. 2017), Ú (8/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Daniela Hořejšová, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha
8, tel. 284 683 437, mob. 734 621 754, e-mail: mladez@cschdz.eu, www.cschdz.eu
C 45) Zlaté slunce 2017 (14. ročník) – celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
ZŠ, SŠ: Z (3, 4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Cinkl, Mgr. Miroslav Tuščák, Základní škola Blansko,
Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko, tel. 516 415 651, mob. 739 308 315,
e-mail: cinkl@erbenova.cz, www.filmdat.cz
C 46) Celostátní školní online liga v matematické hře Abaku (4. ročník) – online soutěž
v početní hře Abaku
ZŠ (10/2016 – 6/2017) finále (6/2017)
SŠ (10/2016 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vladimír Tesař, Abaku liga s.r.o., Emauzy, Vyšehradská 320/49,
128 00 Praha 2 – Nové Město, tel. 595 136 948, mob. 776 487 642,
e-mail: tesar@vcelicka.cz, http://liga.abaku.cz/Home.aspx
C 47) Animág Kroměříž (2. ročník) – soutěž neprofesionální animované tvorby žáků ve
věku
6 – 19 let, 3 kategorie (6 – 11 let, 11 – 15 let, 15 – 19 let)
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Ú (5 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Vítkova, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž, 1. maje 221, 767 01 Kroměříž, tel. 573 337 902, mob. 605
292 721, e-mail: j.vitkova@ped-km.cz, www.ped-km.cz
C 48) Best In English (7. ročník) – mezinárodní online soutěž v anglickém jazyce pro střední
školy a gymnázia, věk 15 – 19 let
ŠŠ, G: Ú (11/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jindřich Josífek, Institut rozvoje kompetencí, z.u., Vodičkova 791/41,
110 00 Praha 1, tel. 211 221 501, mob. 776 367 740, e-mail: jindrich.josifek@inroko.org,
www.teachers.bestinenglish.org
C 49) IQRF Wireless Challenge (3. ročník) – soutěž ve vytváření aplikací zaměřených na
inovativní využiti bezdrátové technologie IQRF, kategorie Student (SŠ, VŠ) a Developer
(veřejnost)
práce na aplikaci (11/2016 – 4/2017), finále (5 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Spurná, IQRF Alliance s.r.o., Průmyslová 1275, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín, mob. 777 775 735, e-mail: smart.school@iqrf.org,
www.iqrf.org/contest
C 50) Cvrčovická kopretina (5. ročník) – soutěž ve vazbě a aranžování květin určena pro
žáky 1. a 2. ročníků OU a SOU se zaměřením na zahradnické a aranžérské práce v oborech
typu E, dvoučlenné týmy
Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Jiřina Šafářová, Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace,
Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice, tel. 519 424 829, mob. 732 837 261,
e-mail: ou.cvrcovice@bv.orgman.cz, www.oucvrcovice.cz
C 51) Máme rádi přírodu 2017 (23. ročník) – celostátní výtvarná, literární a fotografická
soutěž, pět kategorií dle věku účastníků: 1. MŠ, 2. ZŠ (1. – 3. ročník), 3. ZŠ (4. – 6. ročník),
4. ZŠ (7. – 9. ročník), 5. SŠ a VŠ, realizována korespondenční formou, téma: příroda a životní
prostředí, výtvarná výchova a fotografie, český jazyk, rozvoj kreativity
vypsání soutěže 1. 2. 2017, uzávěrka zasílání prací 1. 5. 2017
Kontaktní adresa: Kateřina Filipová, Hnutí Brontosaurus, Hvězdova 10, 602 00 Brno,
tel. 774 976 407, mob. 728 053 072, e-mail: mrp.brdo@seznam.cz,
www.brdo.brontosaurus.cz/mrp
C 52) Psychologická olympiáda (12. ročník) – soutěž pro žáky zdravotnických středních škol
– formou eseje a powerpointová prezentace
Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Deylová, Masarykovo gymnázium, Střední zdravotní škola
a vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, tel. 575 750 344,
mob. 605 122 153, e-mail: szs@mgvsetin.cz, www. mgvsetin.cz
C 53) Dopravní soutěž mladých cyklistů pro sluchově postižené žactvo (12. ročník)
– soutěž zaměřená na bezpečnost v dopravě, 2 kategorie (10 – 12 let a 13 – 16 let)
Š (10/2016 – 4/2017), O (4–5/2017), K (5–6/2017), ÚM (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Judita Stuchlíková, Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12,
110 15 Praha 1, tel. 225 131 106, mob. 772 002 913, e-mail: judita.stuchlikova@mdcr.cz,
www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu
Sportovní soutěže
C 54) Basketbal ISF – dívky a chlapci
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SŠ (VI. A) – O (do 15. 11. 2016), K (do 2. 12. 2016), kvalifikace (do 16. 12. 2016),
Ú (do 31. 1.2017)
C 55) Fotbal ISF – (VI. A), chlapci, dívky
SŠ (VI. A) – O (do 2. 10. 2016), K (do 16. 10. 2016), kvalifikace (do 23. 10. 2016),
Ú (2. – 3. 11. 2016)
Kontaktní adresa u soutěží C 54 až C 55: Mgr. Petr Jansa, Asociace školních sportovních
klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723,
e-mail: jansa@assk.cz, www.assk.cz
C 56) Štafetový pohár (3. ročník) – soutěž pro 1. stupeň základních škol v disciplíně
štafetový běh na 8 x 100m a 8 x 200m, družstva složena z 16 dětí od 1. do 5. třídy
ZŠ: O, K, Ú (4 – 5/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Martin Olšan, Český atletický svaz, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6,
tel. 723 067 675, e-mail: molsan@atletika.cz, www.stafetovypohar.cz
Informace o dalších tradičních sportovních soutěžích „typu B a C”, které vyhlásí Asociace
školních sportovních klubů ČR, budou zveřejněny v manuálu „Veřejně prospěšné programy
AŠSK ČR ve školním roce 2016/2017”. Ten bude od poloviny srpna 2016 k dispozici na
krajských úřadech, městských úřadech větších měst a dále na Okresních a Krajských radách
AŠSK ČR.
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Obecná ustanovení:
