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Celex č.

(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona
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vždy nepovažuje
a) při posuzování předpokladů pro výkon
činnosti pedagogického pracovníka fyzická
osoba, která byla pravomocně odsouzena
1. za trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
2. za trestný čin spáchaný z nedbalosti, pokud
jeho spáchání ohrožuje důvěru v řádný výkon
činnosti pedagogického pracovníka,
b) při posuzování žádosti o udělení akreditace
vzdělávací
instituce
nebo
akreditace
vzdělávacího programu fyzická osoba, který
byla pravomocně odsouzena
1. za trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
2. za trestný čin spáchaný z nedbalosti, pokud
neskýtá záruku řádného výkonu akreditované
činnosti,
c) při posuzování žádosti o udělení akreditace
vzdělávací
instituce
nebo
akreditace

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
Čl. 10 odst. 2

Obsah
Členské státy přijmou opatření nezbytná k
zajištění toho, aby zaměstnavatelé při náboru
osoby pro účely výkonu profesní nebo
organizované dobrovolné činnosti, která
zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi,
měli právo vhodným způsobem, jako například
na základě žádosti o výpis z rejstříku trestů nebo
prostřednictvím dotčené osoby, a v souladu s
vnitrostátním právem požadovat informace o
tom, zda byla dotčená osoba odsouzena za
některý z trestných činů uvedených v článcích 3
až 7 a zda je o tom veden záznam v rejstříku
trestů nebo zda jí bylo z důvodu odsouzení za
některý z těchto trestných činů zakázáno
vykonávat činnosti, při nichž by vstupovala do
přímého a pravidelného kontaktu s dětmi.

vzdělávacího programu právnická osoba, která
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin,
pokud pro tento trestný čin neskýtá záruku
řádného výkonu akreditované činnosti,
pokud se na ni podle zákona nehledí jako by
nebyla odsouzena.
(2) Fyzická osoba prokazuje bezúhonnost před
vznikem pracovněprávního vztahu nebo při
podání žádosti o akreditaci předložením
výpisu z evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí
být starší než 3 měsíce. Cizinec, který je nebo
byl státním občanem jiného členského státu
Evropské unie nebo má nebo měl adresu
bydliště v jiném členském státě Evropské unie,
může místo výpisu z evidence obdobné
Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z
Rejstříku trestů s přílohou obsahující
informace, které jsou zapsané v evidenci trestů
jiného členského státu Evropské unie podle
zvláštního právního předpisu26). Cizinec, který
není nebo nebyl státním občanem jiného
členského státu Evropské unie nebo nemá nebo
neměl adresu bydliště v jiném členském státě
Evropské unie, prokazuje bezúhonnost
dokladem obdobným výpisu z evidence
Rejstříku trestů státu, jehož je státním
příslušníkem, nebo výpisem z evidence
Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto
informace obsaženy. V průběhu trvání
pracovněprávního vztahu je pedagogický
pracovník povinen informovat do 10
pracovních dnů ředitele školy nebo ředitele
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školského zařízení o tom, že byl pravomocně
odsouzen za trestný čin, jímž by mohl pozbýt
předpoklad bezúhonnosti; do 1 měsíce od
nabytí právní moci rozsudku předloží
pedagogický pracovník nový výpis z evidence
Rejstříku trestů.
(3) Bezúhonnost právnické osoby se prokazuje
výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z
evidence Rejstříku trestů si vyžádá
ministerstvo podle zvláštního právního
předpisu26). Žádost o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
ve znění pozdějších předpisů.
26)
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Název předpisu EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV
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