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Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k zajištění rovného a účinného přístupu cizinců 

ke vzdělávání a školským službám 
 
 

 Rada vlády ČR pro lidská práva se zabývala na svém zasedání dne 19. června 2006 
podnětem Výboru pro práva cizinců a přijala k němu níže uvedené usnesení.  

 
______________________________________________________________________ 

 
 

U s n e s e n í 
Rady vlády ČR pro lidská práva 

ze dne 19. června 2006 
 

k zajištění rovného a účinného přístupu cizinců ke vzdělávání a školským službám 
 
 
Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen „Rada“) 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  podnět Výboru pro práva cizinců, který se týká zajištění 

rovného a účinného přístupu cizinců ke vzdělávání a školským službám; 
 
II. n a v r h u j e  vládě, aby uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy 
 

1. zpracovat novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský 
zákon) ve smyslu  podnětu uvedeného v bodu I. a předložit ji vládě do 31. října 
2006, 

 
2. průběžně přijímat opatření směřující k minimalizaci negativních dopadů stávající 

právní úpravy přístupu cizinců ke vzdělávání a školským službám; 
 
III. u k l á d á  předsedovi Rady, aby v souladu s článkem 2 odst. 4 Statutu Rady toto 

usnesení prostřednictvím místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti předložil 
vládě. 
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Podnět Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva 

k zajištění rovného a účinného přístupu cizinců ke vzdělávání a školským službám∗ 
 
 
 
 

I. 
 

Současná úprava práv cizinců ve školství1 
 Začátkem roku 2005 vstoupil v účinnost zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nový školský 
zákon přinesl do právního postavení cizinců v oblasti školství jednu zásadní změnu, kterou je 
rozlišování kategorie státních občanů České republiky na straně jedné a kategorie cizinců na 
straně druhé, přičemž cizinci mají zřetelně nižší práva než občané. § 20 školského zákona 
totiž zní:  
 
 

Vzdělávání cizinců 
§ 20 

 
 (1) Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na 
území České republiky, mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému 
vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky, včetně vzdělávání při 
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy. 
 (2) Osoby uvedené v odstavci 1 se stávají žáky a studenty příslušné školy za podmínek 
stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání 
oprávněnost svého pobytu na území České republiky. 
 (3) Osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní 
příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona za stejných 
podmínek jako státní občané České republiky. Ustanovení odstavce 2 se v tomto případě 
nepoužije. 
… 
 

Dle právní úpravy platné od 1. ledna 2005 (ve znění platném do 27. dubna 2006) lze 
tedy rozlišit následující skupiny osob s rozdílným právním postavením: a) státní občané 
České republiky mají zřejmě nejvýhodnější postavení, b) občané členských států Evropské 
unie a jejich rodinní příslušníci (tedy především manželé a nezaopatřené děti) mají stejné 
                                                 
∗ Výbor pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva se podnětem zabýval a schválil jej dne 6. dubna 2006. 
V souladu se statutem a jednacím řádem Výboru byl podnět dopracován v procesu písemných konzultací a byl 
odsouhlasen elektronicky. Po jednání Rady vlády ČR pro lidská práva dne 19. června 2006 byl podnět Výboru 
upraven podle připomínek MŠMT zaslaných dopisem PaedDr. Jaroslava Müllnera, náměstka ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy (sjednocení pojmosloví, odkaz na novelu cizineckého zákona v úvodní části textu 
a oprava dílčích nesprávných či nepřesných informací). Do textu byla také pro zvýšení jeho informativní hodnoty 
včleněna informace z dopisu Mgr. Václava Pícla, I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
ředitelkám a ředitelům krajských úřadů  ze dne 3. dubna 2006, č. j. 7840/2006-45, a to do poznámky č. 7 pod 
čarou. Dále byly do textu zapracovány připomínky uplatněné a akceptované v rámci připomínkového řízení, jak 
jsou uvedeny v části IV předkládaného materiálu.  
1 Při zpracování této části podnětu byl použit také materiál poskytnutý Výboru Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy dne 3. dubna 2006 (K přístupu „cizinců ze třetích států“ ke vzdělávání, jež neposkytuje stupeň 
vzdělání, a ke školským službám). 
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postavení jako občané České republiky v přístupu ke vzdělávání a školským službám a c) 
všichni ostatní cizinci mají garantován toliko rovný přístup k základnímu, střednímu a 
vyššímu odbornému vzdělávání. Vzhledem k tomu, že školský zákon pojednává téměř 
výhradně o vzdělávání a o školských službách (výjimkou je tzv. hmotné zabezpečení a 
odměny za produktivní činnost dle § 122 školského zákona), můžeme ze třech výše 
uvedených skupin osob udělat jen dvě, totiž jednak skupinu zahrnující občany České 
republiky, občany EU a rodinné příslušníky občanů EU (dle dosavadní praxe i rodinné 
příslušníky občanů ČR2) a zadruhé znevýhodněnou skupinu cizinců ze třetích zemí. 

