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Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení 

 
Nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky; 
č. j.: MSMT-15437/2016-1 
 
 
 

 Odbor, ústav Připomínka Vypořádání 

  Zásadní připomínky  

1 

 
 
 

CMKOS 
(Českomoravské konfederace 

odborových svazů) 
 

Osobou pověřenou k projednání 
námi uplatněných připomínek je 

JUDr. Petr. Šulc, právní a 
sociálně ekonomické oddělení 
ČMKOS, tel.: 234 462 597, e-

mail: pravni@cmkos.cz. 

V souladu se závěrem jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro 
vzdělávání a lidské zdroje uskutečněného dne 28. června 2016 
trváme na tom, aby byla maturitní zkouška z matematiky povinná 
pro všechny obory vzdělávání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou s výjimkou oborů skupiny 82. Zároveň 
vyjadřujeme pochybnosti, jestli řešení zvolené pro zajištění povinné 
maturity z matematiky (dotace výuky matematiky alespoň 10 hodin 
týdně) spíše nepovede k tomu, že povinná maturita z matematiky 
na většině škol nebude. 
  

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády, se kterou vyslovilo 
připomínkové místo dne 23. 11. 2016 
souhlas. 

2 

V souladu se závěrem jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro 
vzdělávání a lidské zdroje uskutečněného dne 28. června 2016 
trváme na tom, aby povinná maturitní zkouška z matematiky byla 
u všech oborů zavedena v jednom termínu, a to od školního roku 
2021/2022 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2022, tj. pro 
žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po 
31. 8. 2021). 

3 

KR-OLOMOUCKY 
 

K vypořádání připomínek je 
oprávněna Mgr. Eva Spáčilová, 

tel.: 585 508 374,   e-mail: 
e.spacilova@kr-olomoucky.cz.  

 
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, 

Předložený návrh považujeme za nesystémový. Dle našeho 
názoru bude v praxi vytvářet nedůvodné rozdíly mezi jednotlivými 
obory vzdělání s maturitní zkouškou a nenaplní deklarovaný smysl 
a cíl zavedení povinné zkoušky z matematiky ve společné části 
maturitní zkoušky, tak jak je popsán např. v závěrečné zprávě o 
hodnocení dopadů regulace – RIA na straně 3. 

Navrhované zařazení vybraných oborů vzdělání vázané pouze na 
stávající časovou desetihodinovou týdenní dotaci výuky 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády, se kterou vyslovilo 
připomínkové místo dne 25. 11. 2016 
souhlas a doporučuje variantu I. 
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585 508 857, m.gajdusek@kr-
olomoucky.cz 

matematiky považujeme za nesprávné a nedostatečné. Právní 
úprava by měla především reflektovat matematické kompetence 
stanovené pro jednotlivé obory vzdělání příslušnými RVP. 
Porovnáním těchto kompetencí u jednotlivých oborů vzdělání s 
maturitní zkouškou dospějeme k závěru, že u mnohých oborů jsou 
matematické kompetence obsahově vymezeny naprosto shodně, 
některé obory jsou však zařazeny do návrhu vládního nařízení, jiné 
nikoliv, přičemž jediným vodítkem zařazení či nezařazení oboru k 
povinné zkoušce z matematiky zůstává zmíněná časová dotace 
stanovená RVP pro výuku matematiky. 

Jako správné a nediskriminační řešení se nám jeví sjednocení 
časové dotace pro výuku matematiky u všech oborů vzdělání 
s maturitní zkouškou formou úpravy RVP (s výjimkou oborů 
skupiny 82) a zavedení jednotné maturitní zkoušky u všech 
takových oborů vzdělání v jednotném termínu, tedy od jarního 
zkušebního období roku 2021. 
 

4 

MPO 
 

Kontaktní osobou pro její 
vypořádání je Ing. Anna Juřicová 

(tel.: 224 853 121, e-mail: 
juricovaa@mpo.cz). 

Požadujeme nastavení minimální úrovně 10 hodin matematiky v 
rámcových vzdělávacích programech všech maturitních oborů s 
výjimkou uměleckých (skupina 82) a jednotný termín zavedení 
povinné společné části maturitní zkoušky ve všech oborech s touto 
a vyšší hodinovou dotací od školního roku 2020/2021. 
 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády, se kterou vyslovilo 
připomínkové místo dne 23. 11. 2016 
souhlas a podporuje variantu I. 

