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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část  
 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Zákon č. 178/2016 Sb., 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., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 178/2016 Sb.“), stanoví s účinností od jarního zkušebního období 2017 (tj. pro maturitní 
zkoušku konanou po 1. lednu 2017) některé nové podmínky v konání maturitní zkoušky. 
Změny se týkají jednak způsobu hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky 
(dále jen „SČ MZ") konaných formou písemné práce z českého jazyka a literatury (dále jen 
„PP ČJL“), jednak zpřesnění podmínek přezkumného řízení, pokud osoba konající maturitní 
zkoušku podá žádost o přezkum výsledku či průběhu některé zkoušky nebo dílčí zkoušky 
společné části nebo profilové části maturitní zkoušky.  

Školský zákon upravuje základní podmínky konání a model maturitní zkoušky, včetně 
portfolia zkušebních předmětů, a základní pravidla hodnocení zkoušek maturitní zkoušky 
a vymezení povinností a pravomocí orgánů zajišťujících průběh maturitní zkoušky v § 77 až 
81; přezkumné řízení výsledků zkoušek maturitní zkoušky je pak specifikováno v § 82 
školského zákona.  

Hlavním cílem předkládané novely je tedy dosažení nezbytného souladu ustanovení 
prováděcí vyhlášky s ustanoveními školského zákona, ve znění zákona č. 178/2016 Sb.  

II. Zhodnocení souladu návrhu se zákonem č. 561/2004 Sb. včetně zákonného 
zmocnění 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., je v mezích pravidel stanovených 
školským zákonem pro konání maturitní zkoušky. Návrh je v souladu se zákonným 
zmocněním obsaženým v § 81 odst. 11 školského zákona, ve znění zákona č. 178/2016 Sb., 
jakož i se školským zákonem jako celkem.  

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

Právní předpisy Evropské unie se na oblast upravovanou vyhláškou nevztahují. V širších 
souvislostech se návrhu dotýká směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů, která bude s  účinností od 24. května 2018 nahrazena 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).   
 
IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

IV.1 Hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky  

Od školního roku 2012/2013 jsou nastaveny rozdílné podmínky při hodnocení PP ČJL 
(hodnotí je ve školách učitelé-češtináři maturujících žáků podle jednotné metodiky stanovené 
CZVV) a hodnocení písemných prací z cizího jazyka (hodnotí anonymizovaně externí 
hodnotitelé – učitelé cizích jazyků na základě smlouvy uzavřené s CZVV a podle jednotné 
metodiky stanovené CZVV). Praxe ze šesti zkušebních období v letech 2013 až 2015 však 
ukázala, že rozhodnutí o přesunu hodnocení PP ČJL do kompetence učitelů-češtinářů 
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kmenových škol nebylo z didaktického hlediska správné a neprospívá dosažení maximální 
objektivity hodnocení prací. Svědčí o tom např. nárůst počtu písemných prací maturujících 
žáků, které byly učiteli z kmenových škol hodnoceny takovým nejnižším možným bodovým 
hodnocením, aby žák ještě u této dílčí zkoušky uspěl a nemusel zkoušku opakovat.  

Kontrolní komparační hodnocení vybraného vzorku PP ČJL hodnotiteli CZVV také ukázalo, 
že určitá část učitelů českého jazyka a literatury stále není při hodnocení prací schopna 
správně aplikovat jednotnou metodiku.  

Proto MŠMT usilovalo o sjednocení principu hodnocení u obou dílčích zkoušek konaných 
formou písemné práce (PP ČJL a PP z cizího jazyka), tj. v obou případech je budou hodnotit 
v anonymizované podobě certifikovaní externí hodnotitelé (pedagogičtí pracovníci), kteří 
nejsou vyučujícími konkrétních maturujících žáků. Zákon ukládá, že hodnotitel písemné 
práce z příslušného zkušebního předmětu nesmí hodnotit písemné práce z tohoto předmětu 
žáků školy, v níž je pedagogickým pracovníkem. 