Cizinci ze třetích zemí  tedy mají nárok na rovný přístup jen k části vzdělávání, totiž 
k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání. Naopak k druhé části vzdělávání, 
jako je předškolní vzdělávání (§§ 33 až 35 zákona), základní umělecké, jazykové a 
zájmové vzdělávání (§§ 109 až 112 zákona) a k tzv. dalšímu vzdělávání (§§ 113 až 114 
zákona), nemají cizinci zajištěn přístup za stejných podmínek jako občané ČR. Stejně tak 
nemají zajištěn rovný přístup k tzv. školským službám (např. poradenská, ubytovací a 
stravovací zařízení, §§ 115 až 121 zákona).  

Do kategorie cizinců patří dle nového zákona každý cizinec, který není státním 
občanem EU nebo rodinným příslušníkem občana EU. Spadá sem tedy jak turista či cizinec 
s krátkodobým pobytem, např. pobývající na území ČR jen tři měsíce, tak žadatel o udělení 
azylu, cizinec s vízem nad 90 dnů, cizinec s dlouhodobým pobytem a též azylant3 a cizinec 
s trvalým pobytem, který není rodinným příslušníkem občana ČR. 

Toto rozlišování dětí, žáků a studentů na dvě kategorie se ještě promítá do ustanovení 
§ 160 odst. 3 školského zákona. Ten stanoví, že finanční prostředky se ze státního rozpočtu 
poskytují dle počtu dětí ve školní matrice, přičemž do tohoto „skutečného počtu“ se 
započítávají „i cizinci, kterým se podle § 20 odst. 1 a 3 poskytuje vzdělávání nebo školské 
služby za stejných podmínek jako státním občanům České republiky“. Z této formulace lze 
právní argumentací a contrario dovodit, že zákonodárce chtěl, aby stát poskytoval krajům 
(a jejich prostřednictvím školským institucím) finanční prostředky ve výši tzv. agregovaných 
normativů pouze na vzdělávané občany ČR a občany EU, nikoli na cizince ze třetích zemí. 
Toto ustanovení § 160 platí pro všechny druhy škol (školy zřízené krajem, obcí, svazkem 
obcí, školy církevní i soukromé). 

Dílčí změnu výše popsaného stavu přinesla novela cizineckého zákona a dalších 
předpisů, která byla publikována ve Sbírce zákonů jako zákon č. 161/2006 Sb., který vstoupil 
v účinnost dne 27. dubna 2006. 4 Tímto zákonem se mění školský zákon následovně:  

V § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky 
pod čarou č. 49a zní: ,,(7)  Pro účely tohoto zákona se za osobu se státní příslušností jiného 
členského státu Evropské unie považuje také osoba, které bylo Českou republikou přiznáno 
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta49a), a osoba, které bylo přiznáno postavení 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České 
republiky jí bylo uděleno povolení k pobytu. . 
                                                 
2 Rodinní příslušníci totiž dostávají stejný typ dokladu, totiž průkaz o povolení k pobytu, vydaný rodinnému 
příslušníku občana EU. Striktně vzato ovšem hovoří školský zákon nyní pouze o rodinných příslušnících občanů 
jiných států EU.  
3 Ke kategorii azylantů a žadatelů o azyl lze uvést, že jsou považováni podle § 16 odst. 4, písm. c) školského 
zákona za žáky a studenty ze speciálními vzdělávacími potřebami. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vyhlašuje každoročně rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů 
nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí umístěných v zařízení pro zajištění cizinců. 
4 Zákon č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon nabyl účinnost 
vyhlášením ve Sbírce zákonů, s výjimkou některých ustanovení.  
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------- 
49a)  Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních 
příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.". 

