
(platí od 1. 915. 8. 2017 do 31. 8. 20182017)
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí
§ 20

 

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto

zákona za stejných podmínek.

(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup:

a)   k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na

území České republiky,

b)  ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání v

pravidelné  denní  docházce,  pokud  jsou  žáky  základní  školy,  odpovídajícího  ročníku  střední  školy  nebo

odpovídajícího ročníku konzervatoře,

c)    ke  střednímu  vzdělávání  a  vyššímu  odbornému  vzdělávání,  včetně  vzdělávání  při  výkonu  ústavní  výchovy  a

ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky,

d)   k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání,  jazykovému vzdělávání a ke školským službám

podle  tohoto  zákona,  pokud  mají  právo  pobytu  na  území  České  republiky
 
13)  na  dobu  delší  než  90  dnů

 
13a),

popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu
 
13b), azylanty,

osobami  požívajícími  doplňkové  ochrany
 
13c),  žadateli  o  udělení  mezinárodní  ochrany

 
13d)  nebo  osobami

požívajícími dočasné ochrany
 
13e).

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského

zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při

zahájení  vzdělávání  nebo  poskytování  školských  služeb  oprávněnost  svého  pobytu  na  území  České  republiky.

Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu13f).

(4)  Osobám,  které  nejsou  státními  občany  České  republiky  a  získaly  předchozí  vzdělání  vev

zahraniční  školemimo  území  České  republiky,  se  při  přijímacím  řízení  ke  vzdělávání  ve  středních  a  vyšších

odborných  školách  promíjí  na  žádost  přijímací  zkouška  z  českého  jazyka,  pokud  je  součástí  přijímací  zkoušky.

Znalost  českého  jazyka,  která  je  nezbytná  pro  vzdělávání  v  daném  oboru  vzdělání,  škola  u  těchto  osob  ověří

rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole

mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu

český  jazyk a  literatura u  společné části maturitní  zkoušky  tak,  aby byla  zachována  rovnost  přístupu  ke  vzdělání.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
§ 22a

Práva pedagogických pracovníků
 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a)    na  zajištění  podmínek  potřebných  pro  výkon  jejich  pedagogické  činnosti,  zejména  na  ochranu  před  fyzickým

násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších

osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b)  aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c)  na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé

vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,

d)  volit a být voleni do školské rady,

e)  na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

§ 22b

Povinnosti pedagogických pracovníků
 



Pedagogický pracovník je povinen

a)  vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b)  chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c)    chránit  bezpečí  a  zdraví  dítěte,  žáka  a  studenta  a  předcházet  všem  formám  rizikového  chování  ve  školách  a

školských zařízeních,

d)  svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat

jeho rozvoj,

e)    zachovávat  mlčenlivost  a  chránit  před  zneužitím  osobní  údaje,  informace  o  zdravotním  stavu  dětí,  žáků  a

studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s

nimiž přišel do styku,

f)     poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka  informace spojené s

výchovou a vzděláváním.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Výchovná opatření

§ 31

 

(1)  Výchovnými  opatřeními  jsou  pochvaly  nebo  jiná  ocenění  a  kázeňská  opatření.  Kázeňským  opatřením  je

podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy

nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly,

jiná ocenění a další  kázeňská opatření může udělit  či uložit  ředitel  školy nebo školského zařízení nebo  třídní učitel.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a

ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění.

(2)  Ředitel  školy  nebo  školského  zařízení  může  v  případě  závažného  zaviněného  porušení  povinností

stanovených  tímto  zákonem  nebo  školním  nebo  vnitřním  řádem  rozhodnout  o  podmíněném  vyloučení  nebo  o

vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného porušení

povinností  stanovených  tímto  zákonem  ředitel  vyloučí  žáka  nebo  studenta  ze  školy  nebo  školského  zařízení.  To

neplatí  pro  zařízení  pro  výkon  ústavní  nebo  ochranné  výchovy  a  zařízení  pro  preventivně  výchovnou  péči  podle

zákona  upravujícího  ústavní  a  ochrannou  výchovu  a  preventivně  výchovnou  péči.  V  rozhodnutí  o  podmíněném

vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustíli

se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem

nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka

lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.

(3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo

školského  zařízení  nebo  vůči  ostatním  žákům  nebo  studentům  sese  vždy  považují  za  zvláště  závažné  zaviněné

porušení povinností stanovených tímto zákonem.

