USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. září 2017 č. 687
k návrhu na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou
značkou Pl. ÚS 16/17 o návrhu skupiny 42 poslanců Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) a § 78 odst. 6
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb.
a zákona č. 178/2016 Sb., a na zrušení nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení
oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní
zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
Vláda
I.

bere na vědomí informace o zahájení řízení sp. zn. Pl. ÚS 16/17 o návrhu skupiny
42 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení
§ 78 odst. 1 písm. c) a § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., a na zrušení
nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika
zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády
č. 71/2017 Sb., obsažené v části II a IV materiálu čj. 997/17;

II. vstupuje do řízení vedeného u Ústavního soudu pod spisovou značkou Pl. ÚS 16/17;
III. navrhuje, aby Ústavní soud návrh vedený pod spisovou značkou Pl. ÚS 16/17 zamítl;
IV. zmocňuje
1. ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, aby ve spolupráci s ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy vypracoval a v soudcem zpravodajem stanovené lhůtě
zaslal Ústavnímu soudu podrobné vyjádření vlády formulované ve smyslu bodu III tohoto
usnesení,
2. ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zastupováním vlády v řízení vedeném před
Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 16/17;
V. ukládá ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, aby informoval Ústavní
soud o rozhodnutích vlády uvedených v bodech II až IV tohoto usnesení.
Provedou:
ministři školství, mládeže a tělovýchovy,
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