 
Prvořadým cílem novelizace zákona č. 326/1999 Sb. zákonem č. 161/2006 Sb. byla 

implementace několika směrnic Rady EU/ES. Dílčí novela školského zákona pramenila 
z nutnosti transformace Směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků 
třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, do českého právního řádu a věcně 
se tato změna dotýkala pouze otázek vyplývajících z uvedené směrnice.  

 
 Lze shrnout, že podle současného platného stavu přístup ke vzdělávání, které 

neposkytuje stupeň vzdělání, a ke školským službám za stejných podmínek jako státní občan 
České republiky, nemá osoba, která pobývá oprávněně na území České republiky, pokud není: 
a) státním občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, 
b) rodinným příslušníkem státního občana České republiky nebo jiného členského státu 

Evropské unie, 
c) osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území České republiky ani 

jiného členského státu Evropské unie, ani 
d) rodinným příslušníkem osoby s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území 

České republiky ani jiného členského státu Evropské unie. 
 

Tato skupina je v dalším textu označena jako „cizinci ze třetích zemí“, případně 
„znevýhodnění cizinci ze třetích zemí“.  
 
 

II. 
 

Praktické důsledky nové úpravy práv cizinců ve školství 
V praktickém životě začali cizinci ze třetích zemí narážet na novou právní úpravu 

začátkem školního roku 2005/2006, když po nich některé školy a školská zařízení (dále jen 
„školy“) začaly vyžadovat vyšší úplatu za některé formy vzdělávání a za školské služby, než 
jim byly účtovány do té doby a než jsou účtovány ostatním žákům. Dle poznatků Výboru pro 
práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva (dále jen „Výbor“) závisí výše této navýšené 
úplaty na rozhodnutí ředitele školy a liší se tedy od školy ke škole. Informace týkající se celé 
České republiky nebyly dosud shromážděny. Podle shrnutí poznatků Poradny pro uprchlíky se 
ve všech případech, se kterými se pracovníci seznámili, jednalo o navýšení poplatku v řádu 
tisíců, což znamená neúnosnou zátěž pro většinu těchto cizinců.5  

V neméně obtížné situaci jsou nyní školy, které dosud ke stanovení zvýšené úplaty pro 
cizince nepřistoupily a od kterých nyní kraje požadují vrácení již poskytnutých normativů. Je 
možné, že kraje školám tyto normativy převádět neměly, fakticky se tak ovšem stalo a školy 
s těmito prostředky ve svých rozpočtech počítaly. Např. na jednoho žáka v mateřské škole 
činí normativ cca 30 000,- Kč ročně, na školní družinu cca 9 000,- Kč a na školní jídelnu 
zhruba 3 000,- Kč na rok.6  Školy často nechtějí tuto částku účtovat rodičům dětí-cizinců, 
neboť jim to přijde nespravedlivé; dále ovšem není jasné, zda školy vůbec mohou tuto částku 
                                                 