5 

MZE 
 

K projednání připomínek je 
pověřena JUDr. Adela 

Riegerová, tel.: 221 812 906,  
mail: Adela.Riegerova2@mze.cz.   

Navrhujeme, aby ze seznamu oborů vzdělání, v nichž je 
matematika povinným zkušebním předmětem společné části 
maturitní zkoušky byly odstraněny tyto obory:  

23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení,  
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení,  
41-46-M/01 Lesnictví,  
41-41-M/01 Agropodnikání,  
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba a  
29-41-M/01 Technologie potravin. 

Důvodem je, že resortně zaměřené obory odborných škol mají 
nižší časovou dotaci na výuku matematiky, ale vyžadovaná úroveň 

Neakceptováno 
Novela školského zákona č. 178/2016 
Sb. ve své důvodové zprávě má 
zmiňované obory vzdělání zařazeny 
již do původně 1. fáze od školního 
roku 2020/2021, protože jejich 
hodinová dotace matematiky je již 
v současné době dostačující, tj. mají 
10 hodin matematického vzdělání 
v RVP. Ostatní obory vzdělání 
spadaly v rámci této důvodové zprávy 
k novele 178/2016 Sb. do 2.  fáze 
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znalostí u maturitní zkoušky je stejná jako u gymnázií. Z tohoto 
důvodu jsme u těchto oborů zásadně proti zařazení matematiky 
jako zkušebního předmětu společné části maturitní zkoušky. Máme 
za to, že pro odborně zaměřené resortní obory jsou nejdůležitější 
odborné předměty. Zařazení matematiky jako zkušebního 
předmětu může eventuálně vést k vyšší úrovni znalostí 
matematiky, nicméně tomu bude pravděpodobně na úkor úrovně 
znalostí žáků v odborných předmětech. Již nyní se přitom 
dlouhodobě potýkáme s nedostatkem mladých odborně 
vzdělaných osob pracujících v resortu. 

 

Stanovisko ze dne 25. 11. 2016 
MZe trvá i nadále na své zásadní připomínce. 
Důvodem je, že zásadní připomínce MZe nebylo vyhověno 
a naopak byly do seznamu oborů doplněny i další rezortní obory, 
které nebyly součástí původního návrhu a s jejichž zařazením MZe 
zásadně nesouhlasí.  

Kromě oborů vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 
zkouškou – kategorie dosaženého vzdělání M - uvedených 
v původním návrhu (29-41-M/01 Technologie potravin, 29-42-M/01 
Analýza potravin, 41-41-M/01 Agropodnikání 41-45-M/01 
Mechanizace a služby  41-46-M/01 Lesnictví a rovněž obor 16-01-
M/01 Ekologie a životní prostředí), byly nově zařazeny obory 41-
04-M/01 Rostlinolékařství,   41-42-M/01 Vinohradnictví, 41-43-M/01 
Rybářství, 41-43-M/02 Chovatelství, 41-44-M/01 Zahradnictví, 43-
41-M/01 Veterinářství a dále obory vzdělání nástavbového studia 
poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie 
dosaženého vzdělání L5 - 41-43-L/51 Rybářství, 41-43-L/52 
Trenérství dostihových a sportovních koní, 41-44-L/51 Zahradnictví 
a 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství a 
také u oborů vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 
zkouškou – kategorie dosaženého vzdělání L0 41-43-L/01 
Chovatel cizokrajných zvířat.  

 

realizace NV. Předkládané nařízení 
vlády pouze přesunulo „zemědělské“ 
obory vzdělání s dostatečnou dotací 
matematického vzdělávání až do 
2. fáze, tj. povinnost tří zkoušek ve 
společné části maturitní zkoušky 
u těchto oborů bude o jeden nebo dva 
roky později, dle rozhodnutí vlády.  

Dále uvádíme, že CZESHA - Unie 
školských asociací, která sdružuje 
jednotlivé asociace odborných škol, 
neuplatňuje vyjmutí „zemědělských 
oborů vzdělání z nařízení vlády.  
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Ve druhém návrhu jsou uvedeny všechny maturitní obory s 
výjimkou skupin oborů 53 (zdravotnické obory), 75 (obory sociální 
péče) a 82 (umělecké obory).  