1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí,
si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží,
příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny
v propozicích a pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše zmíněné brožuře
„Termínový kalendář AŠSK ČR ve školním roce 2016/17” a na webových stránkách
www.assk.cz.
2. Věkové kategorie u sportovních soutěží:
kategorie I. (první stupeň ZŠ) mladší děti – (ročník narození 2010, 2009, 2008, 2007)
kategorie II. (první stupeň ZŠ) starší děti – (ročník narození 2007, 2006, 2005)
kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník
narození 2005, 2004, 2003)
kategorie IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník
narození 2003, 2002, 2001, 2000)
kategorie V. (střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození
2001, 2000, 1999, 1998, 1997)
kategorie VI. A – ročník narození 2001, 2000, 1999 (u postupových soutěží na ISF)
kategorie IV. B – ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999 (u postupových soutěží na ISF)
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
1. družstvo je složeno z žáků jedné školy,
2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy,
3. členové družstva musí odpovídat ročníkem narození u vyhlášené soutěže,
4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii
(tento bod neplatí pro kategorii VI.).
Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň.
3. Legenda:
Š – školní kolo, Z – základní kolo, D – domácí kolo, M – místní kolo, O – okresní kolo, R –
regionální (oblastní) kolo, K – krajské kolo, Ú – ústřední kolo
Kola základní a regionální (oblastní) nejsou postupovými koly ve smyslu vyhlášky.
ÚM – závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí
(O) – okresní kolo, které se uskuteční podle možností
OK, KK, ÚK, MK – příslušný stupeň soutěže realizovaný „korespondenční formou“ (zaslání
úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti
soutěžících, zpravidla následuje slavnostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami
prací apod.
ZŠ – základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ –
střední škola, G – gymnázium, SPŠ – střední průmyslová škola, SPgŠ – střední pedagogická
škola, VOŠ – vyšší odborná škola, VŠ – vysoká škola, ZUŠ – základní umělecká škola, ISŠ –
integrovaná střední škola, HŠ – hotelová škola, SVČ – středisko volného času, NNO –
nestátní neziskové organizace, apod. – zkratky škol, příp. školských zařízení a dalších
organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito
zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické
olympiády „P” značí „programování”, Z9, Z8, atd. příslušné kategorie této soutěže).
RVJ – rozšířená výuka jazyků
4. Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž
určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti
budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím
či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují
jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.
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5. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne
MŠMT krajským úřadům podle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů. Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí právnické
osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení ve své působnosti, a to v úzké
spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni
ústředních kol.
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Školní cena fair play
Škola je velmi důležitým faktorem ve formování osobnosti. Příkladné chování, čistá
a poctivá hra, dodržování zásad fair play, to vše je pro děti velmi podstatnou složkou
výchovy. Mít správné příklady v bezprostředním okolí, mezi spolužáky, případně
učiteli by jim mělo pomoci ukázat správnou cestu.
Cena vznikla v roce 1992 z iniciativy pana Václava Müllera z MŠMT.
Je určena žákům základních a středních škol, případně jejich pedagogům.
O jejím udělení rozhoduje Komise Školní ceny fair play (ŠCFP) na základě došlých
návrhů, která se k tomuto účelu schází v lednu.
Slavnostní předávání cen probíhá společně s Českým klubem fair play ČOV jako
samostatná kategorie.
Kategorie pro žáky, studenty:
-čestné sportovní jednání
-ušlechtilý mravní čin
-záchrana života
Kategorie pro pedagogy:
-celoživotní přínos
Pokud jste ve škole, při sportovních akcích nebo i jiných situacích zaznamenali něco,
co by si zasloužilo ocenění, dejte nám vědět. Vaše návrhy posoudí Komise ŠCFP
a pokud je zařadí mezi oceněné, budeme vás včas informovat.
Návrhy posílejte do konce kalendářního roku na adresu:
Martin.Kafka@msmt.cz, nebo: fairplay@olympic.cz
Návrh musí obsahovat:
-stručný popis situace, za kterou má být žák/žákyně, student/studentka,
pedagog/pedagožka odměněn/a
-kontakt na navrhovatele/navrhovatelku (adresa, mail nebo telefon)
-adresa na navrhovanou osobu (případně mail, telefon)
-návrh se posílá prostřednictvím ředitele/ředitelky školy, kterou navrhovaná osoba
navštěvuje
Předem děkujeme za zaslané návrhy a doufáme, že touto iniciativou společně
přispějeme ke zlepšení atmosféry v našich školách a časem snad i v celé naší
společnosti.
Dobře vychovaná mládež je největší bohatství národa.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
následující tituly:
pro základní vzdělávání:
Raczyńska, R., Bruni, C., Lochowski, T. a kol.: New English Adventure
(Starter A, Starter B, Level 1, Level 2)
(učebnice a prac. sešity, pro výuku AJ)
Č.j.: MSMT-927/2016, cena: učebnice + DVD 345 Kč, prac. sešit + CD
235 Kč, učitelská příručka 924 Kč, CD 515 Kč