5 Dopis Poradny pro uprchlíky zmocněnci vlády pro lidská práva ze dne 18. dubna 2006. Článek Chceš mít dítě 
ve školce, cizinče? Tak připlať! autora Zdeňka J. Slouky uveřejněný v Lidových novinách dne 4. května 2006 
uvádí tento konkrétní rozdíl v cenách: 440 Kč měsíčně pro občany a 3 540 Kč měsíčně pro dotčené cizince 
v jedné mateřské škole v Praze. 
6 Údaje jsou převzaty z článku Jaroslavy Štefflové, Kdo zaplatí školské služby za děti cizinců z třetích zemí?, 
Učitelské noviny 14-15/2006. 
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účtovat zpětně a ani to, zda by všichni rodiče byli schopni a ochotni novou úplatu zaplatit 
(zvláště mají-li více dětí). Školy dále ale ani nevědí, kolik by cizincům měly účtovat navíc, 
zda celý chybějící normativ (např. 30 000,- Kč za dítě v mateřské škole) anebo méně (např. 
jen skutečné náklady, které má škola s dětmi cizinci navíc), anebo i více? Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ve svých právních výkladech radí stanovit úplatu v souladu 
s dobrými mravy, respektive se ne zcela jasně kloní k účtování částky, kterou bude školu stát 
vzdělávání cizince, nikoli částky, která jí nebude poskytnuta ze státního rozpočtu. Na druhou 
stranu se ministerstvo domnívá, že se na cizince nevztahuje regulace úplaty za vzdělávání, 
kterou na základě § 123 odst. 5 školského zákona upravují vyhlášky ministerstva a že tedy po 
cizincích lze – právně vzato – požadovat i úplatu vyšší.  

Praxe škol se zatím za necelý školní rok praktického fungování nového školského 
zákona nestačila zcela ustálit. Nejasnost panuje mezi řediteli škol i v tom, jestli jsou povinni 
stanovit pro cizince vyšší úplatu, nebo zda tuto povinnost nemají. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy vydalo stanovisko, které bylo některými adresáty pochopeno ve 
smyslu povinnosti stanovit vyšší platbu.7 Naproti tomu z § 20 školského zákona vyplývá 
pouze možnost stanovit cizincům odlišné podmínky, např. odlišnou cenu, nikoli však 
povinnost škol tak učinit.8 Stát navíc nemůže nic závazně ukládat školám, jejichž 
zřizovatelem jsou územní samosprávy nebo soukromé osoby. Výsledkem je velká právní i 
finanční nejistota mnoha škol a obtížné rozhodování ředitelů mezi hrozbou, že žáka-cizince 
ztratí, na straně jedné a výtkou od zřizovatele, že občané nemohou doplácet na cizince, na 
druhé straně.  

Neustálil se zatím ani způsob, jak se příslušnost žáka do kategorie cizinec vůbec 
zjišťuje. Některé základní umělecké školy dávají uchazečům o studium jakési čestné 
prohlášení formou dotazníku, v němž je i kolonka „občanství“ a pravdivost údajů již dále 
nezkoumají a doklady nevyžadují; pokud tedy cizinec napíše, že má české státní občanství, 
platí méně. Ještě horší ale je, že pracovníci školských institucí se někdy neorientují 
v cizineckém právu a zařazují žáky do kategorie „cizinec ze třetí země“ pouze na základě 
jejich státního občanství. Občané třetích států ovšem mohou být rodinnými příslušníky 
občanů EU (např. ukrajinské dítě, jehož matka se ožení s německým občanem, je rodinným 
příslušníkem občana EU, ale má samozřejmě nadále jen občanství Ukrajiny) a v takovém 
případě mají dle § 20 odst. 3 nárok na rovné zacházení s občany ČR v přístupu ke vzdělávání 
a školy po nich nesmí požadovat vyšší úplatu. 

 
 

III. 
 

Nutnost změny současné situace 
Novým systémem rozlišování mezi státními občany a cizinci zavedla Česká republika 

do českého školství poměrně tvrdou praxi rozlišování mezi státními občany a cizinci, resp. 
různými kategoriemi cizinců, která až do loňského roku neměla na našem území žádnou 

