
 

 

  

  

ZÁKON  

ze dne ……………2016 

 

kterým se mění a doplňuje zákon č.. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním 

a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 255/2001 Sb., zákona č. 

16/2002 Sb., zákona č. 284/2002 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona 

č. 179/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 3 se vkládá nový odstavec 1, který zní:  

    „(1) Nárok na dotaci nemá právnická osoba, která na školném na jednoho žáka vybrala za 

    předchozí školní rok více než 50% normativu dle § 4 odstavec 1.“ 

    Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4. 

 

2. V § 4 odst. 5 písm. a) a d) se číslo „80“ nahrazuje číslem „60“. 

 

3. V § 4 odst. 5 písm. b), c) a e) se číslo „60“, nahrazuje číslem „40“. 

 

4. V § 4 odst. 5. písm. f) se číslo „50“ nahrazuje číslem „30“. 

 

5. V § 5 odst. 1 se slovo „se“ vypouští a slovo „uzavře“ se nahrazuje slovy „může být 

    uzavřena“. 

 

6. V § 5 odst. 2 na konci uvozovací věty se slova „se zvýší“ nahrazují slovy „může být na 

     žádost právnické osoby rozhodnutím krajského úřadu, se souhlasem ministerstva, zvýšen“. 

 

7. V § 5 odst. 3 uvozovací věta zní“ 

    „Dotace může být zvýšena podle odstavce 2 jen pokud právnická osoba“. 

 

8. V § 5 odst. 3 písm. b) se slovo „alespoň“ nahrazuje slovy „lepší než“ a za slovo „průměrné“ 

    se doplňují slova "oproti školám zřizovaným krajem či ministerstvem“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 Procentní podíl stanovený podle § 4 odstavec 5 a jeho zvýšení podle § 5 odstavec 2 a 3 

písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním 
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a školským zařízením, ve znění tohoto zákona, se poprvé použije pro smlouvy o poskytnutí 

dotace a smlouvy o poskytnutí zvýšení dotace uzavírané pro školní rok 2018/2019. 

 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2017. 
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