(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení

do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne,

kdy se žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění  je klasifikováno  jako  trestný čin podle

zvláštního právního předpisu.21)
 
O svém rozhodnutí  informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává

být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o

vyloučení, nestanovíli toto rozhodnutí den pozdější.

(5) Dopustíli se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto

skutečnost  orgánu  sociálněprávní  ochrany  dětí,  jdeli  o  nezletilého,  a  státnímu  zastupitelství  do  následujícího

pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 34

Organizace předškolního vzdělávání

 

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od

počátku  školního  roku,  který  následuje  po  dni,  kdy  dítě  dosáhne  pátého  roku  věku,  do  zahájení  povinné  školní

docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, neníli dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.

Termín  a  místo  zápisu  stanoví  ředitel  mateřské  školy  v  dohodě  se  zřizovatelem  a  zveřejní  je  způsobem  v  místě

obvyklým.



(3)  Ředitel  mateřské  školy  rozhoduje  o  přijetí  dítěte  do  mateřské  školy,  popřípadě  o  stanovení  zkušebního
pobytu  dítěte,  jehož  délka  nesmí  přesáhnout  3  měsíce. Do  mateřské  školy  zřízené  obcí  nebo  svazkem  obcí  se
přednostně  přijímají  děti,  které  před  začátkem  školního  roku  dosáhnou  nejméně  čtvrtého  roku  věku,  pokud  mají
místo  trvalého  pobytu,  v  případě  cizinců místo  pobytu,  v  příslušném  školském  obvodu  (§  179  odst.  3)  nebo  jsou
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 35

 
(1)  Ředitel  mateřské  školy může  po  předchozím  upozornění  písemně  oznámeném  zákonnému  zástupci  dítěte

rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
a)    se  dítě  bez  omluvy  zákonného  zástupce  nepřetržitě  neúčastní  předškolního  vzdělávání  po  dobu  delší  než  dva

týdny,
b)  zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c)  ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d)  zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§

123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
(2) Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání

povinné.
(3(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy,

organizaci  předškolního  vzdělávání,  včetně  rozsahu  povinného  předškolního  vzdělávání,  zajištění  bezpečnosti  a
ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 38

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole
na území České republiky nebo v evropské škole

 
(1) Žák může plnit povinnou školní docházku také

a)  ve škole mimo území České republiky,
b)  ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky,
c)  v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu,

zřízené na území České republiky cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo
cizím  státním  občanem,  která  není  zapsána  v  rejstříku  škol  a  školských  zařízení  a  z  důvodu  uplatnění  obsahu
zahraničního vzdělávacího programu ani o zápis do rejstříku škol a školských zařízení nežádá, v níž ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky v příslušném školním roce, nebo

d)  v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol 24a) (dále jen "evropská škola").
(2) Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a), b)

nebo d), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky.
(3)  Žák,  který  plní  povinnou  školní  docházku  způsobem uvedeným v  odstavci  1 písm.  a),  b)  nebo  d)  nebo  v

odstavci  2,  může  být  na  základě  rozhodnutí  zákonného  zástupce  zároveň  žákem  spádové  školy  nebo  jiné  školy
zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. Žák, který plní
povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. c), musí býtnebo 2, je zároveň žákem spádové
školy  nebo  jiné  školy  zapsané  v  České  republice  do  rejstříku  škol  a  školských  zařízení,  kterou  zvolil  zákonný
zástupce žáka.

(4) Zákonný zástupce žáka  je povinen oznámit  řediteli školy uvedené v odstavci 3 předpokládanou dobu plnění
povinné školní docházky způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, adresu místa pobytu žáka a popřípadě  i adresu
příslušné školy uvedené v odstavci 1. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do školy uvedené v odstavci 1
písm. a), b) nebo d) nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

