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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017
Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 102), s právem EU

Úvod:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, posouvá účinnost novely školského zákona, která mění způsob financování
regionálního školství, o deset let, z 1. září 2018 na 1. září 2028. Cílem tohoto návrhu je poskytnout
dostatek času pro odbornou a politickou diskusi o novém systému financování.

Stanovisko PI:
Vzdělávání je oblastí, v níž pravomoc EU zahrnuje podpůrné, koordinační a doplňkové činnosti
s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států. Článek 165 Smlouvy o fungování EU
(SFEU) v odst. 1 výslovně uvádí, že Unie plně respektuje odpovědnost členských států za obsah
výuky a organizaci vzdělávacích systémů.
Financování školství není plošně vyloučeno z pravidel hospodářské soutěže upravených v čl. 107 a
násl. SFEU. Poskytování dotací na státní či státem garantované vzdělávání se nicméně obvykle
nepovažuje za veřejnou podporu (pokud není dotčen režim financování soukromých škol).

Závěr:
Navržená úprava je slučitelná s právem EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.

Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