                                                 
7 Dokument MŠMT „K přístupu cizinců ze třetích států ke vzdělávání, jež neposkytuje stupeň vzdělání, a ke 
školským službám“. 
8 Na jednání Rady vlády ČR pro lidská práva dne 19. června 2006 seznámil náměstek ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy PaedDr. Jaroslav Müllner členy Rady  s dopisem 1. náměstka ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Mgr. Václava Pícla ředitelům a ředitelkám krajských úřadů ze dne 3. dubna 2006. 
Z dopisu plyne, že MŠMT nezastává názor, že ředitelé jsou povinni stanovit vyšší úplatu pro cizince ze třetích 
zemí, a že není zásadní důvod, proč měnit finanční podmínky pro vzdělávání dotčených cizinců ze třetích zemí. 
Finanční prostředky ale nemohou být přiděleny školám prostřednictvím krajských normativů a je nutné využít 
možnosti dané směrnicí MŠMT č.j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, a použít finanční rezervu. Dopis 
nebyl Výboru v době zpracování podnětu k dispozici.  
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tradici a o níž dosud většina společnosti, kromě cizinců ze třetích zemí, kteří jí jsou postiženi, 
neví. Znevýhodnění se zde týká dětí, a to např. i v tak každodenní a samozřejmé věci, jakou 
jsou školní obědy, anebo naopak v rozvíjení zájmových aktivit dětí. Je nutné se ptát, jaký je 
důvod tohoto náhlého rozdílného zacházení s cizinci v českém školství? V demokratickém 
státě musí být každé rozdílné zacházení s určitou skupinou, včetně cizinců - je-li dle Ústavy 
ČR vůbec přípustné - odůvodněno legitimním účelem a mělo by být rovněž přiměřené tomuto 
účelu. Vyjádření ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pouze uvádí, že 
uvedené „je v souladu s mezinárodně právními závazky České republiky“, což ovšem není 
sdělení účelu, ale pouze vyjádření určitého právního názoru, popř. právní informace.  

Jako jediný důvod si lze představit ekonomický motiv - snahu státu ušetřit na výdajích 
na cizince ve školství. Variantou tohoto důvodu může být snaha zabránit cizincům, aby 
specielně kvůli bezplatnému školství migrovali do České republiky a tak zneužívali 
vymoženosti českého sociálního státu. Tento důvod je pochopitelný z hlediska České 
republiky jakožto státu, od kterého se očekává, že bude v první řadě uspokojovat potřeby 
svých občanů a teprve v druhé řadě bude sloužit i cizincům. Je ovšem otázkou, zda je takto 
ušetřená částka pro státní rozpočet úměrná nákladům, které z tohoto přístupu vyvstanou. 
Výbor se domnívá, že nikoli, a to především z následujících tří důvodů: 1) administrativní 
náročnost rozlišování, které nemá v českém školství žádnou tradici, 2) promarnění ideální 
šance cizince integrovat a 3) negativní dopad na rozvoj dětí, tedy lidského potenciálu 
společnosti. 
 Nákladné je jednak už samo rozdělování žáků do dvou kategorií, což je pro všechny 
školy zcela nové a neodpovídá vůbec dosavadní české tradici školství, v němž si byly dosud 
všechny děti naprosto rovny. Školám vzniká povinnost zjišťovat, evidovat a vykazovat další 
údaj o dětech a vedle stanovování úplaty pro děti občanů stanovovat ještě zvláštní úplatu pro 
cizince ze třetích zemí dle velmi nejasných podmínek.  
 Ovšem hlavním problémem jsou zvýšené náklady na integraci cizinců do české 
společnosti, které jdou k tíži státu i celé společnosti. Kritizovaný systém je vysloveně proti-
integrační a ztěžuje cizincům přístup např. i do mateřských škol, které jsou pro budoucí 
integraci dětí mezi spolužáky na základní škole nesmírně důležité. Ustanovení § 33 školského 
zákona stanoví, že „předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního 
věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení 
základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní 
vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní 
vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 
vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami.“ Ze samotného zákona tedy vyplývá, že předškolní vzdělávání má výrazně pro-
integrační charakter. Totéž v zásadě platí i pro další oblasti vzdělávání, které náleží 
k normálnímu dennímu programu řady českých dětí a v nichž jsou cizinci rovněž 
znevýhodněni: společné stravování s ostatními dětmi, hraní na hudební nástroje, učení se 
cizím jazykům, věnování se zájmovým kroužkům. Všechny tyto aktivity mají velice silný a 
velice přirozeně působící integrační dopad, který současný školský zákon do určité míry 
ohrožuje.  