(5) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo způsobem uvedeným
v  odstavci  2  a  současně  je  žákem  spádové  školy  nebo  jiné  školy  zapsané  v České  republice  do  rejstříku  škol  a
školských  zařízení,  kterou  zvolil  zákonný  zástupce  žáka,  může  na  žádost  zákonného  zástupce  konat  zkoušky  z
vybraných předmětů ve škole uvedené v odstavci 3 nebo ve škole při diplomatické misi České republiky; nekonáli
žák tyto zkoušky, doloží zákonný zástupce plnění povinné školní docházky žáka škole uvedené v odstavci 3, nebo,
nemáli tuto školu, ministerstvu způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu. Výsledky těchto zkoušek lze



také nahradit doloženými výsledky vzdělávání u poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v souladu se smlouvou
uzavřenou  s  ministerstvem  zajišťuje  vzdělávání  občanů  České  republiky  v    zahraničí  (dále  jen  "poskytovatel
vzdělávání  v  zahraničí"),,  přičemž  u  žáků  vzdělávajících  se  zároveň  podle  odstavce  1  písm.  a)  se  doklad  o
výsledcích vzdělávání u tohoto poskytovatele vzdělávání v zahraničí spolu s dokladem o výsledcích vzdělávání ve
škole mimo území České  republiky považuje za  rovnocenný s vysvědčením vydaným základní školou zapsanou v
rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou vysvědčení vydaného za druhé pololetí devátého ročníku základního
vzdělávání.  Žák,  který  plní  povinnou  školní  docházku  ve  škole  uvedené  v  odstavci  1  písm.  c),  koná  zkoušky  z
vybraných předmětů ve škole uvedené v odstavci 3.

(6)  Smlouvu  podle  odstavce  5  lze  uzavřít,  pokud  poskytovatel  vzdělávání  v  zahraničí  doloží  předpoklady  pro
poskytování vzdělávání občanům České republiky po stránce personální a materiální. Smlouva podle věty první vždy
obsahuje
a)  závazek poskytovatele vzdělávání v zahraničí poskytovat vzdělávání občanům České republiky, kteří plní povinnou

školní docházku mimo území České  republiky,  v  souladu s kapacitními, personálními a materiálními podmínkami
poskytovatele vzdělávání v zahraničí,

b)  závazek poskytovatele vzdělávání v zahraničí poskytovat takové vzdělávání podle písmene a), jehož obsah, cíle a
metody  odpovídají  rámcovému  vzdělávacímu  programu  pro  základní  vzdělávání,  a  to  v  rozsahu  upraveném  ve
smlouvě,

c)  náležitosti dokladu o výsledcích vzdělávání občanů České republiky u poskytovatele vzdělávání v zahraničí,
e)  náležitosti vyúčtování příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání, a
d)    způsob  řešení  zjištěných  nedostatků  při  poskytování  vzdělávání  občanům  České  republiky  u  poskytovatele

vzdělávání v zahraničí,
f) e)  důvody výpovědi nebo zrušení smlouvy.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 47

Přípravné třídy základní školy
 
(1) Obec,  svazek  obcí,  kraj  a  registrovaná  církev  a  náboženská  společnost,  které  bylo  přiznáno  oprávnění  k

výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj a, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v
ní  bude  vzdělávat  nejméně  10  dětí.  Ke  zřízení  přípravné  třídy  základní  školy  obcí,  svazkem  obcí  a  krajem  je
nezbytný  souhlas  krajského  úřadu,  v  případě  přípravných  tříd  zřizovaných  registrovanou  církví  a  náboženskou
společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), souhlas ministerstva.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
ČÁST ČTVRTÁ

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 

HLAVA I
CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH

 
§ 57

Cíle středního vzdělávání
 
(1)  Střední  vzdělávání  rozvíjí  vědomosti,  dovednosti,  schopnosti,  postoje  a  hodnoty  získané  v  základním

vzdělávání důležité pro osobní  rozvoj  jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné
vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří
předpoklady  pro  plnoprávný  osobní  a  občanský  život,  samostatné  získávání  informací  a  celoživotní  učení,
pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.

(2) Při  vytváření předpokladů pro výkon povolání nebo pracovní  činnosti  školy  vyvinou úsilí  spolupracovat  se
zaměstnavateli, jeli to s ohledem na obor vzdělání vhodné a možné, zejména tím, že
a)  se zaměstnavateli projednávají školní vzdělávací programy,
b)  zaměstnavatele zapojí do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy,



c)  zabezpečují, aby se praktické vyučování uskutečňovalo v souladu s tímto zákonem v části  také na pracovištích

fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání,

d)  umožňují účast odborníka z praxe v rámci teoretické odborné přípravy ve škole,

e)  umožňují účast odborníka z praxe u profilové části maturitní zkoušky,

f)     zabezpečují ve spolupráci se zaměstnavateli další vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků teoretického i

praktického vyučování u zaměstnavatelů.

