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IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Dne 24. 5. 2016 byl schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 178/2016 Sb.“).  
 
Podle ustanovení § 78 odst. 6 školského zákona, ve znění zákona č. 178/2016 Sb., vláda 
stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné 
části maturitní zkoušky, tj. těch oborů vzdělání, které budou mít 3 povinné zkoušky ve 
společné části - český jazyk a literaturu, cizí jazyk a matematiku (poprvé od školního roku 
2020/2021). 
Předkládaný návrh nařízení vlády naplňuje mimo jiné jedno z opatření k posílení společných 
prvků v oborech středního vzdělání uvedené ve Strategii vzdělávací politiky České republiky 
do roku 2020, které předpokládá „do společné části maturitní zkoušky povinně zařadit 
matematiku, a to nejdříve od roku 2020, v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto 
předmětu v základním a středním vzdělávání“. 
Po novele školského zákona provedené zákonem č. 178/2016 Sb. ustanovení § 78 odst. 1 
a 2 zní 
 
„(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou  

a) český jazyk a literatura, 
b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; 
žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a 
c) matematika, v případě oborů, které jsou stanoveny v nařízení vlády. 

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle 
odstavce 1.“ 
 
Přechod jednotlivých oborů vzdělání na maturitní zkoušku s třemi povinnými zkouškami bude 
časově realizován ve dvou hlavních fázích: 
a) 1. fáze – od školního roku 2020/2021 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2021, 

tj. pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po  
31. 8. 2020) budou mít povinnost tří zkoušek společné části žáci vybraných oborů 
vzdělání, v nichž je už nyní počet hodin matematiky dostatečný a profil absolventa 
předpokládá přímou vazbu pro využití matematických dovedností v odborné praxi nebo 
v dalším studiu na VŠ.  

b) 2. fáze – od školního roku 2022/2023 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2023, 
tj. pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po  
31. 8. 2022) budou mít povinnost tří zkoušek společné části žáci dalších oborů vzdělání, 
u kterých je nutné delší časové období na ověření navýšeného počtu hodin 
matematického vzdělávání za studium. 

