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Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslance Radko Martínka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

I.
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

II.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu č. 37 ze 4. schůze konané dne 15. listopadu 2006 (tisk 40/2).
A.1.

V Čl. 1 se bod 11 zrušuje.

A.2.

Text Čl. II zní:
„Čl. II.
Přechodné ustanovení

Školy a školská zařízení, zřízené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvem obrany
a Ministerstvem spravedlnosti jako součásti organizační složky státu, jsou školami a
školskými zařízeními podle tohoto zákona a budou zapsány do školského rejstříku nejpozději
do šedesáti dnů od účinnosti tohoto zákona, pokud jejich zřizovatelé doloží ministerstvu údaje
a doklady uvedené v § 147 odst. 1 písm. a) až e), i) až 1) první část věty a o) do 30 dnů od
nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Stávající Čl. II se označuje jako Čl. III.
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III.
Pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě ve druhém čtení
návrhu zákona dne 28. listopadu 2006
B. Poslanec Zbyněk N o v o t n ý
B.1. Dosavadní Čl. I návrhu zákona se označí jako „ČÁST PRVNÍ“ s názvem „Změna
školského zákona“, za tuto část (původní čl. I) se vkládají nové části, které znějí:
„Č Á S T …….
Změna zákona o vysokých školách
Čl. …
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č.
552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 310/2006 Sb. se
mění takto:
1. V § 18 odst. 2 písm. e) se za slova „jiné příjmy“ vkládají slova „nebo jiné příspěvky než
uvedené v písm. a)“.
2. V § 18 první odst. 3 věta první zní: „Veřejná vysoká škola má nárok na příspěvek podle
odstavce 2 písm. a), jsou-li k jeho poskytnutí v příslušné kapitole státního rozpočtu
příslušné finanční prostředky.“.
3. V § 18 odst. 3 se věta první zrušuje. Ve větě druhé se za slovo „příspěvku“ vkládají slova
„podle odstavce 2 písm. a)“.
4. V § 18 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „pokud tento zákon
nestanoví jinak.“.
5. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9b) a 9c)
zní:
„§ 18a
Poskytování příspěvku
(1) O poskytnutí příspěvku podle § 18 odst. 2 písm. a) rozhoduje ministerstvo
rozhodnutím na základě žádosti veřejné vysoké školy.
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(2) Ministerstvo v rozhodnutí uvede účel, na který je příspěvek určen, výši
poskytované částky. Ministerstvo může rovněž stanovit další podmínky a povinnosti podle
povahy účelu, na který je příspěvek poskytnut nebo podle akreditovaného studijního
programu, na jehož uskutečňování je příspěvek určen. Pro ostatní náležitosti rozhodnutí se
použijí přiměřeně ustanovení zvláštního zákona pro vydání rozhodnutí o poskytování dotací
ze státního rozpočtu9b) a pro rozhodování o odnímání dotací9c). Příspěvek ministerstvo
poskytne převodem ze svého účtu na bankovní účet veřejné vysoké školy.
(3) Ministerstvo vede evidenci poskytnutých příspěvků.
(4) Veřejná vysoká škola je povinna čerpat a používat příspěvek v souladu s účelem,
jehož má být dosaženo a podle zvláštních právních předpisů upravujících účetnictví. Zůstatky
příspěvku na konci každého kalendářního roku veřejná vysoká škola převede pro další
kalendářní rok do svých fondů podle § 18 odst. 7. Ministerstvo příspěvek veřejné vysoké
škole rozhodnutím odejme, pokud jej čerpá v rozporu se zákonem nebo v rozporu
s rozhodnutím o poskytnutí příspěvku. Ministerstvo příspěvek veřejné vysoké škole rovněž
rozhodnutím odejme, pokud zanikl akreditovaný studijní program, na jehož uskutečňování byl
příspěvek poskytnut, nebo pokud se poskytnutý příspěvek dostal do rozporu s dlouhodobým
záměrem veřejné vysoké školy (§ 12).
(5) Za vypořádání příspěvku se státním rozpočtem v příslušném rozpočtovém roce se
považuje jeho vyčerpání v souladu s tímto zákonem a se zvláštním zákonem upravujícím
rozpočtová pravidla, převedení do fondů podle § 18 odst. 7 pro další kalendářní rok nebo
odejmutí příspěvku.
(6) Na řízení o vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a na řízení o jeho odnětí se
nevztahuje správní řád.
(7) Způsob nakládání s příspěvkem a vedení evidence poskytnutých příspěvků stanoví
prováděcí právní předpis.
-----------------------9b)
9c)