V této souvislosti považujeme za nutné uvést v souladu 
s připomínkou uplatněnou v rámci MPŘ, že rezortně zaměřené 
obory odborných škol mají nižší časovou dotaci na výuku 
matematiky, ale vyžadovaná úroveň maturitní zkoušky je stejná 
jako u gymnázií. Tím, co tyto obory profiluje nebo máme za to, že 
by profilovat mělo, není matematika, nýbrž odborné předměty.  
Z tohoto důvodu jsme u těchto oborů výhradně proti zařazení 
matematiky jako zkušebního předmětu společné části maturitní 
zkoušky. Pro odborně zaměřené rezortní obory jsou nejdůležitější 
odborné předměty. Zařazení matematiky jako zkušebního 
předmětu nebude vytvářet prostor pro zlepšení úrovně znalostí 
žáků v odborných předmětech. Právě úroveň odborných znalostí 
absolventů je však v současné době nejvíce kritizována ze strany 
rezortních zaměstnavatelů. Z uvedených důvodů u těchto oborů 
nesouhlasíme se zařazením matematiky jako zkušebního 
předmětu společné části maturitní zkoušky. 

 

6 

SPCR 
(Svaz průmyslu a dopravy) 

 
Ing. Miloš Rathouský 

225 279 801 
mrathousky@spcr.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z uvedených obecných důvodů žádáme o rozšíření Přílohy návrhu 
nařízení vlády o zbývající níže uvedené maturitní obory M a L0 
s účinnosti povinné maturity z matematiky, posunutou na 1. října 
2018. 
 
31-41-M/01 Textilnictví 
31-43-M/01 Oděvnictví 
32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 
33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů 
41-04-M/01 Rostlinolékařství 
41-42-M/01 Vinohradnictví 
41-43-M/01 Rybářství 
41-43-M/02 Chovatelství 
41-44-M/01 Zahradnictví 
43-41-M/01 Veterinářství 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády, se kterou vyslovilo 
připomínkové místo dne 23. 11. 2016 
souhlas. 
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66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
69-42-M/01 Oční optik 
72-41-M/01 Informační služby 
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
75-41-M/01 Sociální činnost 
31-43-L/01 Oděvní technik 
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 
34-56-L/01 Fotograf 
34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 
41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat 
65-41-L/01 Gastronomie 
66-41-L/01 Obchodník 
69-41-L/01 Kosmetické služby 
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 
 

7 

Dále požadujeme úpravu účinnosti uvedených skupin oborů v § 2 
z 1. října 2022 na 1. října 2018, jelikož by podle našeho názoru 
měla být zajištěna účinnost tak, aby platila již v době nástupu žáků 
daných oborů do 1. ročníku středního vzdělávání. 
 
Stanovisko ze dne 23. 11. 2016: 
SP ČR dlouhodobě prosazoval zavedení povinné maturity 
z matematiky pro všechny obory vzdělávání (s výjimkou oborů 
uměleckých) a hodnotí pozitivně, že se tuto změnu podařilo 
prosadit do novely školského zákona 2015. Byl to i jeden 
z konkrétních výsledků Roku průmyslu a technického vzdělávání. 
Předložené navazující nařízení vlády (na rozdíl od předcházejících 
verzí, jež byly pro nás neakceptovatelné) je možno z tohoto 
pohledu podpořit, jelikož jde o rozumný kompromis, který nebude 
diskriminovat žáky technických oborů vůči ostatním. 
 Upozorňujeme ale, že ve zbývajícím čase je nutno podnikat kroky, 
které budou efektivně podporovat kvalitu výuky matematiky na 
středních i základních školách. 
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8 

UZSCR (Unie 
zaměstnavatelských svazů) 

 
Ing. Jiří Zajíček 

jiri.zajicek@mssch.cz 
603 897 789 

 
Mgr. Jakub Machytka 

legislativa@uzs.cz 
727 956 059 

 

V souladu s usnesením Národní rady Unie školských asociací ČR 
– CZESHA ze dne 27. 6. 2016 nesouhlasíme s postupným 
náběhem povinné maturitní zkoušky z matematiky ve dvou 
termínech a s vyjmutím celé řady maturitních oborů vzdělávání z 
této povinnosti.  

a) Požadujeme navýšit u všech RVP oborů s maturitní 
zkouškou počet hodin matematiky na minimální počet 10 
hodin, s výjimkou oborů skupiny 82. 

b) Požadujeme zavést povinnou maturitní zkoušku 
z matematiky u všech oborů s dotací výuky matematiky 10 
hodin a více. 

c) Požadujeme zavést povinnou maturitní zkoušku 
z matematiky podle výše uvedených pravidel u všech obrů 
v jednom termínu, tedy od roku 2021.  