Překážky cizincům v účasti na předškolním vzdělávání jsou proto v rozporu se 
schválenou Koncepcí integrace cizinců na území České republiky, základním programovým 
dokumentem vlády ČR v oblasti integrace cizinců.9 Klíčovou roli vzdělávání v procesu 
integrace zdůrazňují i Společné základní principy politiky integrace přistěhovalců v Evropské 

                                                 
9 Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj, schválená usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2006 
č. 126, viz  http://www.mpsv.cz/files/clanky/2604/koncepce.pdf .  
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unii10. Představíme-li si, jak velmi důležitá je integrace cizinců a kolik peněz stát do této 
oblasti investuje a bude muset investovat, je šetření na vzdělávání dětí cizinců přinejmenším 
velmi nesystémovým opatřením.  

Nový systém je nakonec škodlivý i z hlediska rozvoje lidského potenciálu. Jde jasně 
proti dobře míněným plánům zvyšovat investice do vzdělávání jakožto dlouhodobě zřejmě 
nejperspektivnějšího společenského odvětví a ochuzuje tak společnost o část potenciálu 
cizinců, kteří v ní budou – velkou většinou – žít trvale. 

Nejvíce problematická je ovšem skutečnost, že výše uvedená znevýhodnění se vztahují 
na všechny „nepreferované“ cizince ze třetích zemí bez rozdílu, tedy i na cizince s trvalým 
pobytem  anebo na cizince, jimž byl udělen azyl. Vzhledem k tomu, že se jedná hlavně o děti, 
půjde často o cizince, kteří žijí v České republice celý svůj život nebo jeho značnou část a 
které zde především budou žít i v budoucnu. Tito cizinci mají již mnoho let v ČR prakticky 
stejné právní postavení jako státní občané České republiky (kromě volebního práva, 
zaměstnání ve státní službě a možnosti, že budou vyhoštění, dopustí-li se trestného činu či 
jiného závažného ohrožení bezpečnosti nebo veřejného pořádku). Cizinci s trvalým pobytem a 
azylanti tak např. mají stejný přístup jako občané ke zdravotnímu pojištění, ke všem sociálním 
dávkám, mohou nabývat nemovitosti v ČR a mají nárok na stavební spoření se státním 
příspěvkem. Netřeba zdůrazňovat, že i tito cizinci ze třetích zemí, jako ostatně všichni cizinci 
v ČR, samozřejmě platí českému státu daně. Náhlé zhoršení jejich právního postavení 
v oblasti vzdělávání je tak nejvíce touto skupinou vnímáno jako opravdu diskriminační.  
 
 

IV. 
 

Nevhodnost a nepřiměřenost použití zásady reciprocity 
Při přípravě kritizovaného ustanovení bylo dle informací Výboru argumentováno 

zejména tím, že upření některých práv cizincům je správné proto, že českým občanům také 
nejsou v cizích státech poskytovány tyto školské služby zdarma. Výbor se domnívá, že 
aplikovat zásadu reciprocity je v tomto případě nemístné. Výbor připomíná, že česká 
společnost a český stát mají zájem na vzdělávání cizinců nejen kvůli samotným cizincům, ale 
hlavně pro dobro české společnosti, neboť začleněnost cizinců a sociální smír jsou hodnoty 
nesmírné důležitosti a stát je za jejich dosažení odpovědný. Vzdělání je navíc lidským právem 
a demokratický právní stát nemůže principiálně podmiňovat přiznávání lidských práv 
recipročním chováním ostatních států. 

 
 

                                                 
10 Schválené na 2618. zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 19. listopadu 2004. Text příslušné pasáže 
zní:  
„5. Pro přípravu přistěhovalců, a zejména jejich potomků, na úspěšnější život a aktivnější účast ve 
společnosti má zásadní význam vzdělávání. 
Vzdělávání představuje důležitý prostředek přípravy lidí, a zejména nově příchozích, k účasti ve společnosti. 
Přínos vzdělávání však nespočívá pouze v celoživotním učení a schopnosti profesního zařazení. Základním 
cílem školství je také předávání znalostí o úloze a fungování společenských institucí a pravidel a předávání 
norem a hodnot, které ve fungování společnosti představují závazný prvek. Vzdělávání připravuje lidi k lepší 
účasti ve všech oblastech všedního života a ke kvalitnějšímu styku s ostatními lidmi. Vzdělávání má tak kladný 
dopad nejen na jednotlivce, ale i na celou společnost. 