(3) Ředitel školy může vytvořit poradní sbor ze zaměstnavatelů za účelem spolupráce se zaměstnavateli podle

odstavce 2.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 81

Další podmínky konání maturitní zkoušky
 

(1) Žák koná maturitní zkoušku ve škole,  jíž  je žákem, na základě přihlášky podané řediteli školy. Žák, který po

podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední školu, koná společnou část maturitní zkoušky ve škole

stanovené Centrem. Konáli  žák  zkoušku po  skončení  školního  roku,  v  němž měl  řádně ukončit  střední  vzdělávání,

koná ji na základě přihlášky podané řediteli školy, ve které úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání, přičemž dílčí

zkoušky konané  formou didaktického  testu a písemné práce koná ve škole stanovené Centrem. Ředitel školy zajistí

předání údajů  z přihlášek Centru,  a  to  včetně  rodných čísel  žáků, a nebyloli  rodné číslo  žákovi  přiděleno,  jména a

příjmení žáka a data a místa jeho narození.

(2) V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně,

může  konat  opravnou  zkoušku,  a  to  nejvýše  dvakrát  z  každé  zkoušky.  V  případě,  že  žák  vykonal  neúspěšně

nepovinnou  zkoušku,  opravnou  zkoušku  nekoná..  Pokud  se  žák  ke  zkoušce  nedostaví  a  svou  nepřítomnost  řádně

omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v

termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel

školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Konáli žák opravnou

nebo náhradní zkoušku, koná pouze  tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo  ji nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně

vykonané části zkoušky při konání maturitní zkoušky žákem, který nemohl  tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném

termínu, neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzdělávání.

(3)  Jestliže  se  žák  ke  zkoušce  bez  řádné  omluvy  nedostavil,  jeho  omluva  nebyla  uznána  nebo  pokud  byl  ze

zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

(4)  Ředitel  školy  vystaví  žákovi,  který  vykonal  úspěšně  obě  části  maturitní  zkoušky,  vysvědčení  o  maturitní

zkoušce.

(5) Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy podle odstavce

10 věty druhé.

(6) Žák, který  již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle  tohoto zákona

nebo podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky. Ředitel školy může žákovi uznat

zkoušku  profilové  části  maturitní  zkoušky,  kterou  již  žák  vykonal  v  předchozím  vzdělávání,  pokud  je  obsahově

srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole. Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné

zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou

zkoušku  konanou  z  cizího  jazyka  nahradit  výsledkem  úspěšně  vykonané  standardizované  zkoušky  z  tohoto  cizího

jazyka doložené  jazykovým certifikátem. Totéž může  ředitel  stanovit  za podmínek stanovených prováděcím právním

předpisem  pro  jednu  nepovinnou  zkoušku  profilové  části  maturitní  zkoušky.  Pokud  se  v  profilové  části  maturitní

zkoušky  konají  3  povinné  zkoušky,  může  ředitel  školy  stanovit,  že  za  podmínek  stanovených  prováděcím  právním

předpisem  lze  jednu  povinnou  zkoušku  konanou  z  cizího  jazyka  nahradit  výsledkem  úspěšně  vykonané

standardizované  zkoušky  z  tohoto  cizího  jazyka  doložené  jazykovým  certifikátem.  Totéž  může  ředitel  stanovit  za

podmínek  stanovených  prováděcím  právním  předpisem  pro  jednu  nepovinnou  zkoušku  profilové  části  maturitní

zkoušky.

(7) Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní  zkoušky, a  to v  termínu stanoveném

ředitelem školy.

(8)  Žáci  škol  a  tříd  s  vyučovacím  jazykem národnostní menšiny mají  právo  skládat  společnou  i  profilovou  část

maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v  jazyce národnostní menšiny s výjimkou zkoušky ze zkušebního předmětu

český jazyk a literatura, kterou skládají v českém jazyce.

(9)  Odlišným  způsobem  může  být  se  souhlasem  ministerstva  ukončováno  vzdělávání  podle  vzdělávacích

programů  ve  vybraných  třídách  osmiletých  nebo  šestiletých  gymnázií  s  výukou  některých  předmětů  v  cizím  jazyce

nebo ve školách zřízených na základě mezinárodní smlouvy, popřípadě se souhlasem ministerstva v dalších oborech

vzdělání.  Tato  maturitní  zkouška  se  považuje  za  maturitní  zkoušku  podle  tohoto  zákona,  pokud  žák  vykoná  také

zkoušku ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura společné části maturitní zkoušky.