Předkládaný návrh nařízení vlády tedy musí vymezit obory vzdělání, pro něž bude platit, že 
matematika se stane povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Pro 
zařazení oboru vzdělání do výčtu oborů tohoto nařízení vlády však musí platit následující 
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pravidlo: Může se jednat pouze o obory, které splňují minimální dotaci 10 týdenních hodin 
výuky matematiky po dobu 4leté denní formy vzdělávání (u nástavbových oborů jde o součet 
minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného oboru kategorie 
dosaženého vzdělání H a minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného 
navazujícího oboru kategorie dosaženého vzdělání L5) a nebyla jim na základě Opatření 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy navýšena 10hodinová týdenní dotace výuky 
matematiky z 8 na 10 hodin. U těchto oborů vzdělání není zatím ověřeno, že bude zajištěna 
dostatečná příprava na konání povinné maturity z matematiky. 
Při přípravě a projednávání novely školského zákona provedené zákonem č. 178/2016 Sb. 
byly obory vzdělání, pro které by měla být matematika povinná v rámci společné části 
maturitní zkoušky, široce diskutovány jak s odbornou společností, tak i v během 
legislativního procesu v rámci školského výboru. Obory vzdělání stanovené pro 1. a 2. fázi 
rovněž byly součástí důvodové zprávy k  novele školského zákona. V návaznosti na 
vyhodnocení první a druhé fáze budou postupně v případě potřeby do nařízení vlády 
přidávány další obory, které budou mít v rámci úprav rámcových vzdělávacích programů 
(dále jen „RVP“) formou dodatků k RVP nebo v rámci revize RVP stanovenou příslušnou 
dotaci hodin matematiky v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Tyto další obory vzdělání 
budou pečlivě projednávány s asociacemi středních škol a dalšími partnery tak, aby 
nedocházelo k diskriminaci oborů vzdělání (v nichž matematika bude stanovena zkušebním 
předmětem společné části maturitní zkoušky) například tím, že o obory vzdělání se 
stanovenou maturitní zkouškou z matematiky bude ze strany žáků menší zájem. 
Hlavním nástrojem podpory oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem 
společné části maturitní zkoušky, stanovené v předkládaném nařízení vlády v rámci 1. a 2. 
fáze, bude zohlednění zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky. Zohlednění 
dělení hodin matematiky bude realizováno v připravovaném nařízení vlády, kterým se bude 
v rámci vládou schváleného návrhu novely školského zákona (dne 15. června 2016), 
upravujícího změny ve financování regionálního školství (od roku 2019), stanovovat 
maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (na jednu třídu v oboru 
vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě). Dalším nástrojem podpory budou kurzy dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) realizované Národním institutem pro další 
vzdělávání (NIDV), které budou zaměřeny na oblasti selhávání žáků v matematice 
identifikované např.  
v rámci inspekční činnosti České školní inspekce (ČŠI), při rozborech výsledků žáků  
u maturitní zkoušky; v rámci DVPP se počítá také se sdílením „dobré praxe“ mezi učiteli. 
Současně se počítá s metodickou podporou ze strany MŠMT a Národního ústavu pro 
vzdělávání (NÚV) v podobě výstupů z projektů realizovaných v rámci dřívějšího Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), stávajícího Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a metodického portálu RVP.CZ. 
Do nařízení vlády jsou dále zařazeny obory vzdělání 28-42-L/01 Chemik operátor, 28-44-
M/01 Aplikovaná chemie, 28-46/M/01 Technologie silikátů z důvodu toho, že u nich došlo na 
základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ke zvýšení minimálního počtu 
vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání v týdenní hodinové dotaci u matematického 
vzdělávání z 9 na 10 hodin. U těchto oborů vzdělání se tedy původní týdenní hodinová 
dotace u matematického vzdělávání lišila pouze o 1 hodinu. Tuto hodinovou dotaci tak 
považujeme za dostatečnou pro to, aby i tyto obory byly zařazeny do 1. fáze maturitní 
zkoušky s povinnou matematikou. 
Ostatní obory vzdělání, které mají Opatřeními ministra a ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy navýšen počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin jsou zařazeny 
do tzv. 2. fáze od školního roku 2022/2023 (u nástavbových oborů jde o součet minimální 
týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného oboru kategorie dosaženého 
vzdělání H a minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného navazujícího 
oboru kategorie dosaženého vzdělání L5). 
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Postupné zařazování i ostatních oborů vzdělání s maturitní zkouškou (mimo obory skupiny 
82 Umění a užité umění, které mají minimální nebo vůbec žádnou dotaci hodiny matematiky 
v rámcových vzdělávacích programech, jako například obory konzervatoří) do nařízení vlády 
má zamezit selektivnímu výběru vzdělávání v těch oborech, které by povinnou maturitní 
zkoušku z matematiky neměly, což by mohlo vést k ještě většímu útlumu technických 
a přírodovědných oborů vzdělání. Toto postupné zařazení dalších oborů vzdělání, které 
v současné době nemají 10hodinovou dotaci matematického vzdělávání, bude provedeno na 
základě vyhodnocení první a druhé fáze a v návaznosti na revize rámcových vzdělávacích 
programů. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Vymezeným předmětem úpravy nařízení vlády naplňuje zmocnění § 78 odst. 1 a odst. 6 
školského zákona, ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Návrhem nařízení vlády se stanovují 
obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní 
zkoušky. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Na problematiku podoby modelu společné části maturitní zkoušky se předpisy Evropské 
unie, judikatura soudních orgánů EU a obecné právní zásady práva Evropské unie 
nevztahují. Nařízení vlády není v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.  
 