Změny schválené v textu školského zákona se pak promítají i do příslušných ustanovení 
vyhlášky: je nutné nově stanovit kdo, jakým způsobem a dokdy hodnotitele písemných prací 
jmenuje a také způsob a termín předání výsledného hodnocení písemných prací ředitelům 
kmenových škol v rámci informačního systému Centra.    

K dosažení tohoto cíle proto CZVV připravilo na druhou polovinu roku 2016 systém školení a 
tutorského metodického vedení pro cca 500–600 učitelů českého jazyka a literatury, kteří 
aspirují na centrální hodnotitele PP ČJL. 

Zásady centrálního hodnocení PP ČJL lze shrnout takto: 

o písemnou práci žáka nebude hodnotit hodnotitel z téže školy; písemné práce bude  
k hodnocení hodnotitelům přidělovat centrálně Centrum, hodnotitel nebude znát 
jméno ani kmenovou školu žáka, jehož práci hodnotí; na druhé straně ani škola, ani 
žáci nebudou znát jméno „svého“ hodnotitele písemné práce;  

o hodnotitel PP ČJL (stejně jako hodnotitel PP z cizího jazyka) je do funkce jmenován 
Centrem, smlouvu (resp. dohodu o provedení práce) bude hodnotitel uzavírat 
s Centrem a odměňován za hodnocení bude Centrem. 

 
Z věcného hlediska systém přípravy, organizace a realizace centrálního hodnocení PP ČJL 
obnáší zejména: 
 

o zajištění a proškolení dostatečného počtu certifikovaných centrálních hodnotitelů PP 
ČJL (dále jen „CeHOD PP ČJL“), vedoucích hodnotitelských týmů („VHT“) a 
vedoucích hodnocení předmětu („VHP“) pro ČJL, např. formou oslovení CeHOD PP 
ČJL spolupracujících s CZVV již v roce 2012; 

o příprava a zprovoznění systému odborné přípravy VHT a VHP ČJL; 
o příprava a zprovoznění systému odborné přípravy adeptů na funkci CeHOD PP ČJL; 
o výběr a následná odborná příprava VHP a VHT; 
o výběr CeHOD PP ČJL, aktualizační odborná příprava a jejich zařazení do 

jednotlivých týmů; 
o výběr a odborná příprava CeHOD PP ČJL pro žáky se znevýhodněním, kteří mají 

nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ);   
o závěrečné sestavení hodnotitelských týmů.  

 
Zajištění výše uvedených zásad si vyžádá organizační úpravy systému hodnocení PP ČJL 
(metodiky) a programovou úpravu informačního systému CERTIS. V dalších letech je třeba 
počítat s aktualizačním školením CeHOD PP ČJL a hodnotitelských týmů vždy před 
začátkem jarního zkušebního období maturitní zkoušky.  
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Se znovuzavedením centrálního hodnocení PP ČJL souvisí také snížení počtu možných 
zadání (specifikace tématu + slohového útvaru, resp. žánru) písemných prací z českého 
jazyka a literatury, z nichž žák v rámci daného zkušebního období vybírá. Od jarního 
zkušebního období 2018 (v souladu s Katalogem požadavků pro zkušební předmět Český 
jazyk a literatura pro zkoušky SČ MZ konané po 1. lednu 2018, zveřejněným v dubnu 2016 – 
viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/katalog-pozadavku-zkousek-spolecne-
casti-maturitni-zkousky-z) bude nabízeno 6 zadání (dříve 10). Tato změna je vedena snahou 
o co nejvyšší objektivitu a srovnatelnost hodnocení, přičemž platí, že při nižším počtu 
možných zadání je hodnocení sourodější a vykazuje případnou nižší chybovost ze strany 
hodnotitelů.   
 
