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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.“ 
 
Materiál je předkládán ve dvou variantách: 
Přechod jednotlivých oborů vzdělání na maturitní zkoušku s třemi povinnými zkouškami bude 
časově realizován ve dvou hlavních fázích, VARIANTA I a VARIANTA II se liší o jeden školní 
rok v realizaci druhé fáze, tj. termínu, od kterého žáci ostatních oborů vzdělání – s výjimkou 
skupin oborů 53 (zdravotnické obory), 75 (obory sociální péče) a 82 (umělecké obory) - 
budou konat tři povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky. 
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 30. 9. 2020) budou 
mít povinnost tří zkoušek společné části žáci oborů vzdělání skupiny oborů 78 Obecně-
odborná příprava (lycea) a skupiny oborů 79 Obecná příprava (gymnázia) (dle klasifikace 
ISCED 2011, kód 344), v nichž je už nyní počet hodin matematiky dostatečný a u nichž je 
uplatnění absolventa zaměřeno především na přípravu na další studium vysokých škol 
a vyšších odborných škol.  
VARIANTA I: 
2. fáze – od školního roku 2021/2022 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2022, 
tj. pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po 30. 9. 2021) budou 
mít povinnost tří zkoušek společné části žáci ostatních oborů vzdělání – s výjimkou skupin 
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oborů 53 (zdravotnické obory), 75 (obory sociální péče) a 82 (umělecké obory), u kterých je 
důležitá realizace změn financování regionálního školství – zejména se jedná o zohlednění 
skutečného rozsahu vzdělávání a zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky. 
U některých z nich bude také nutné ve formě dodatků k RVP navýšit počet hodin 
matematiky, což bude potřebovat delší časový prostor na zapracování změn do školních 
vzdělávacích programů jednotlivých škol. 
VARIANTA  II: 
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 30. 9. 2022) budou 
mít povinnost tří zkoušek společné části žáci ostatních oborů vzdělání – s výjimkou skupin 
oborů 53 (zdravotnické obory), 75 (obory sociální péče) a 82 (umělecké obory), u kterých je 
důležitá realizace změn financování regionálního školství – zejména se jedná o zohlednění 
skutečného rozsahu vzdělávání a zvýšené míry dělení vyučovacích hodin matematiky. 
U některých z nich bude také nutné ve formě dodatků k RVP navýšit počet hodin 
matematiky, což bude potřebovat delší časový prostor na zapracování změn do školních 
vzdělávacích programů jednotlivých škol. 
Předkládaný návrh nařízení vlády tedy musí vymezit obory vzdělání, pro něž bude platit, že 
matematika se stane povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. 
Povinnou maturitní zkoušku z matematiky mohou mít pouze obory vzdělání, 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) pro 
žáky již v době nástupu do 1. ročníku vzdělávání. Všechny obory vzdělání zařazené do 
1. fáze již tuto minimální hodinovou dotaci v RVP splňují, všechny obory vzdělání zařazené 
do 2. fáze budou splňovat tuto minimální hodinovou dotaci v RVP nejpozději od 1. 9. 2017. 
Oborům zařazeným do druhé fáze, které tuto podmínku ještě v současné době nesplňují, 
bude hodinová dotace k tomuto datu navýšena opatřením ministryně - formou dodatku 
k RVP. 
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.  
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. 
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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. 
Nesoulad nařízení vlády s důvodovou zprávou k novele zákona č. 178/2016 Sb. je 
v přesunutí 56 oborů vzdělání navrhovaných v důvodové zprávě v rámci 1. fáze do 2. fáze. 
Toto přesunutí je navrhováno zejména s ohledem na potřebu zohlednění zvýšené míry 
dělení vyučovacích hodin matematiky při přípravě žáků na 3 povinné zkoušky v rámci 
společné části maturitní zkoušky, které bude realizováno v rámci změn financování 
regionálního školství od školního roku 2018/2019. 

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 žáci 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. Žáci tak již nebudou mít možnost volby mezi cizím jazykem 
a matematikou, neboť cizí jazyk bude vždy povinným maturitním předmětem ve 
společné části maturity. Matematika pak bude povinným zkušebním předmětem pouze ve 
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 
 
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 ve srovnání s rokem 2016. Následující odhady nezahrnují populační vývoj 
a inflaci. 
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Odhad nárůstu nákladů CZVV na realizaci společné části maturitní zkoušky zahrnující tři 
povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky pro gymnázia a lycea a pro ostatní český 
jazyk a cizí jazyk 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, a to zhruba 1,4 krát 
u hodnocení písemných prací z cizích jazyků, 1,1 u hodnocení didaktických testů 
z matematiky a 1,6 krát na odměny externí personální infrastruktury, zajištění 
spádových škol a 1,2 krát na výrobu a distribuci. 