(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal
li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl
vzdělávání řádně ukončit.

(11) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a)  termíny, formu, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, pravidla

průběhu  a  způsob  a  kritéria  hodnocení  zkoušek  profilové  části  maturitní  zkoušky,  pravidla  zadávání  a
vyhodnocování  didaktických  testů;  nabídku  cizích  jazyků  ve  společné  části  maturitní  zkoušky,  pravidla  určení
nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy, témat a období konání těchto zkoušek, podmínky
pro  nahrazení  zkoušky  profilové  části  z  cizího  jazyka  výsledkem  standardizované  zkoušky  doložené  jazykovým
certifikátem, včetně prokazované úrovně znalosti cizího  jazyka, podmínky pro nahrazení zkoušky profilové části z
cizího  jazyka  výsledkem  standardizované  zkoušky  doložené  jazykovým  certifikátem,  včetně  prokazované  úrovně
znalosti cizího jazyka, termíny a pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky, termíny a pravidla pro opakování
dílčí  zkoušky  společné části maturitní  zkoušky  konané  formou písemné práce a  zkoušky profilové  části maturitní
zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí;

b)   postup a  termíny přípravy zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky, způsob označování zadání zkoušky
společné části maturitní  zkoušky nebo  jeho části  za  informaci veřejně nepřístupnou a postup  jejich zveřejňování,
okruh osob oprávněných seznamovat se s informacemi veřejně nepřístupnými, pravidla pro přípravu, organizaci a
řízení  společné  a  profilové  části  maturitní  zkoušky,  zajištění  podmínek  jejich  průběhu  a  vyhodnocení  výsledků,
podrobnější vymezení činnosti orgánů a fyzických osob zajišťujících maturitní zkoušky, vymezení předpokladů pro
výkon funkce zadavatele, hodnotitele a komisaře, obsah a formu osvědčení k výkonu funkce zadavatele, hodnotitele
nebo  komisaře,  podrobnosti  o  činnosti  zkušební  maturitní  komise  a  počtu,  výběru  a  jmenování  jejích  členů  a
pravidla  a  termíny pro  jmenování  předsedů  zkušebních maturitních  komisí,  komisařů,  zadavatelů  a hodnotitelů  a
pravidla pro odměňování předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů a hodnotitelů písemných prací;

c)   podrobnější pravidla o obsahu,  formě, způsobu a termínech podání přihlášky k maturitní, náhradní nebo opravné
zkoušce, o obsahu, termínech, formě a způsobu předávaní údajů z těchto přihlášek, o rozsahu, obsahu, způsobu a
formě vedení  evidencí  podle § 80 odst.  1  a 3,  o  způsobu předávání  dat  do  těchto evidencí,  o  způsobu ochrany
údajů v nich obsažených a o náležitostech maturitních protokolů a způsobu jejich zpracování a vydávání;

d)  podmínky a způsob konání maturitní zkoušky žáků uvedených v § 16 odst. 9, žáků s vývojovými poruchami učení
nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a osob podle § 20 odst. 4 věty  třetícizinců  a  konání
maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 102

 
(1) Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Absolutorium se skládá ze

zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolventská práce může být
zpracována  a  obhajována  společně  několika  studenty;  i  v  tomto  případě  jsou  studenti  hodnoceni  jednotlivě.
Absolventská práce a její obhajoba může obsahovat též část ověřující praktické dovednosti.

(2) Ředitel školy vyhlašuje nejméně 1 řádný termín absolutoria ve školním roce.
(3) Absolutorium  se  koná  před  zkušební  komisí  a  je  veřejné  s  výjimkou  jednání  zkušební  komise  o  hodnocení

studenta.
(4)  Zkušební  komise má  stálé  a  další  členy,  předsedou  je  pedagogický  pracovník  z  jiné  vyšší  odborné  školy

nebo vysoké školy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a vedoucí učitel studijní skupiny. Dalšími členy jsou
učitel příslušného předmětu, přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe, vedoucí absolventské práce a
oponent. Členem  zkušební  komise může  být  jmenován  také  odborník  z  praxe. Předsedu  komise  jmenuje  krajský
úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Ustanovení § 74 odst. 9 a 10 se použije obdobně.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
ČÁST SEDMÁ

UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ
§ 108

 
(1)  Absolvent  zahraniční  školy,  který  získal  doklad  o  dosažení  základního,  středního  nebo  vyššího  odborného

vzdělání (dále jen "zahraniční vysvědčení"), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o
a)  vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, nebo
b)  rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen "nostrifikace").



