
(platí od 15. 85. 4. 2017 do 3114. 8. 2017)

561/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon)

ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č.

217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č.

306/2008 Sb., zákona č.384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.

331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013

Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016

Sb., zákona č. 101/2017 Sb.. a zákona č. 222101/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 183b

 
 
(1) V  tomto  zákoně  se  za občana Evropské unie  považuje  i  občan Švýcarské  konfederace a  občan  smluvního

státu Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.
(2)  V  tomto  zákoně  se  za  rodinného  příslušníka  občana  Evropské  unie  považuje  cizinec,  který  není  občanem

Evropské unie a může na území České republiky pobývat z důvodu svého postavení
a)  rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
b)  osoby, na kterou se ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky, týkající se rodinných příslušníků

občanů Evropské unie, vztahují obdobně.
(3) Stejná práva a povinnosti jako občan Evropské unie má podle tohoto zákona:

a)  dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území České republiky 49d),

b)   dlouhodobě pobývající  rezident  v Evropském společenství na území  jiného členského státu Evropské unie 49e),
jemuž bylo na území České republiky uděleno povolení k pobytu 13),

c)    osoba,  které  bylo  na  území  České  republiky  uděleno  povolení  k  pobytu  z  důvodu  jejího  postavení  rodinného
příslušníka  dlouhodobě  pobývajícího  rezidenta  v  Evropském  společenství  na  území  jiného  členského  státu
Evropské unie,

d)    držitel  povolení  k  dlouhodobému pobytu  za účelem výkonu  zaměstnání  vyžadujícího  vysokou  kvalifikaci  podle
zvláštního právního předpisu 52),).

e)  osoba, které byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem
sezónního zaměstnání 62).

 
(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.