Mezery ve vzdělání se snadno předávají z jedné generace na druhou. Proto je důležité věnovat 
obzvláštní pozornost školním výsledkům těch, kteří se ve vzdělávacím systému potýkají s problémy. Vzhledem 
ke klíčové úloze vzdělávání při integraci nově příchozích, a zejména žen a dětí, do společnosti je třeba 
předcházet případům předčasného ukončení školní docházky a všem formám zločinnosti v řadách 
přistěhovalecké mládeže a umístit tyto problémy do středu zájmu politických opatření.“  
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V. 
 

Legislativní řešení 
Otázku přístupu ke vzdělávání a školským službám dětí cizinců ze třetích zemí je 

nezbytné systémově upravit - a to tak, aby cizinci s povoleným pobytem měli přístup ke 
vzdělávání a školským službám stejný jako občané České republiky a „preferovaní cizinci“ 
(viz § 183 odst. 7 školského zákona).  

Vedle skupiny cizinců s trvalým pobytem bez statutu rezidenta na území existují i 
další skupiny cizinců ze třetích zemí, jejichž přístup ke vzdělávání a školským službám se 
novým školským zákonem znesnadnil. Je proto žádoucí přijmout novelu školského zákona, 
která by rozšířila kategorie cizinců, kteří mají stejný přístup ke vzdělávání a školským 
službám jako občané České republiky. 

i) Výbor je přesvědčen, že do kategorie cizinců ze třetích zemí, vůči nimž by měl být 
uplatňován shodný přístup ke vzdělávání jako k občanům, spadají minimálně níže uvedené 
skupiny cizinců: a) všichni cizinci, jimž byl povolen trvalý pobyt (i pokud nemají postavení 
rezidenta na území), b) cizinci, jimž byl udělen azyl anebo doplňková ochrana anebo kteří 
jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, c) cizinci, jimž bylo vydáno povolení 
k dlouhodobému pobytu na území České republiky, resp. uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů 
a d) cizinci, kterým byla udělena dočasná ochrana. (V zásadě tedy jde o ty kategorie osob 
z hlediska státoobčanského, příp. pobytového, na které se podle § 36 odst. 2 školského zákona 
vztahuje povinná školní docházka.11 

V případě těchto cizinců lze předpokládat jejich významný integrační potenciál. 
Současně v těchto případech přiznání práva na rovný přístup ke vzdělávání odpovídá zásadě, 
že práva cizinců by měla narůstat s délkou jejich pobytu v hostitelské zemi a že právní 
postavení cizinců, kteří pobývají v zemi dlouhodobě, by se mělo co nejvíce přibližovat 
právnímu postavení státních občanů.  

ii) Jiným možným, širším řešením je zahrnutí všech dětí-cizinců oprávněně 
pobývajících na území České republiky mezi osoby, kterým náleží rovný přístup ke 
vzdělávání.12 Tento návrh řešení vychází především z toho, že předchozí právní úprava 
vzdělávání, která nerozlišovala mezi státními občany a cizinci nepřinášela v praxi problémy. 
Navíc ani není pravděpodobné, že by cizinci, kteří pobývají v České republice s dětmi 
krátkodobě (např. jako turisté), chtěli posílat své děti do škol. Tento návrh podpořili ve 
Výboru především zástupci nestátních neziskových organizací. 

Výbor je přesvědčen, že nalezení vhodného řešení by mělo být předmětem jednání 
zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale také dalších zainteresovaných 
orgánů, např. Komise ministra práce a sociálních věcí pro přípravu a realizaci politiky vlády 
ČR v oblasti integrace cizinců.  

                                                 
11 § 36 odst. 2 zní: „Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, dále na občany 
jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na 
základě zvláštního pobytového povolení,  a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza a azylanty, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany.  
12 Novela školského zákona by pak mohla vypadat tak, že § 20 odst. 1 školského zákona by zněl: Osoby, které 
nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území České republiky, mají přístup ke  
základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako státní 
občané České republiky, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy. S touto změnou by 
se odpovídajícím způsobem sladila znění odst. 2 a 3 a § 161 odst. 3 poslední věty. 
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VI. 
 