d) Zhodnocení platného právního stavu 
Podle dosavadního znění školského zákona obsahovala společná část maturitní zkoušky 
český jazyk a literaturu a dále měli studenti na výběr mezi cizím jazykem a matematikou, a to 
vždy. 
Zákon č. 178/2016 Sb. upravil společnou část maturitní zkoušky (dále jen „SČ MZ“) tak, že 
mezi povinné předměty vedle českého jazyka a literatury patří i cizí jazyk a pro vybrané 
obory vzdělání i matematika. Studenti tak již nebudou mít možnost volby mezi cizím jazykem 
  matematikou, neboť cizí jazyk bude vždy povinným maturitním předmětem ve společné 
části maturity. Matematika pak bude povinným zkušebním předmětem pouze na vybraných 
oborech vzdělání. Důvody této změny jsou rozsáhle popsány v důvodové části k novele 
školského zákona. Hlavním důvodem však bylo přesvědčení, že matematika patří mezi 
základní dovednosti, které by měl ovládat absolvent oboru vzdělání s maturitní zkouškou. 
Zákon č. 178/2016 Sb. tak předpokládá, že pro vybrané obory vzdělání bude matematika 
rovněž povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, přičemž tyto 
obory by mělo vymezit nařízení vlády.  
Předloženým návrhem bude uvedené zmocnění § 78 školského zákona, ve znění zákona 
č. 178/20165 Sb., naplněno.  

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
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Nabytí účinnosti nařízení vlády zakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu - 
navýšení ročních nákladů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „CZVV“) od 
roku 2021. 
Odhad nárůstu nákladů CZVV na realizaci společné části maturitní zkoušky zahrnující tři 
povinné zkoušky vychází ze třech základních premis: 

• Fixní náklady zůstanou nezměněny (nedojde k zásadní změně technologického 
a logistického modelu maturitní zkoušky) 

• Variabilní náklady přímo závislé na počtu žáko-zkoušek narostou v poměru 3:2. 
• Mzdové náklady se zvýší o tři přepočtené pracovní úvazky předmětových 

koordinátorů a 1000 hodin práce expertů, superraterů a pracovníků zajišťujících 
pilotáže. 

Za výše uvedených předpokladů dojde k nárůstu nákladů na straně CZVV ve výši uvedené 
v následující tabulce: 

Položka nákladů 
Navýšení ročních 
nákladů CZVV od 
roku 2021 (Kč) 

Náklady externí personální infrastruktury (hodnotitelé, komisaři, 
posuzovatelé úloh, autoři) 6.622.000 

Náklady spádových škol 1.529.000 

Výroba a distribuce zkušební dokumentace 2.973.000 

Technologická infrastruktura (podpora) 960.000 

Platy a OON + související odvody 1.902.000 

Materiál, cestovné, poštovné a ostatní služby 1.000.000 

Celkem 14.026.000 
 
Vůči ostatním veřejným rozpočtům nemá návrh žádné požadavky. 
Navrhovaná úprava nepředpokládá vznik dopadů na ostatní veřejné rozpočty. 
Navrhovaná úprava nepředpokládá dopady na sociální prostředí ani dopady na životní 
prostředí ani podnikatelské prostředí. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje, 
neboť žádným způsobem nerozlišuje mezi osobami. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
Předkládané nařízení vlády nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních 
údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Navrhovaná právní úprava nařízení vlády nepřináší nová korupční rizika.  

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
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Navrhovaná právní úprava nařízení vlády nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost 
a obranu státu. 
 
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1: 

Vymezeným předmětem úpravy nařízení vlády naplňuje zmocnění § 78 školského zákona, 
ve znění zákona č. 178/2016 Sb., které předpokládá stanovení oborů vzdělání, v nichž je 
matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, nařízením vlády.  

K § 2: 

Účinnost daného nařízení vlády se navrhuje tak, aby s dostatečným předstihem budoucí 
studenti středních škol věděli, jaké budou maturitní předměty ve společné části maturitní 
zkoušky v jimi vybraném oboru vzdělání. 

K příloze: 

V tomto nařízení vlády jsou zařazeny pouze vybrané obory, které splňují minimální dotaci 
10 týdenních hodin výuky matematiky po dobu 4leté denní formy vzdělávání (u nástavbových 
oborů jde o součet minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP příslušného oboru 
kategorie dosaženého vzdělání H a minimální týdenní hodinové dotace matematiky v RVP 
příslušného navazujícího oboru kategorie dosaženého vzdělání L5). 
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