IV.2  Úpravy v oblasti přezkumného řízení maturitní zkoušky 

Podle zákona má MŠMT kompetenci a povinnost rozhodovat o žádostech o přezkum 
didaktických testů SČ MZ, příslušné kraje podle sídla školy, v níž žák konal maturitní 
zkoušku, pak žádosti o přezkum písemných prací a ústních zkoušek SČ MZ a všech forem 
zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Přesnější náležitosti žádosti o přezkum výsledku 
maturitní zkoušky dosud nebyly ani zákonem, ani prováděcím právním předpisem nijak 
specifikovány.   

Každoroční poznatky z praxe pracovníků MŠMT i odborů školství krajských úřadů však 
ukazují, že nemalá část žadatelů o přezkum výsledku zkoušky nemá schopnost sepsat 
a podat srozumitelnou žádost, která by obsahovala všechny potřebné náležitosti, z nichž je 
možné jednoznačně usuzovat, s čím žadatel při hodnocení své zkoušky nesouhlasí. 
Vyřizování neúplných či zmatečných žádostí je pak velmi náročné po stránce věcné, 
administrativní i časové.  

Podle rozšířeného zmocnění v § 81 odst. 11 písm. e) školského zákona prováděcí vyhláška 
stanoví „náležitosti žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) 
a § 82 odst. 2“. Vyhláška tedy nově obsahuje formou dvou tiskopisů (nové přílohy č. 7 a č. 8) 
výčet potřebných formálních náležitostí, které musejí být uvedeny, aby žádost o přezkum 
výsledku maturitní zkoušky mohla být jednoznačně identifikována a bez administrativních 
průtahů vyřízena.  

Dále je navrhována změna úpravy při nařízení krajského úřadu o opakování maturitní 
zkoušky profilové části konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před 
zkušební komisí, protože v praxi se ukazuje, že lhůta 15 dnů je u této formy nedostatečná, 
pokud je v některých případech vhodné nařídit nejen opakovanou obhajobu maturitní práce, 
ale také její nové vypracování. 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Všechny dopady na státní rozpočet budou zabezpečeny v rámci schválených rozpočtů 
kapitoly resortu školství. Navrhovaná úprava bude mít dopad na rozpočtovou kapitolu 
MŠMT, jak již bylo uvedeno v důvodové zprávě a hodnocení dopadů regulace k zákonu č. 
178/2016 Sb., a následně si také vyžádá navýšení rozpočtu CZVV:  

1) Zajištění jednorázové přípravy systému v roce 2016 (podrobněji  
rozepsáno již v důvodové zprávě ke sněmovnímu tisku č. 611)                  ….. 3,7 mil. Kč 

2) Pravidelné roční doškolování hodnotitelů PP ČJL od roku 2017        ……0,4 mil. Kč 
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3) Pravidelné hodnocení písemných prací z ČJL od r. 2017  
(DPP s hodnotiteli, včetně odvodů) – předpokl. počet  
hodnocených PP je 80 až 90 tisíc ročně,  
potřeba je cca 500 CeHOD PP ČJL a 28 VHT                                ….11,0 až 13,0 mil. Kč 

4) Navýšení odměny pro hodnotitele písemných prací SČ MZ dané změnou § 47 vyhlášky 
(vztahuje se na všechny PP, tj. jak z českého jazyka a literatury, tak z cizího jazyka): 

Vyhláška nově stanoví, že hodnotitel písemné práce obdrží:  
za 1 opravenou PP intaktního žáka (tj. žáka bez PUP MZ)        … 130 Kč (dosud 100 Kč)    
za 1 opravenou PP žáka s PUP MZ            …. 150 Kč (dosud 100 Kč)  
 
Podle kvalifikovaného odhadu je ročně v obou zkušebních obdobích nutné ohodnotit: 
o cca 130 tisíc PP (ČJL + cizí jazyky) intaktních žáků              …. tj. navýšení o 3,9 mil. Kč 
o cca 3,5 tisíce PP (ČJL + cizí jazyky) žáků s PUP MZ            …..tj. navýšení o 0,2 mil. Kč 
 