Návrh nařízení vlády v předložené podobě je diskriminační pro 
celou řadu oborů a není z našeho pohledu akceptovatelný. Tento 
požadavek je také v souladu se závěrem jednání Pracovního týmu 
RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje uskutečněného dne 
28. června 2016. 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády, se kterou vyslovilo 
připomínkové místo dne 23. 11. 2016 
souhlas. 
 

9 

AŘG 
 

PhDr. Renata Schejbalová  
739 465 755 

renata.schejbalova@gymstola.cz 

Asociace ředitelů gymnázií ČR zaujímá konzistentní názor, že 
maturitní zkouška by měla být pro všechny obory vzdělávání 
jednotná. To podle našeho názoru podporuje i skutečnost, že od 
školního roku 2016/2017 bude pro všechny obory vzdělávání 
s maturitní zkouškou (vyjma oborů uměleckých) jednotný vstup, 
a to formou jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého 
jazyka. Logicky by tedy měl pro tyto obory vzdělávání platit i 
jednotný výstup. 
 
Důvodem ke stanovení oborů vzdělávání, ve kterých maturitní 
zkouška z matematiky nebude povinná, jsou s největší 
pravděpodobnosti obavy z navýšení počtu neúspěšných 
maturantů. Řešením by bylo některé obory vzdělávání ukončovat 
místo maturitní zkoušky zkouškou mistrovskou, popřípadě návrat k 
dvěma úrovním maturitní zkoušky. 
 
AŘG ČR se proto nebude vyjadřovat k tomu, v kterém konkrétním 
oboru vzdělávání má být matematika zkušebním předmětem 

Neakceptováno 
Předloženým nařízením vlády není 
jednotnost povinnosti složení 3 
zkoušek v rámci společné části 
maturitní zkoušky narušena. 

Tato povinnost je v nařízení vlády 
stanovena pro všechny obory 
vzdělání (vyjma 41 oborů uměleckých 
– skupina 82, zdravotnických – 
skupina 53 a sociálních – částečně 
skupina 75) pouze s časovým 
odstupem jednoho nebo dvou let, dle 
rozhodnutí vlády. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAG7DT6CZ)

mailto:jiri.zajicek@mssch.cz
mailto:legislativa@uzs.cz


č. j. MSMT-15437/2016-1 
 

33 
 

 Odbor, ústav Připomínka Vypořádání 

společné části a ve kterém nikoli. 
 
Stanovisko ze dne 23. 11. 2016 
AŘG trvá na svém původním stanovisku. 

10 

CZESHA 
 

Ing. Jiří Zajíček 
jiri.zajicek@mssch.cz 

603 897 789 
 

V souladu s usnesením Národní rady Unie školských asociací ČR 
– CZESHA ze dne 27. 6. 2016 nesouhlasíme s postupným 
náběhem povinné maturitní zkoušky z matematiky ve dvou 
termínech a s vyjmutím celé řady maturitních oborů vzdělávání z 
této povinnosti.  

a) Požadujeme navýšit u všech RVP oborů s maturitní 
zkouškou počet hodin matematiky na minimální počet 10 
hodin, s výjimkou oborů skupiny 82. 

b) Požadujeme zavést povinnou maturitní zkoušku 
z matematiky u všech oborů s dotací výuky matematiky 10 
hodin a více. 

c) Požadujeme zavést povinnou maturitní zkoušku 
z matematiky podle výše uvedených pravidel u všech 
oborů v jednom termínu, tedy od roku 2021.  

Návrh nařízení vlády v předložené podobě je diskriminační pro 
celou řadu oborů a není z našeho pohledu akceptovatelný. Tento 
požadavek je také v souladu se závěrem jednání Pracovního týmu 
RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje uskutečněného dne 
28. června 2016. 
 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády, se kterou vyslovilo 
připomínkové místo dne 23. 11. 2016 
souhlas. 
 

11 
ČMOS 

(ČM odborový svaz prac. ve 
škol.) 