§ 14 odst. 3 písm. a), b), g) a i) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 15 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

6. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který zní:
„§ 107a
Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem financí vydá prováděcí předpis
k provedení § 18a odst. 7.“.
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Č Á S T …….
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ K ČÁSTI …..
Čl. ….
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se ve znění tohoto zákona použije
poprvé pro rozpočtový rok 2006.“.
Dosavadní Čl. II - „ÚČINNOST“ se označí jako další část a jeho text bude bez změny.
Poznámka legislativy: pozměňovací návrhy uvedené pod body 2. a 3. se vylučují. V bodě 2. se
V § 18 odst. 3 upravuje text věty první a následně se v bodě 3. tato věta zrušuje.

B.2. Vkládá se nová část ….., která zní:
"ČÁST …
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. …
V § 81 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 235/2004
Sb., se doplňuje nový odstavec 2, který zní:
„(2) Bez ohledu zda tak stanoví mezinárodní smlouva, vrací se daň z prostředků
nenávratné zahraniční pomoci, včetně prostředků financovaných ze zdrojů Evropské unie,
poskytovaných do České republiky osobě na úhradu nákladů na realizaci projektů výzkumu a
vývoje, pokud podle pravidel poskytovatele prostředků tyto nemohou být použity na úhradu
daně, nebo nelze učinit odpočet DPH podle § 72 tohoto zákona. Osoba, která takovou daň
zaplatila má nárok na vrácení daně, a to na základě žádosti. Za projekty výzkumu a vývoje se
považují jen takové, které splňují podmínky definované v § 2 zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje).“.
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.
Čl….
Přechodné ustanovení k čl. ….
Nárok na vrácení daně podle § 81 odst. 2 zákona č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění lze uplatnit i u nákladů na projekty zahájené před účinností tohoto
zákona, a to i tehdy, když lhůta 15 měsíců od konce kalendářního měsíce podle § 81 odst. 8
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v němž se uskutečnilo
zdanitelné plnění, uplynula. V takovém případě však nárok na vrácení daně lze uplatnit
nejdéle do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.".
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C. Poslanec Oldřich V o j í ř
C.1. Vkládá se nová část …, která zní:
„ČÁST ….
Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. ….
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Prodávat nebo vydávat pohonné hmoty z čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b),
která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze bez
povolení podle § 5 odst. 2 nejdéle do 31. října 2007.“.“.

D. Poslanec David R a t h
D.1. Za Čl. II se vkládá Čl. III., který zní:
„Čl. III.
§ 31 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a
o změně některých zákonů zní takto:
„§ 31
Pracovněprávní vztahy zaměstnanců veřejného neziskového ústavního zdravotnického
zařízení se řídí ustanoveními zákoníku práce15), která se vztahují na zaměstnance
zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce.
___________________________
15)

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“.“.
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Dosavadní Čl. III se označí jako Čl. IV.

E. Poslanec Tomáš K v a p i l
E.1. V názvu zákona se za slova „ve znění pozdějších předpisů“ doplňují slova „a zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů“.
E.2. Před. Čl. I se vkládá označení „ČÁST PRVNÍ“ a název „ Změna školského zákona“.
E.3. V Čl. I se za bod 11. vkládá nová část, která včetně názvu zní:
„ČÁST …..
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. ...
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění
takto:
1. V § 21b větě první se slova „s výjimkou kupónu, prokazujícího úhradu časového poplatku
na kalendářní rok bezprostředně předcházející kalendářnímu roku nabytí účinnosti tohoto
zákona“ zrušují a zároveň se zrušuje věta druhá.
2. V § 45 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2006 pro
vozidla v systému elektronického mýtného končí dnem 31. Prosince 2006.“.“.
E. 4. Před dosavadní článek II se vkládá označení „ČÁST TŘETÍ“, dosavadní článek II se
označuje jako článek III.
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F.

Poslanec Radko M a r t í n e k

F.1. Úvodní část Čl. I zní:
„Čl. I
Zákon č. 561/2004 Sb., 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. a
zákona č. 342/2006 Sb. se mění takto : “.