Celková roční částka při navrhovaném navýšení odměny hodnotitelů PP   ……   4,1 mil. Kč 
 
Předkladatel se domnívá, že pro zvýšení motivace centrálních hodnotitelů písemných prací 
(jak z ČJL, tak i z cizích jazyků) je nutné navrhnout zvýšení jejich odměny za hodnocení 
(současná výše odměny 100 Kč / jedna opravená práce nebyla nikdy od roku 2009, kdy 
vyhláška vstoupila v platnost, valorizována) a podle poznatků z praxe je také nutné finančně 
odlišit mnohem náročnější hodnocení PP žáků s PUP MZ. 
 
K tomu předkladatele vede i reálná obava, že zejména při snaze získat do hodnotitelských 
týmů kvalitní nové/staronové CeHOD PP ČJL nebude z jejich strany o centrální hodnocení 
dostatečný zájem z důvodu: 
o náročné přípravy, nutnosti absolvování certifikace a každoročního aktualizačního školení; 
o vysokých požadavků na práci hodnotitele, na jejich osobní odpovědnost a stálou 

kontrolu; 
o intenzivního pracovního výkonu ve velmi omezeném čase (práce o nocích a víkendech); 
o pocitu nedostatečného finančního ohodnocení ve srovnání s vysokými požadavky na 

práci a odpovědnost hodnotitele PP. 
 
Roční dopad na rozpočtovou kapitolu MŠMT v letech 2017 až 2020  
(bez zajištění jednorázové přípravy v roce 2016): 
 

Činnost 

 

Finanční částka   

(v mil. Kč) 

Pravidelné roční doškolování hodnotitelů PP ČJL  
od roku 2017 
 

0,4 

Pravidelné hodnocení písemných prací z ČJL od r. 2017 
formou centrálního hodnocení  
(DPP uzavřená mezi CZVV a hodnotiteli, včetně odvodů) 

max. 13,0  

Navýšení odměny pro hodnotitele všech písemných 
prací SČ MZ dané změnou § 47 vyhlášky 
 

4,1 

Celkem  
 

 max. 17,5  
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VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, 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 

Nepředpokládá se, že navrhovaná změna vyhlášky bude mít dopad na podnikatelské 
prostředí, ani nejsou identifikovány žádné sociální dopady této změny. 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Konání maturitní zkoušky důsledně vychází z respektování rovného přístupu ke vzdělávání. 
Navrhovaná úprava nezakládá žádné negativní dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen ani 
jiné diskriminační dopady.   

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná novela vyhlášky zachovává již právně existující stav zpracování osobních údajů 
maturujících žáků a parametry práva na ochranu osobních údajů. Dílčí pozitivní momenty lze 
spatřovat v tom, že centrální anonymizované hodnocení písemných prací z českého jazyka 
a literatury, které je postaveno na principu, že hodnotitel nesmí hodnotit práci svého žáka ze 
školy, v níž působí jako pedagogický pracovník, povede k zajištění vyšší objektivity 
hodnocení. 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Zvláštní část 

K čl. 1 

K bodu 1 – § 5 odst. 3  

Navrhuje se, aby od jarního zkušebního období 2018 (viz čl. II) bylo místo dosavadních 10 
zadání písemné práce z českého jazyka a literatury žákům dáno na výběr pouze 6 možných 
zadání. Důvodem je především snaha o co nejvyšší objektivitu a srovnatelnost hodnocení, 
přičemž platí, že při nižším počtu možných zadání je hodnocení sourodější a vykazuje 
případnou nižší chybovost ze strany centrálních hodnotitelů. Zároveň se snižuje časová lhůta 
pro volbu konkrétního zadání žákem z 25 na 20 minut, a to zejména na základě poznatků  
z praxe a kontrolních zjištění ČŠI, kdy se jasně ukazuje, že 25minutová lhůta je zbytečně 
dlouhá.    