 
Mgr. František Dobšík 

Mgr. M. Kaplán            
234 130 204 

kaplan.martin@cmkos.cz 

V souladu se závěrem jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro 
vzdělávání a lidské zdroje uskutečněného dne 28. června 2016 
trváme na tom, aby byla maturitní zkouška z matematiky povinná 
pro všechny obory vzdělávání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou s výjimkou oborů skupiny 82, za předpokladu, 
že dotace výuky matematiky bude alespoň 10 hodin týdně. 
 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády, se kterou vyslovilo 
připomínkové místo dne 23. 11. 2016 
souhlas. 
 

12 

V souladu se závěrem jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro 
vzdělávání a lidské zdroje uskutečněného dne 28. června 2016 
trváme na tom, aby povinná maturitní zkouška z matematiky byla 
u všech oborů zavedena v jednom termínu, a to od školního roku 
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2021/2022 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2022, tj. pro 
žáky, kteří úspěšně ukončí poslední rok středního vzdělávání po 
31. 8. 2021). 
 

  Obecné (doporučující) připomínky  

13 
MV 

 
jen doporučující připomínka 

Doporučujeme do seznamu oborů vzdělání poskytujících střední 
vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie dosaženého vzdělání M, 
K) zařadit obor vzdělání  
 
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.  
 
Minimální dotace 10 týdenních hodin výuky matematiky po dobu 
čtyřleté denní formy vzdělávání bude splněna připravovanou revizí 
rámcového vzdělávacího programu s platností od 1. září 2017. 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády 

14 SPCR 
(Svaz průmyslu a dopravy) 

SP ČR hodnotí pozitivně uzákonění povinné maturitní zkoušky z 
matematiky, jež bylo jedním z požadavků zaměstnavatelských 
organizací, mající za cíl zvýšit kvalitu absolventů a zlepšit jejich 
připravenost pro další studium či výkon zvolené profese. 
 
Předložený návrh nařízení vlády koresponduje s tím, jak byl 
stanoven minimální počet týdenních vyučovacích hodin v RVP 
daných předmětů středního vzdělávání, tj. 10 a více hodin výuky 
matematiky za celou dobu studia. 
 
U zbývajících oborů, které obsahují 8 a 9 týdenních vyučovacích 
hodin MŠMT již dříve deklarovalo, že úpravou RVP (navýšením 
hodin) budou i tyto obory splňovat zákonnou podmínku pro konání 
povinné maturitní zkoušky z matematiky. Tato úprava měla 
proběhnout do 2 let od přijetí novely školského zákona. 
 
Nařízení ale z našeho pohledu nelogicky vyčleňuje ze skupiny 
oborů M a L0 s 8 týdenními vyučovacími hodinami 10 oborů, u 
kterých bude povinná maturita z matematiky zavedena o dva roky 
později, přičemž ale u dalších 27 maturitních oborů M a L0 se 
stejnou týdenní hodinovou dotací tomu tak nebude. Nerozumíme 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády 
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proč obory např.  
 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost,  
resp. 66-41-L/01 Obchodník,  
 
nebudou mít povinnou maturitu z matematiky. 
 
RVP oborů odborného vzdělání maturitní úrovně M a L0 s počtem 
8 a více týdenních vyučovacích hodin matematiky navíc obsahují 
textově zcela shodnou vzdělávací oblast Matematické vzdělávání, 
tj. po obsahové stránce jsou žáci vzděláváni ke stejným výstupům 
bez ohledu na to, zda mají 8 nebo 10 týdenních vyučovacích hodin 
matematiky. 

15 MSP Úpravy textu nařízení vlády formou revizí změn. Akceptováno, částečně opraveno. 

16 Ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu 

Připomínka se týká Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (ZZ RIA). 
 
Všechny dopady specifikované v Obecných zásadách RIA je třeba 
v ZZ RIA ve vztahu k navrhovanému řešení uvést. Předkladatel tak 
učinil pouze v Odůvodnění k předkládanému návrhu nařízení 
vlády, ale nikoliv již v samotném textu ZZ RIA (např. sociální 
dopady vč. dopadů na rodiny, dopady ve vztahu zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, dopady na 
bezpečnost a obranu státu, zhodnocení korupčních rizik, atd.). 
Žádáme o doplnění těchto údajů do ZZ RIA a o reflexi výše 
uvedeného i v rámci budoucího zpracovávání ZZ RIA. 

Akceptováno, doplněno.  