F.2. Pozměňovací návrh k usnesení školského výboru č. 37 - tisk 40/2, bodu 2.
Bod 2. zní:
„2. Text Čl. II. zní:
„Čl. II.
Přechodné ustanovení
Školy a školská zařízení zřízené ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvem
obrany a Ministerstvem spravedlnosti jako součásti organizační složky státu jsou školami a
školskými zařízeními podle školského zákona a budou zapsány do školského rejstříku
nejpozději do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona, pokud jejich zřizovatelé doloží Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy údaje a doklady uvedené v § 147 odst. 1 písm. a) až e), i) až
l) první části věty, a o) školského zákona nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto
zákona.“.
Dosavadní článek II se označuje jako článek III.“.

G. Poslanec Karel Š p l í c h a l
Upozornění legislativního odboru k návrhu poslance Karla Šplíchala
Svým vystoupením v rámci podrobné rozpravy informoval poslanec Karel Šplíchal
sněmovnu o svém pozměňovacím návrhu k tisku 40, který se týká vězeňské služby a který
nechal rozdat všem poslancům v písemné podobě do lavic. Rozdaný pozměňovací návrh (viz
text níže) obsahuje, kromě úvodní informativní části, pouze přílohu č. 3, v níž je uvedeno
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promítnutí jednotlivých navrhovaných změn do textu platných znění zákonů, příloha č. 2 –
pozměňovací návrhy, o níž se hovoří v úvodní části chybí.
Vzhledem k tomu, že písemně rozdaný pozměňovací návrh neobsahuje jednotlivé
pozměňovací návrhy a tyto nebyly ani načteny v rámci podrobné rozpravy, n e n í
pozměňovací návrh poslance Šplíchala h l a s o v a t e l n ý.
Text pozměňovacího návrhu poslance Karla Šplíchala, který byl rozdán všem
poslancům:

Pozměňovací návrhy k novele školského zákona – sněmovní tisk č. 40
Dne 1.9.2006 předložil poslanec Mgr. Radko Martínek návrh novely zákona,
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podstatou novely je umožnit Ministerstvu
obrany, vnitra a spravedlnosti zřizovat školy a školská zařízení nikoliv pouze jako samostatné
organizační složky státu, ale rovněž jako jejich součásti.
1. čtení proběhlo na 6. schůzi Poslanecké sněmovny dne 25.10.2006, návrh byl
přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento
výbor usnesením ze dne 20.11.2006 návrh doporučil s pozměňovacím návrhem, který spočívá
v tom, že se zařazení stávajících škol do školského rejstříku zařazuje s některými dílčími
úpravami textu nikoliv do textu zákona, ale jako přechodné ustanovení.
Platné znění zákona s vyznačením změn podle návrhu poslance Mgr. Martínka včetně
pozměňovacího návrhu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovy, je
uvedeno v příloze č. 1.
2. a následně 3. čtení se uskuteční na 7. schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná dne
28.11.2006.
V příloze č. 2 se předkládají pozměňovací návrhy, podle kterých se umožňuje zřizovat
školy a školská zařízení rovněž Vězeňské službě České republiky, a to školy pro obviněné a
odsouzené. Návrhy byly projednány s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které
s nimi vyslovilo souhlas.
Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením změn podle návrhu poslance Mgr.
Martínka, pozměňovacího návrhu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovy
a pozměňovacích návrhů uvedených v příloze č. 2 je uvedeno v příloze č. 3, kde jsou
vyznačeny pozměňovací návrhy týkající se Vězeňské služby České republiky červeně.
V Praze dne 22. listopadu 2006
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Příloha č. 3
Platné znění části zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§8
Právní postavení škol a školských zařízení
(1) Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly
v oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), zřizuje školy a školská zařízení jako školské
právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu.
(2) Ministerstvo zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo
státní příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu a § 169.
(3) Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti zřizuje školy
a školská zařízení jako organizační složky státu nebo jako jejich součásti.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo
konzulárním úřadu České republiky jako součást těchto úřadů.
(5) Vězeňská služba České republiky zřizuje školy a školská zařízení jako své
organizační jednotky5a).
(6) (5) Ministerstva uvedená v odstavcích 2 až 4 a Vězeňská služba České republiky
plní funkci zřizovatelů škol a školských zařízení jménem státu.
(7) (6) Registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění
k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, 6) ostatní právnické osoby nebo fyzické
osoby zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo jako právnické
osoby podle zvláštních právních předpisů, 7) jejichž předmětem činnosti je poskytování
vzdělávání nebo školských služeb podle tohoto zákona.
(8) (7) Právnická osoba a organizační složka státu nebo její součást může vykonávat
činnost školy nebo školského zařízení, školy a školského zařízení, nebo i více škol nebo
školských zařízení.
--------------------------------5a)

§ 1 odst. 4 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona
č. 436/2003 Sb.

