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ZÁKON
 

ze dne 29. května 2003,
 

kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
 

V § 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných
škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993
Sb., zákona č. 138/1995 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č.
12a), 12b) a 12c) zní:

 
"(1) Školy zřízené církví nebo náboženskou společností registrovanou podle zvláštního

právního předpisu12a) (dále jen "církevní školy") jsou církevní základní školy, církevní základní
umělecké školy, církevní speciální školy, církevní střední školy, církevní vyšší odborné školy,
církevní střediska praktického vyučování a církevní učiliště; církevní školy jsou školami podle
tohoto zákona, jeho ustanovení se na ně vztahují s výjimkou ustanovení § 6 odst. 5, § 10, 10a, 11a,
18, § 19 odst. 5, § 22 odst. 3, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 43, § 53 až 57, § 58 písm. b) a § 63 odst. 6
a 7. Církevní školy zařazené v síti předškolních zařízení, škol a školských zařízení jsou právnickými
osobami.12b) Totéž platí pro předškolní zařízení a školská zařízení12c) zřízená církví nebo
náboženskou společností registrovanou podle zvláštního zákona.12a)

_____________________________
  

12a) Zákon 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), ve znění
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.
12b) § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku.
12c) Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.".

  
Čl. II

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

  

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
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