17 KR-JIHOMORAVSKÝ 
Navrhujeme předložené nařízení vlády doplnit tak, aby maturitní 
zkoušku z matematiky skládali žáci všech maturitních oborů vyjma 
oborů uměleckých (skupina 82). 

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády  

18 KR-ZLÍNSKÝ 

Příloha k nařízení vlády - písm. c) - doporučujeme zařadit do výčtu 
oborů vzdělání nástavbového studia poskytujícího střední vzdělání 
s maturitní zkouškou níže uvedené obory: 
 
28-42-L/51 – Chemik - operátor 
33-42-L/51 – Nábytkářská a dřevařská výroba   

Akceptováno jinou verzí nařízení 
vlády  
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Odůvodnění: 
Adekvátní čtyřleté maturitní obory (28-42-L/01 – Chemik – 
operátor, 33-42-M/01 – Nábytkářská a dřevařská výroba) jsou ve 
výčtu oborů návrhu nařízení vlády zahrnuty. Z tohoto důvodu se 
domníváme, že by navrhované obory měly být zapracovány i v 
rámci nástavbového studia poskytujícího střední vzdělání s 
maturitní zkouškou. 
V této souvislosti jen podotýkáme, že byla provedena analýza 
pouze oborů vyučovaných ve Zlínském kraji. 

19 MSP 
K § 1 Doporučujeme vypustit slovo „povinným“, neboť je vzhledem 
k názvu návrhu, jakož i k terminologii školského zákona 
nadbytečné. 

Akceptováno, opraveno 
 

20  

Upozorňujeme na rozpor mezi textací návrhu a informací 
uvedenou v doprovodných materiálech ohledně data, po němž se 
na žáky stanovených oborů vzdělání bude již vztahovat povinná 
maturita z matematiky. Zatímco v návrhu je uvedeno dle našeho 
názoru správné datum 30. září 2020, v předkládací zprávě, obecné 
části odůvodnění i závěrečné zprávě RIA se operuje s patrně 
nesprávným termínem 31. 8. 2020, resp. 31. 8. 2022. Sám 
předkladatel totiž deklaruje záměr, aby se návrh uplatnil poprvé od 
jarního zkušebního období 2021, avšak v průběhu září 2020 budou 
ještě konány opravné termíny maturantů ukončujících studium ve 
školním roce 2019/2020. Z toho důvodu doporučujeme, aby 
předkladatel chybná data uvedená v doprovodných materiálech 
k návrhu opravil a zamezil tak nedůvodným pochybnostem na 
straně adresátů navrhované právní úpravy. 

Akceptováno, opraveno 

21  

Podle čl. 35 Legislativních pravidel vlády musí mít příloha 
k právnímu předpisu nadpis, tudíž doporučujeme tento doplnit, 
např. ve znění „Obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním 
předmětem společné části maturitní zkoušky“. 

Akceptováno, opraveno 

  Bez připomínek  

 KR-LIBERECKY   
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 Úřad vlády, obor kompatibility 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného 
a odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů 
a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU plně 
respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států 
v oblasti organizace vzdělávacích systémů. 
 
Návrhem nařízení není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.   

 

 ASO (Asociace samostatných 
odborů) Bez připomínek  

 KR-MORAVSKOSLEZSKÝ Bez připomínek  

 KR-PARDUBICKÝ Bez připomínek  

 MD Bez připomínek  

 MF Bez připomínek  

 MMR Bez připomínek  

 MZV Bez připomínek  

 
RVV 

(Rada vlády pro vědu výzkum a 
inovace) 

Bez připomínek 
 

 MZP Bez připomínek  

 KR-PLZEŇSKÝ Bez připomínek  

 ASO Bez připomínek  
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 KR-KARLOVARSKÝ Bez připomínek  

 KR-VYSOČINA Bez připomínek  

 KR-KRÁLOVÉHRADECKÝ Bez připomínek  

 HKČR Bez připomínek  

 MO Bez připomínek  

 KR-ÚSTECKÝ Bez připomínek  

 ÚV ČR VÚV Bez připomínek  

 MZD Bez připomínek  

 MK Bez připomínek  

 MPSV Bez připomínek  

 KR-STŘEDOČESKÝ Bez připomínek  

 ÚOOU Bez připomínek  

 ČNB Bez připomínek  

 KR-JIHOČESKÝ Bez připomínek  
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