§ 8a
Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti
(1) Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti, vykonávající
činnost podle § 8 odst. 8 7, musí obsahovat vždy
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a) označení příslušného druhu nebo typu školy, pokud vykonává činnost školy,
b) označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné
výchovy a pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost tohoto školského
zařízení,
c) označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není uvedeno v písmeni
b), pokud vykonává činnost pouze tohoto školského zařízení.
(2) Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti, vykonávající
činnost podle odstavce 1 písm. a) a b), může dále obsahovat označení všech druhů nebo typů
školských zařízení, pokud vykonává činnost těchto školských zařízení.
(3) Součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li
ministerstvem udělen.
§ 152
Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany
Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem obrany a Vězeňskou službou České
republiky
(1) Zápis škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
spravedlnosti a Ministerstvem obrany Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem obrany
a Vězeňskou službou České republiky do rejstříku škol a školských zařízení, zápis změny a
výmaz z tohoto rejstříku provádí ministerstvo na základě oznámení zřizovatelů těchto škol a
školských zařízení.
(2) V rejstříku se ohledně škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany Ministerstvem spravedlnosti,
Ministerstvem obrany a Vězeňskou službou České republiky zapisují přiměřeně údaje
uvedené v § 144 odst. 1 s výjimkou údaje uvedeného v písmenech e) a f).
(3) Oznámení, na základě kterého se provádí zápis školy nebo školského zařízení
do rejstříku, obsahuje přiměřeně údaje uvedené v § 147 odst. 1 písm. a) až e), i) až l) a o).
(4) Zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku, zápis změny a výmaz z rejstříku
oznámí ministerstvo zřizovateli a organizační složce státu nebo její součásti, která vykonává
činnost školy nebo školského zařízení.
(5) Na řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany Ministerstvem spravedlnosti,
Ministerstvem obrany a Vězeňskou službou České republiky do rejstříku se vztahují
obdobně § 142 odst. 1 a § 151 odst. 2 věta první. školského rejstříku a na základě změn
navrhovaných zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
byla shledána dosavadní úprava postavení středních a vyšších odborných škol zřizovaných
Ministerstvem obrany jako nevyhovující.
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§ 166
(1) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí
organizační složky státu nebo její součásti je ředitelem všech škol a školských zařízení,
jejichž činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu nebo její součást
vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace a vedoucím
organizační složky státu nebo její součásti může být jmenován pouze ten, kdo splňuje
předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním
zákonem.
(2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu nebo její
součásti jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.
Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti
pracovněprávních vztahů.
(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení
konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování do
funkcí uvedených v odstavci 2, pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto
konkursních komisí.
(4) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu nebo její
součásti zřizovatel odvolá z funkce v případě
a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení
stanovených zvláštním zákonem,
b) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a
školských zařízení podle zvláštního zákona,
c) organizačních změn, jejichž důsledkem je zrušení vykonávané funkce.
(5) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu nebo její
součásti může zřizovatel dále odvolat z funkce pouze v případě
a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané
funkce, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce,
zřizovatelem nebo jinými kontrolními orgány,
b) dosažení 65 let věku.
(6) Odvolání z funkce je písemné, doručuje se řediteli a vedoucímu do vlastních rukou
a musí obsahovat důvody odvolání podle odstavců 4 a 5, jinak je neplatné.
(7) Funkci ředitele školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává jiná
právnická osoba, vykonává statutární orgán nebo člen statutárního orgánu této právnické
osoby, pokud splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení
stanovené zvláštním zákonem. Pokud nelze ředitele školy nebo školského zařízení ustanovit
z těchto osob, jmenuje právnická osoba do funkce ředitele školy nebo školského zařízení
jinou osobu v pracovněprávním vztahu k této právnické osobě, která splňuje předpoklady pro
výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem. Osoba
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uvedená ve větě první a druhé je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost
daná právnická osoba vykonává.
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo
zahraničních věcí
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo
zahraničních věcí a Vězeňská služba České republiky
§ 172
(1) Ministerstvo obrany zřizuje a zrušuje střední vojenské školy, vyšší odborné
vojenské školy a školská zařízení jim sloužící.
(2) Ministerstvo vnitra zřizuje a zrušuje střední policejní školy, vyšší odborné policejní
školy, střední školy požární ochrany, vyšší odborné školy požární ochrany a školská zařízení.
(3) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje a zrušuje střední školy Vězeňské služby a
školská zařízení jim sloužící a školy a školská zařízení pro osoby ve výkonu vazby nebo
trestu odnětí svobody.
(3) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje a zrušuje školy Vězeňské služby a školská
zařízení jim sloužící. Vězeňská služba České republiky zřizuje a zrušuje školy a školská
zařízení pro osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
(4) Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje a zrušuje základní školy při diplomatické
misi nebo konzulárním úřadu České republiky.
(5) Pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany, Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí vykonávají pravomoci
ministerstva, krajského úřadu a České školní inspekce podle tohoto zákona tato ministerstva s
výjimkou pravomocí podle § 4 odst. 3 a § 28, pravomocí ve věci společné části maturitní
zkoušky, vedení školského rejstříku a akreditací vzdělávacích programů vyššího odborného
vzdělávání. Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti stanoví
vyhláškami úpravy pro školy a školská zařízení, které zřizují, v těch případech, kdy je k
vydání vyhlášek ve věcech středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení tímto
zákonem zmocněno ministerstvo.
(6) Pro školy a školská zařízení zřizovaná Vězeňskou službou České republiky
vykonává pravomoci podle odstavce 5 věty první Vězeňská služba České republiky.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškami úpravy pro školy zřizované Vězeňskou
službou České republiky v těch případech, kdy je k vydávání vyhlášek ve věcech
středních škol tímto zákonem zmocněno ministerstvo.
(7) (6) Ve věcech všeobecného vzdělávání a ukončování vzdělávání podle tohoto
zákona postupují Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
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Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Vězeňská služba České republiky
v dohodě s ministerstvem.
(8) (7) Služební poměry žáků a studentů škol zřizovaných Ministerstvem obrany,
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti se řídí zvláštními právními předpisy. 42)
(9) (8) Na školy zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem
spravedlnosti se nevztahují ustanovení § 20, § 21 odst. 1 písm. c) a d), § 74 odst. 8 písm. a), §
167 a 168; ustanovení § 24 odst. 1, § 60, 94, § 102 odst. 4 věta první a § 166 odst. 1 věta
druhá se na tyto školy vztahují přiměřeně.
(10) (9) Na školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky
zřizované Ministerstvem zahraničních věcí se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 6; ustanovení §
28 se na tyto školy vztahuje přiměřeně.
(11) Na školy a školská zařízení zřízená Vězeňskou službou České republiky se
nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a d), § 23 odst. 2 a 3, § 60 odst. 9, § 122, § 166
odst. 3 až 6, § 167 a 168; ustanovení § 24 odst. 1, § 36 odst. 5, § 60 odst. 1 až 4 a 7 se na
tyto školy vztahuje přiměřeně.
____________________
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.
§ 186
(1) Školy a školská zařízení zařazené ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do sítě
škol, předškolních zařízení a školských zařízení jsou školami a školskými zařízeními podle
tohoto zákona zapsanými ve školském rejstříku. Právnické osoby, které vykonávají činnost
škol a školských zařízení, popřípadě zřizovatelé příspěvkových organizací jsou povinni uvést
zápis ve školském rejstříku do souladu s tímto zákonem a doložit orgánu, který vede rejstřík,
k tomu nezbytné doklady nejpozději do 31. března 2006. Pokud uvedená povinnost nebude
splněna, provede orgán, který vede rejstřík, výmaz školy nebo školského zařízení ze
školského rejstříku, a to s účinností od 31. srpna 2006. Ustanovení § 151 se použije obdobně.
(2) Školy a školská zařízení zřízené ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti jako organizační
složky státu jsou školami a školskými zařízeními podle tohoto zákona a budou zapsány do
školského rejstříku nejpozději do 31. srpna 2006, pokud jejich zřizovatelé doloží ministerstvu
údaje a doklady uvedené v § 147 odst. 1 písm. a) až e), i) až l) první část věty a o) nejpozději
do 31. března 2006.
(3) Správní řízení o žádostech o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a
školských zařízení, o změny v zařazení v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení
a o vyřazení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podaných přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
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(4) O předání a převzetí údajů na technických nosičích dat a dokladů týkajících se škol
a školských zařízení, které podle dosavadních právních předpisů zařazovalo do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení ministerstvo a které v souladu s § 143 vede v
rejstříku škol a školských zařízení krajský úřad, připraví a sepíše ministerstvo s příslušnými
krajskými úřady v období od nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. dubna 2005, popřípadě
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí týkajícího se příslušné školy nebo školského
zařízení, protokol o předání a převzetí těchto údajů a dokladů.
Přechodné ustanovení
Školy a školská zařízení, zřízené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona
Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti jako součásti organizační složky
státu a zřízené Vězeňskou službou České republiky, jsou školami a školskými zařízeními
podle tohoto zákona a budou zapsány do školského rejstříku nejpozději do šedesáti dnů
od účinnosti tohoto zákona, pokud jejich zřizovatelé doloží ministerstvu údaje a doklady
uvedené v § 147 odst. 1 písm. a) až e), i) až 1) první část věty a o) do 30 dnů od nabytí
účinnosti tohoto zákona.“