(2)  Osvědčení  o  uznání  rovnocennosti  zahraničního  vysvědčení  v  České  republice  vydá  na  základě  žádosti,

obsahující v příloze originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii, krajský úřad v případech, kdy

je  Česká  republika  na  základě  svých  mezinárodních  závazků  zavázána  dané  zahraniční  vysvědčení  uznat  za

rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah

a  rozsah  vyučovaných  předmětů,  předloží  žadatel  také  rámcový  obsah  vzdělávání  v  oboru,  v  němž  dosažené

vzdělávání získal.

(3) Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné

s dokladem o vzdělání vydaným v České republice, krajský úřad rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti obsahující

v příloze

a)  originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii,

b)  doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole,

c)  doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za

součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá.

(4)  Pokud  mezinárodní  smlouva,  kterou  je  Česká  republika  vázána,  nestanoví  jinak,  pravost  podpisů  a  otisků

razítek na originálech zahraničních vysvědčení a  skutečnost,  že škola  je uznána státem, podle  jehož právního  řádu

bylo  zahraniční  vysvědčení  vydáno,  musí  být  ověřena  příslušným  zastupitelským  úřadem  České  republiky  a  dále

ministerstvem  zahraničních  věcí  státu,  podle  jehož  právního  řádu  bylo  zahraniční  vysvědčení  vydáno,  popřípadě

notářem  působícím  na  území  takového  státu.  K  žádosti  se  současně  připojí  úředně  ověřený  překlad  dokladů

uvedených v odstavci 2 nebo 3 do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu

znalců  a  tlumočníků
 
26c).  V  případě  dokladu  vyhotoveného  ve  slovenském  jazyce  se  překlad  do  českého  jazyka

nevyžaduje. V případě zahraniční školy nezapsané do školského rejstříku a zřízené na území České republiky cizím

státem, právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo cizím státním občanem, v níž ministr školství,

mládeže a  tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky, se doklad podle odstavce 3 písm. c) a ověření podle

věty první nepožaduje.

(5) V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v

zahraniční  škole  se  v  porovnání  se  vzděláváním  podle  obdobného  rámcového  vzdělávacího  programu  v  České

republice podstatně odlišuje, žádost zamítne. V případě, že se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje

zčásti nebo žadatel nemůže splnit požadavky uvedené v odstavci 3 písm. b) nebo v odstavci 4, nařídí krajský úřad

usnesením  nostrifikační  zkoušku;  od  vydání  usnesení  do  termínu  stanoveného  pro  konání  nostrifikační  zkoušky

neběží  lhůty  pro  vydání  rozhodnutí  ve  věci. Krajský  úřad  žádost  o  nostrifikaci  zamítne  také  v  případě,  že  žadatel

nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně. Žadatel, který není státním občanem České republiky, nebo získal vzdělání

ve škole mimo území České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 123

Úplata za vzdělávání a školské služby
 

(1) Vzdělávání v základních a středních školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, a

ve vyšších odborných školách lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané

školy.

(2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání,  lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby

vykonávající  činnost  dané  školy  nebo  školského  zařízení.  Vzdělávání  v  posledním

ročníku  mateřské  školeškolyzřizované  státem,  krajem,  obcí  nebo  svazkem  obcí

se dítěti poskytuje dítěti bezúplatně od počátkupo dobu nejvýše jednoho školního roku, který následuje po dni, kdy.

Bezúplatnost  předškolního  vzdělávání  se  uplatní  pouze  ve  školním  roce,  ve  kterém  se  dítě  dosáhne  pátého  roku

věkuvzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden

školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni

základní  školy  speciální  se  v  případě  škol  zřizovaných  státem,  krajem,  obcí  nebo  svazkem  obcí  poskytuje

bezúplatně.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 149

Zápis změny v údajích
 

(1) Na podání žádosti o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. d) až gf) se vztahuje obdobně §

146 s tím, že o žádosti o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. f) rozhoduje v případě střední nebo

vyšší odborné školy krajský úřad, pokud nejde o střední nebo vyšší odbornou školu zřizovanou ministerstvem nebo



registrovanými  církvemi  nebo  náboženskými  společnostmi,  kterým  bylo  přiznáno  oprávnění  k  výkonu  zvláštního

práva zřizovat církevní školy; v tomto případě rozhoduje ministerstvo.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 183a

 

 

(1) Obce  a  kraje  jsou  povinny  v  rámci  přenesené  působnosti  poskytovat ministerstvu  statistické  údaje  v  rámci

statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování
 
49) na daný rok.