K bodu 2 – § 5 odst. 4 

Z textu se vypouští slovo „nepřetržitě“, které je při výkladové interpretaci ustanovení matoucí 
a nadbytečné.    

K bodu 3 – § 7 odst. 2  

Je stanoveno celkové navýšení času pro vypracování didaktického testu z cizího jazyka z 95 
minut a na 100 minut, a to z důvodu nutnosti navýšit čas pro vypracování odpovědí žáků na 
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poslechovou část didaktického testu z cizího jazyka z 35 minut na 40 minut. Předkladatele 
k tomu vede snaha dát žákům delší čas na přepis odpovědí do záznamového archu, který se 
při podrobnějších pilotních analýzách ukazuje jako krátký, a zvýšit tak v některých případech 
jejich bodovou úspěšnost.  

K bodu 4 – § 18 odst. 1 

Explicitně se stanoví kompetence ředitele školy stanovit vzhledem k charakteru oboru 
vzdělání a případně i zaměření a specifikům školního vzdělávacího programu délku konání 
praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky (obdobně jako tomu je i u písemné 
zkoušky profilové části maturitní zkoušky). Praktická zkouška se může v jednom dni konat 
nejdéle 420 minut, nicméně tento čas je nutné chápat jako nejvyšší možný (zejména při 
praktické zkoušce založené na manuálních činnostech vedoucích ke zhotovení nějakého 
výrobku), ve většině oborů vzdělání (ekonomika, zdravotnictví, předškolní a mimoškolní 
pedagogika, umělecké výkony v konzervatorních oborech vzdělání apod.) je pro zhodnocení 
žákových znalostí a dovedností adekvátnější a dostačující i mnohem kratší čas.  

K bodu 5 – § 19a odst. 2 

Explicitně se stanoví, dokdy nejpozději musí ředitel školy pro daný školní rok zveřejnit své 
sdělení, zda umožní žákům v profilové části maturitní zkoušky 1 povinnou a 1 nepovinnou 
zkoušku z cizího jazyka nahradit standardizovanou jazykovou zkouškou a které zkoušky ze 
seznamu, zveřejněného MŠMT každoročně k 31. březnu pro následující rok, jsou v souladu 
se školním vzdělávacím programem brány jako zkoušky nahrazující. Ředitel školy toto určí 
společně s celkovou nabídkou zkoušek profilové části nejpozději 7 měsíců před konáním 
první zkoušky profilové části, což v praxi v konkrétní střední škole a konkrétním oboru 
vzdělání představuje zhruba časové období mezi 15. zářím a 15. říjnem školního roku, 
v němž se maturitní zkouška koná.     

K bodům 6 a 7 – § 20 odst. 3 a 5 

Doplňují se podrobnější ustanovení k doporučení školského poradenského zařízení, které 
obsahuje výčet konkrétních podpůrných opatření, na něž má žák s přiznaným uzpůsobením 
podmínek pro konání maturitní zkoušky nárok. Platnost doporučení (do srpna 2016 
„posudku“ školského poradenského zařízení) dosud stanovilo pouze metodické doporučení 
MŠMT, které však nebylo všemi žáky a řediteli škol plně respektováno.  

K bodům 8, 9 a 10 – § 22 odst. 3 a 4 

Upravuje se způsob a termín předání výsledků hodnocení písemných prací SČ MZ  
(z českého jazyka a literatury i z cizího jazyka) žáků od Centra ředitelům škol. Od jarního 
zkušebního období 2017 jsou všechny písemné práce hodnoceny na stejném principu, tj. 
anonymizovaně externími hodnotiteli Centra. Zároveň je v jarním zkušebním období 
zachován princip, že každý žák bude znát výsledek své písemné práce z konkrétního 
zkušebního předmětu před začátkem své ústní zkoušky společné části z tohoto zkušebního 
předmětu. V jarním období Centrum dále garantuje, že výsledky všech písemných prací 
budou školám předány nejpozději do 29. května.   