• Mzdové náklady se zvýší o tři přepočtené pracovní úvazky předmětových 
koordinátorů a 1 000 hodin práce expertů, superraterů a pracovníků zajišťujících 
pilotáže. 

Za výše uvedených předpokladů dojde k nárůstu nákladů na straně CZVV ve srovnání 
s rokem 2016 ve výši uvedené v následující tabulce: 

Položka nákladů 
Navýšení ročních nákladů 
CZVV od roku 2021 oproti 
roku 2016 (Kč) 

Náklady externí personální infrastruktury (hodnotitelé PP) 4.500.000 

Náklady externí personální infrastruktury (rateři) 360.000 
Náklady externí personální infrastruktury (komisaři) 1.200.000 
Náklady spádových škol 900.000 
Výroba a distribuce zkušební dokumentace 1.680.000 
Technologická infrastruktura (podpora) 740.000 

Platy a OON + související odvody 1.902.000 

Materiál, cestovné, poštovné a ostatní služby 700.000 

Celkem 11.982.000 
 
Odhad nárůstu nákladů CZVV na realizaci společné části maturitní zkoušky zahrnující tři 
povinné zkoušky pro všechny obory s výjimkou oborů skupin 53, 75 a 82 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, a to zhruba 1,4 krát 
u hodnocení písemných prací z cizích jazyků, 1,45 krát u hodnocení didaktických 
testů, 1,2 krát na odměny externí personální infrastruktury, 1,27 krát u zajištění 
spádových škol a 1,25 krát u výroby a distribuce. 

• Mzdové náklady se zvýší o tři přepočtené pracovní úvazky předmětových 
koordinátorů a 1 000 hodin práce expertů, superraterů a pracovníků zajišťujících 
pilotáže. 

Za výše uvedených předpokladů dojde k nárůstu nákladů na straně CZVV ve srovnání 
s rokem 2016 ve výši uvedené v následující tabulce: 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAG7DT322)



13 

Položka nákladů 
Navýšení ročních nákladů 
CZVV od roku 2022 (resp. 
2023) oproti roku 2016 (Kč) 

Náklady externí personální infrastruktury (hodnotitelé PP) 4.500.000 

Náklady externí personální infrastruktury (rateří) 731.000 
Náklady externí personální infrastruktury (komisaři) 1.550.000 
Náklady spádových škol 1.529.000 
Výroba a distribuce zkušební dokumentace 2.080.000 
Technologická infrastruktura (podpora) 960.000 

Platy a OON + související odvody 1.902.000 

Materiál, cestovné, poštovné a ostatní služby 1.000.000 

Celkem 14.252.000 
 
To znamená, že meziročně od roku 2021 do roku 2022 (resp. 2023) dojde k  nárůstu nákladů 
na straně CZVV ve výši uvedené v následující tabulce: 

Položka nákladů 
Navýšení ročních nákladů 
CZVV od roku 2022 (resp. 
2023) oproti roku 2021 (Kč) 

Náklady externí personální infrastruktury (hodnotitelé PP) 0 
Náklady externí personální infrastruktury (rateří) 371.000 
Náklady externí personální infrastruktury (komisaři) 350.000 
Náklady spádových škol 629.000 
Výroba a distribuce zkušební dokumentace 400.000 
Technologická infrastruktura (podpora) 220.000 
Platy a OON + související odvody 0 

Materiál, cestovné, poštovné a ostatní služby 300.000 

Celkem 2.270.000 
 
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. 
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h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Navrhovaná právní úprava nařízení vlády nepřináší nová korupční rizika.  

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

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 (k Přechodným ustanovením): 

Odst. 1 - navrhuje se, aby žáci vzdělávající se v oborech stanovených v Příloze v části I. 
k tomuto nařízení vlády, ukončili vzdělávání 3 povinnými zkouškami ve společné části 
maturitní zkoušky od školního roku 2020/2021 z důvodu, aby žáci hlásící se do prvních 
ročníků ve školním roce 2016/2017 věděli, jaké budou maturitní předměty ve společné části 
maturitní zkoušky v jimi vybraném oboru vzdělání. 

Odst. 2 VARIANTA I - matematika bude zkušebním předmětem pro žáky, kteří úspěšně 
ukončí poslední ročník středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání 
uvedených v Příloze v části II. až IV. po 30. září 2021 a to  ve všech formách vzdělávání. 

Odst. 2 VARIANTA II - matematika bude zkušebním předmětem pro žáky, kteří úspěšně 
ukončí poslední ročník středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání 
uvedených v Příloze v části II. až IV.  po 30. září 2022 a to ve všech formách vzdělávání. 

 

 K § 3 (k Účinnosti) 

Navrhuje se, aby nařízení vlády bylo účinné od 1. 1. 2017.  

K příloze: 

V tomto nařízení vlády jsou zařazeny vybrané obory rozdělené do dvou fází a dle kategorií 
dosaženého vzdělání.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAG7DT322)