(2) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba,  je při sdružování a zpracovávání údajů z dokumentace

škol a školských zařízení a školních matrik a při provádění statistických zjišťování
 
49) oprávněno využívat rodných čísel

uchazečů, dětí, žáků a studentů. Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je pro účely

uvedené ve větě první povinna rodná čísla uchazečů, dětí, žáků a studentů poskytovat.

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České  republiky poskytuje ministerstvu a krajskému úřadu pro účely vedení

školského rejstříku

a)  referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)  údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)  údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)  příjmení,

b)  jméno, popřípadě jména,

c)  datum narození,

d)  adresa místa pobytu.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)  datum narození,

c)  adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d)  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)  datum narození,

c)  druh a adresa místa pobytu,

d)  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e)  počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(7)  Údaje,  které  jsou  vedeny  jako  referenční  údaje  v  základním  registru  obyvatel,  se  využijí  z  agendového

informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru

předcházejícím současný stav.

(8) Ministerstvo vnitra poskytuje obecním úřadům pro účely plnění povinnosti podle § 36 odst. 8 a § 34 odst. 4

údaje  ze  základního  registru  obyvatel.  Ze  základního  registru  obyvatel  se  poskytuje  jméno,  popřípadě  jména,  a

příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místa pobytu dítěte.

(9) Ministerstvo poskytuje Ministerstvu vnitra pro účely výkonu  jeho působnosti podle zákona o pobytu cizinců

na  území  České  republiky  z  údajů  sdružovaných  ministerstvem  podle  §  28  odst.  5  údaje  o  cizincích,  kteří  jsou

přihlášeni k plnění povinné školní docházky, v rozsahu rodné číslo, státní občanství a údaje o škole nebo školském

zařízení, kde je cizinec přihlášen k plnění povinné školní docházky. Údaje se předávají v elektronické podobě, a to

způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(10(9) Z poskytovaných údajů  lze v konkrétním případě použít vždy  jen  takové údaje, které  jsou nezbytné ke

splnění daného úkolu.

(1110)  Ministerstvo  a  krajský  úřad  mohou  poskytnuté  údaje  pro  účely  vedení  školského  rejstříku  v  rozsahu

uvedeném  v  odstavcích  4  až  6  dále  předávat,  třídit  nebo  kombinovat
 
49c),  popřípadě  je  blokovat,  zjistíli,  že

poskytnuté  údaje  nejsou  přesné;  o  zjištění  nepřesného  údaje  Ministerstvo  vnitra  nebo  Policii  České  republiky

neprodleně informuje.

(1211) Údaje o adresách v České  republice  týkajících  se  fyzických a právnických osob ve  školském  rejstříku

podle  §  144  a  154  se  vedou  s  využitím  referenčních  údajů  o  adresách  v  základním  registru  územní  identifikace,



adres a nemovitostí.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

 
 
 
 

____________________________________
1)            Zákon 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), ve znění pozdějších předpisů.

1a)      Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o
preventivně  výchovné  péči  ve  školských  zařízeních  a  o  změně  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

2)       Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
3)              Zákon  č.  250/2000 Sb.,  o  rozpočtových pravidlech územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.
4)       § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
5)       Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)              §  7  odst.  1  písm.  e)  zákona  č.  3/2002  Sb.,  o  svobodě  náboženského  vyznání  a  postavení  církví  a

náboženských  společností  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  církvích  a  náboženských
společnostech).

7)       Například obchodní zákoník, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8)             § 2 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů.

9)       § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
10)     § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb.
11)         Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění

pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
11a)        Zákon  č.  155/1998  Sb.,  o  komunikačních  systémech  neslyšících  a  hluchoslepých  osob,  ve  znění

pozdějších předpisů.
13)     Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
13a)        Čl.  10  písm.  b)  směrnice  Rady  2004/81/ES  ze  dne  29.  dubna  2004  o  povolení  k  pobytu  pro  státní

příslušníky  třetích  zemí,  kteří  jsou  oběťmi  obchodování  s  lidmi  nebo  obdrželi  pomoc  k  nedovolenému
přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.