Platné znění části zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 35
Služební poměry pedagogických pracovníků škol zřizovaných Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti Ministerstvem obrany, Ministerstvem
spravedlnosti a Vězeňskou službou České republiky se řídí zvláštními právními předpisy.
14) Na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra
se ustanovení § 5, § 9 odst. 2, 3 a 5, § 11, § 24 a 29 vztahují přiměřeně.
____________________
14) Zákon č. 186/1992 Sb. , o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Platné znění části zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
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§1
Úvodní ustanovení
(1) Zřizuje se Vězeňská služba České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), která
zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem
ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních
zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti (dále jen "ministerstvo")
(2) Vězeňská služba je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Řídí ji generální ředitel
Vězeňské služby (dále jen "generální ředitel"), kterého jmenuje a odvolává ministr
spravedlnosti (dále jen "ministr"). Generální ředitel odpovídá ministrovi za činnost Vězeňské
služby.
(3) Vězeňská služba je správním úřadem a účetní jednotkou. 1)
(4) Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou generální ředitelství, vazební
věznice, věznice, školy pro obviněné a odsouzené a Institut vzdělávání. Generální ředitelství
zabezpečuje plnění společných úkolů ostatních organizačních jednotek, které metodicky řídí a
kontroluje. V čele vazebních věznic, věznic, škol pro obviněné a odsouzené a Institutu
vzdělávání jsou ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel.
(5) Vězeňská služba působí na území České republiky, nestanoví-li zvláštní právní
předpis nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je
Česká republika vázána, jinak.
____________________
1) § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