K bodům 11, 12 a 13 – § 38, § 41 a § 44 odst. 2 

V souvislosti se zavedením centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka a 
literatury se mění a upřesňují podmínky pro činnost hodnotitelů a kompetence Centra, resp. 
ředitelů škol při jmenování hodnotitelů a zadavatelů zkoušek v rámci společné části maturitní 
zkoušky.  

K bodu 14 – § 47 odst. 3 

Navrhuje se zvýšení odměny pro hodnotitele písemných prací společné části maturitní 
zkoušky. Tato částka nebyla dosud měněna od zavedení nového modelu maturitní zkoušky 
v roce 2011 a poznatky z praxe ukazují, že už není dostatečně motivační pro udržení 
stávajících certifikovaných hodnotitelů a pro nábor hodnotitelů nových. Zároveň se ukazuje, 
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že je nutné finančně zvýhodnit opravy písemných prací žáků s PUP MZ, které jsou často 
špatně čitelné, a hodnotitelé musí navíc pečlivě prostudovat a aplikovat všechna 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které symptomy v písemném 
projevu je u nich nutné kvůli hendikepu tolerovat.           

 
K bodu 15 a 17 – § 51, nové odstavce 5 a 6, nové přílohy č. 7 a č. 8  

V odstavci 5 se na základě rozšířeného zmocnění v § 81 odst. 11 školského zákona nově 
stanoví časová lhůta, dokdy se koná opakování maturitní zkoušky profilové části konané 
formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí, pokud krajský úřad 
v souladu s § 82 odst. 1 školského zákona v rámci přezkumného řízení toto opakování 
nařídí.   

V odstavci 6 jsou na základě rozšířeného zmocnění v § 81 odst. 11 písm. e) stanoveny 
náležitosti žádosti o přezkum maturitní zkoušky. Navrhuje se, aby počínaje přezkumným 
řízením vztahujícím se k jarnímu zkušebního období 2017 byly žádosti o přezkoumání 
podávány formou dvou předepsaných tiskopisů (jeden tiskopis pro přezkoumání didaktického 
testu při žádosti podávané MŠMT, druhý tiskopis pro všechny ostatní maturitní zkoušky či 
dílčí zkoušky při žádosti podávané krajskému úřadu). Tiskopisy obsahují náležitosti potřebné 
k tomu, aby žádost o přezkum maturitní zkoušky mohla být jednoznačně identifikována  
a vyřízena, a jejich vzory jsou uvedeny v přílohách č. 7 a č. 8. 

K bodu 16 – přílohy č. 1 a 1a 

Z důvodu novelizace § 5 odst. 4 (viz bod 2) se také z textu přílohy č. 1 a č. 1a vypouští slovo 
„nepřetržitě“.   

K čl. 2 

Účinnost vyhlášky se navrhuje k 1. říjnu 2016, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 15 a 17, kde 
je účinnost navržena k 1. lednu 2017 (tj. poprvé pro přezkumné řízení po jarním zkušebním 
období 2017), a s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 1, kde je účinnost navržena k 1. říjnu 2017 
(tj. poprvé pro jarní zkušební období 2018).  

Důvodem odložené účinnosti čl. 1 bodu 1 je fakt, že v souladu s § 78a odst. 1 zákona  
č. 561/2004 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2016, je nutnost zveřejnit každý katalog 
požadavků společné části maturitní zkoušky pro příslušný zkušební předmět alespoň 24 
měsíců před konáním maturitní zkoušky. Pro písemnou práci ze zkušebního předmětu český 
jazyk a literatura v jarním a podzimním zkušebním období roku 2017 tak zůstává v platnosti 
ještě katalog požadavků zveřejněný v dubnu 2014 (č. j. MSMT-6858/2014-CERMAT ze dne 
24. dubna 2014), který v textu explicitně obsahuje sdělení, že žák vybírá z 10 možných 
zadání písemné práce.  
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