13b)        Čl.  12  směrnice  Rady  2005/71/ES  ze  dne  12.  října  2005  o  zvláštním  postupu  pro  příjímání  státních
příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.

13c)    Čl. 23 odst. 2 a čl. 27 směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které
musí  splňovat  státní  příslušníci  třetích  zemí  nebo  osoby  bez  státní  příslušnosti,  aby  mohli  žádat  o
postavení  uprchlíka  nebo  osoby,  která  z  jiných  důvodů  potřebuje  mezinárodní  ochranu,  a  o  obsahu
poskytované ochrany.

13d)    Čl. 10 odst. 1 směrnice Rady 2003/9/ES ze den 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro
přijímání žadatelů o azyl.

13e)        Čl.  14  odst.  1  směrnice  Rady  2001/55/ES  ze  dne  20.  července  2001  o  minimálních  normách  pro
poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění
rovnováhy mezi členskými státy při  vynakládání úsilí  v souvislosti  s přijetím  těchto osob a s následky z
toho plynoucími.

           Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.



13f)     Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

           Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

           Zákon č. 221/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14)     Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

15)     Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

16)          Například  §  50  a  52  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých

souvisejících zákonů.

17)          Zákon  č.  101/2000 Sb.,  o  ochraně osobních údajů a o  změně některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších

předpisů.

18)     Například § 8 trestního řádu.

19)     Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

20)     Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se

stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

21)     Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

21a)    Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

21b)    Například zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

22)     § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

22a)    § 26 odst. 2 zákona č. 92/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

23)     Hlava IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24)     § 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších zákonů.

24a)    Úmluva o statutu Evropských škol, přijatá v Lucemburku dne 21. června 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).

25)      § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.

25a)    § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.

26)     § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.

26a)    Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

26b)      Zákon  č.  96/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  způsobilosti  k  výkonu  nelékařských

zdravotnických  povolání  a  k  výkonu  činností  souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně

některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o  nelékařských  zdravotnických  povoláních),  ve  znění  zákona  č.

125/2005 Sb.

26c)    Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

26d)      Čl. 27 směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat

státní příslušníci  třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka

nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany.

27)         Například zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o

zaměstnanosti  a  působnosti  orgánů  České  republiky  na  úseku  zaměstnanosti,  ve  znění  pozdějších

předpisů,  vyhláška  č.  21/1991  Sb.,  o  bližších  podmínkách  zabezpečování  rekvalifikace  uchazečů  o

zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.

28)     Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

29)     § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

30)         Vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním

rozpočtem.

31)     Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve

znění pozdějších předpisů.

32)     § 826 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

33)     Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.

34)          Zákon  č.  563/1991 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Vyhláška  č.  504/2002 Sb.,  kterou  se  provádějí

některá  ustanovení  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pro  účetní

jednotky,  u  kterých  hlavním  předmětem  činnosti  není  podnikání,  pokud  účtují  v  soustavě  podvojného

účetnictví.

34a)   Například § 16 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

35)     § 14 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 353/2001 Sb.



35a)   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
35b)      Zákon  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve  znění  pozdějších

předpisů.
36)     Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
37)     § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.
38)      § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění

pozdějších předpisů.
§  27  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších
předpisů.".

39)     § 26 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
40)          Zákon  č.  320/2001 Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
41)     § 30 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. § 61 zákona č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2000 Sb.
42)     Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zákon č. 221/1999 Sb., o

vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
46)     Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
47)      § 12 odst. 2 a § 13 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

48)      § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
49)      Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
49a)        Zákon  č.  133/2000 Sb.,  o  evidenci  obyvatel  a  rodných  číslech a o  změně některých  zákonů  (zákon o

evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
49b)    Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších

předpisů.
49c)    § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
49d)     Čl. 11 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25.  listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků

třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. § 83 zákona č. 326/1999 Sb.
49e)    Čl. 21 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků

třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
49f)     Čl. 14 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
50)      § 203 odst. 1 zákoníku práce.
51)     Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
52)      § 31 a 35 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů.
53)     Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
54)      Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
56)      Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
58)      Například zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve

znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  154/2000  Sb.,  o  šlechtění,  plemenitbě  a  evidenci  hospodářských
zvířat  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (plemenářský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

59)      § 227 až 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
60)      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění pozdějších
předpisů.

61)      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

62)            Čl.  23  odst.  1  písm.  g)  směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady  2014/36/EU  ze  dne  26.  února  2014  o
podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.