§2
Úkoly Vězeňské služby
(1) Vězeňská služba
a) spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem
stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody,
b) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody,
c) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit
předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění,
d) provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při
výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody,
e) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v
jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek a
bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství,
f) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby a ve
výkonu trestu odnětí svobody,
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g) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí
svobody, případně i osob ve výkonu vazby,
h) vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České
republiky,
i) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána,
j) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen "příslušníci") a občanských
zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Institut vzdělávání, a vzdělávání osob ve
výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné učiliště,
učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby školy pro obviněné a odsouzené zřízené
Vězeňskou službou,
k) poskytuje zdravotní péči osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu trestu odnětí
svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby
zabezpečuje specializovanou zdravotní péči v mimovězeňských zdravotnických
zařízeních,
l) prošetřuje vlastními pověřenými orgány 2) (dále jen "pověřené orgány Vězeňské služby")
trestnou činnost příslušníků; ve spolupráci s Policií České republiky se podílí na
předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí
svobody.
(2) Vězeňská služba plní i další úkoly podle zvláštních právních předpisů. 3)
____________________
2) § 12 odst. 2 trestního řádu .
3) Například § 16 a 20 zákona č. 169/1999 Sb. , o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, § 63 zákona č. 186/1992 Sb. , o služebním
poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 9 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

V Praze dne 28. listopadu 2006

Milan B i č í k v. r.
zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
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