25.5.2022

Bohemian
Ventures

Součást
ucelené řady

Müller, O., Havlínová, I., Valenta, M.: Občanská výchova 7
(učebnice a prac. sešit)
Č.j.: MSMT-7564/2016, cena: učebnice 149 Kč, prac. sešit 79 Kč

1.6.2022

ALBRA
redakce
SPL - Práce

Součást
ucelené řady

Pinkley, D.: Our World Starter
(učebnice a prac. sešit, pro výuku AJ na 1. st. ZŠ)
Č.j.: MSMT-2843/2016, cena: učebnice 684 Kč, prac. sešit 399 Kč,
kniha pro učitele 1.444 Kč

7.6.2022

Bridge
Publishing House

Součást
ucelené řady

Cory-Wright, K.: Our World 1 - 2
(učebnice a prac. sešity, pro výuku AJ na 1. st. ZŠ, navazuje na titul Our
World Starter)
Č.j.: MSMT-19916/2016, cena: učebnice 217 Kč, prac. sešit 134 Kč

8.6.2022

Bridge
Publishing House

Součást
ucelené řady

Hošnová, E. a kol.: Český jazyk pro 5. ročník základní školy
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 14743/2010-22)∗
Č.j.: MSMT-20006/2016, cena: učebnice 139 Kč, prac. sešit 75 Kč

7.6.2022

SPN –
pedagogické
nakladatelství

Součást
ucelené řady

7.6.2022

Fraus

Součást
ucelené řady

24.6.2022

SPN –
pedagogické
nakladatelství

Součást
ucelené řady

Lederbuchová, L., Beránková, E.: Čítanka 7 – učebnice pro základní
školy a víceletá gymnázia
(učebnice pro 7. roč. ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 19327/2010-22)∗
Č.j.: MSMT-14471/2016, cena: učebnice 179 Kč
Hošnová, E. a kol.: Český jazyk 9 pro základní školu
(učebnice a pracovní sešit)
(prodloužení schvalovací doložky č.j.: 8332/2010-22)∗
Č.j.: MSMT-14383/2016, cena: učebnice 139 Kč, prac. sešit 79 Kč
∗

učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze
do vyprodání zásob
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Ztráta průkazu
ČR – Česká školní inspekce oznamuje ztrátu služebního průkazu školní inspektorky č. 581
znějící na jméno Mgr. Ivana Reihsová.
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