Možnosti řešení situace do doby přijetí legislativního řešení 
Vzhledem k současnému stádiu volebního období mohou být změny zákonů 

iniciovány až na schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. Zákonnou změnu tak nelze 
stihnout do začátku školního roku 2006/2007. Je tedy třeba počítat s tím, že současná podoba 
zákona ještě nějakou dobu potrvá a školy i cizinci s ní budou muset ještě nějakou dobu žít.  

Pro tento mezičas navrhuje Výbor, aby stát – i v rámci současné situace – našel 
dostatečné finanční prostředky a tyto prostředky převedl školám tak, aby byly vytvořeny 
předpoklady pro to, aby děti cizinců ze třetích zemí nemusely od začátku příštího školního 
roku platit za jakýkoli druh vzdělávání nebo za kteroukoli školskou službu více, než platí 
občané České republiky.13   

Výbor dále navrhuje, aby příslušné orgány vydaly jasný právní výklad popř. 
metodický pokyn nebo jiné potřebné opatření v tom smyslu, že školy (včetně škol 
soukromých) mohou cizincům ze třetích zemí - ve srovnání s občany - navýšit úplatu 
maximálně o částku, kterou na tyto cizince neobdrží z veřejných zdrojů (finanční prostředky 
poskytované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí), či spíše jen o částku, která se rovná 
skutečným neinvestičním nákladům dané školské instituce na žáka-cizince. Jakékoli další 
zvýšení by bylo dle názoru Výboru neodůvodněnou a tedy protiprávní diskriminací z důvodu 
státní příslušnosti, klasickými dvojími cenami. Výbor se rovněž domnívá, že ustanovení § 123 
odst. 5 školského zákona stanovící maximální možnou úplatu za některé druhy vzdělávání by 
se mělo vztahovat i na cizince ze třetích zemí; příslušné vyhlášky by proto měly stanovit 
maximální možnou úplatu na veřejných školách i pro cizince ze třetích zemí a Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy by mělo v tomto smyslu přehodnotit svůj právní výklad.  

Výbor považuje za nutné, aby do přijetí novelizace školského zákona byly zaručeny 
spolehlivé mechanismy a pracovníci školství měli dostatečné znalosti o cizineckém právu 
k tomu, aby cizinci byli rozdělováni do dnes existujících kategorií správně. Jde především 
o to, aby ti občané třetích států, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU, byli skutečně 
zařazeni do správné kolonky, tedy mezi cizince, kteří mají stejný přístup ke vzdělání jako 
občané České republiky. V tomto smyslu je tedy třeba instruovat příslušné pracovníky 
školských institucí a také upravit dotazníky předkládané žákům k vyplnění.  
 
 

VII. 
 

Tento podnět přijal Výbor ve smyslu čl. 2 odst. 1 svého Statutu, v návaznosti na 
čl. 6. odst. 4 Statutu Rady vlády ČR pro lidská práva, a postupuje jej Radě vlády ČR pro 
lidská práva s tím, aby v dané věci přijala usnesení, jehož návrh je uveden v příloze.14 

                                                 
13 Podle již citovaného dopisu 1. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Václava Pícla ze 
dne 3. dubna 2006 ředitelkám a ředitelům krajských úřadů Ministerstvo školství v roce 2005 ani v roce 2006 
nepřistoupilo při alokaci zdrojů svého rozpočtu určených k financování krajských a obecných škol k žádným 
restriktivním krokům vyplývajícím ze vzdělávání dětí, žáků a studentů, kteří jsou cizinci ze třetích zemí.  
14 Návrh usnesení zpracovaný Výborem byl identický s usnesením, který Rada přijala, s tím rozdílem, že Výbor 
navrhoval, aby Rada podnět schválila (Rada jej vzala na vědomí) a Rada odsouhlasila změnu termínu 
navrhovaného v bodu II/1. 


