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 VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  
dne 13. června, s termínem dodání stanovisek do 4. července 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Připomínkové místo Připomínky 
 

Vypořádání 

MV Doporučující připomínky: 
 

 K čl. I bodu 14 – k § 51 odst. 6: Upozorňujeme na nevhodně použitý 
výraz „certifikovaný elektronický podpis žadatele“, který neodpovídá 
používané terminologii. Doporučujeme proto slovo „certifikovaný“ vypustit, 
přičemž nároky na tento elektronický podpis se budou řídit příslušnými 
speciálními předpisy, tedy do budoucna zejména zákonem o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (sněmovní tisk č. 763). 
V rámci zjednodušení by však bylo možné písm. g) přeformulovat tak, aby 
z něj pouze vyplývalo, že žádost musí být podepsaná, tedy ostatní 
souvislosti by byly ponechány zmíněným zvláštním předpisů. 
 

 K úvodní větě: Doporučujeme s ohledem na navrhovaný § 51 odst. 5 
doplnit do úvodní věty vyhlášky odkaz na § 82 odst. 1 školského zákona, 
v němž se nachází příslušné zmocnění.  

 

 K čl. I bodu 9 – k § 22 odst. 3: Za účelem dodržení jednotné terminologie 
navrhujeme s odkazem na čl. I bod 8 návrhu (změna předchozí věty § 22 
odst. 3) doplnit před slovo „žáka“ slovo „příslušného“. Dále by bylo vhodné 
vypustit slova „z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka“, neboť 
v jiných částech vyhlášky č. 177/2009 Sb. jsou tato slova vypouštěna. 
Ostatně z matematiky jako jediného dalšího možného předmětu společné 
části zkoušky se ústní zkouška nekoná. 

 

 K čl. I bodu 14 – k § 51 odst. 6: Doporučujeme v daném ustanovení 
v písm. b) a h) nepoužívat lomítko – to by bylo možné nahradit např. 
spojkou „nebo“. 

 
 
AKCEPTOVÁNO JINAK – viz připomínka 
Královéhradeckého kraje  
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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MPO Doporučující připomínky: 

 K úvodní větě: Doporučujeme text „č. …../2016“ nahradit textem „č. 
197/2016“. 

 K bodu 13 (§ 47 odst. 3): V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. k) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slova „se číslo „100“ nahrazuje číslem „130““ 
nahradit slovy „se částka „100 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč““. 

 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
AKCEPTOVÁNO 

MSp Doporučující připomínky: 

 K úvodní větě 

a) K § 81 odst. 6 školského zákona 
Jsme toho názoru, že uvedení § 81 odst. 6 školského zákona ve výčtu 
prováděných zmocňovacích ustanovení je nadbytečné, jelikož zmocnění 
MŠMT k vydání prováděcího právního předpisu, v němž stanoví „podmínky pro 
nahrazení zkoušky profilové části z cizího jazyka výsledkem standardizované 
zkoušky doložené jazykovým certifikátem“, je dáno v § 81 odst. 11 písm. a) 
téhož zákona. Z toho důvodu považujeme citaci odstavce 6 za duplicitní 
a doporučujeme její vynětí z úvodní věty návrhu. 
 
b) K zákonu č. 179/2006 Sb. 
Upozorňujeme, že ve výčtu novel citovaných zmocňovacích ustanovení chybí 
zákon č. 179/2006 Sb., pročež doporučujeme vložit za slova „ve znění“ slova 
„zákona č. 179/2006 Sb.,“. 
 

 K čl. I bodu 12 – poslední větu doporučujeme formulovat „(…) jeden 
měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.“  

 K čl. I bodu 14 – § 51 odst. 6 písm. b) a h) 

Konstatujeme, že v textu právního předpisu není vhodné užívat pro vyjádření 
alternativy symbolu lomítka (/), pročež jeho výskyty v předmětných 
ustanoveních doporučujeme nahradit slovem „nebo“. 

 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 

MŽP Doporučující připomínky: 
V bodě 14. § 51 odst. 5 navrhujeme znění: "Opakování zkoušky profilové části 
maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby 
před zkušební komisí se koná nejpozději do 3 měsíců…“ nahradit zněním: 
"Opakování profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování 
maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná nejpozději do 3 
měsíců…“. Domníváme se, že se má jednat o opakování samotné části 
maturitní zkoušky, nikoliv, že jde o opakování zkoušky na část maturitní 
zkoušky. 

Neakceptováno, vysvětleno – je nutné dodržet 
terminologii danou školským zákonem (viz § 79), 
kdy se zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
mohou konat 4 různými formami, popř. kombinací 
těchto forem   
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Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek MŽP je Mgr. Kristýna Hýblová, 
odbor legislativní (kristyna.prikrylova@mzp.cz, tel.: 267 122 421).  

MZe Zásadní připomínka k § 22 nový odst. 5: Požadujeme za slova „zkušebním 
dni“ vložit slova „a dané zkušební skupině“.  
Cílem je právní úpravu uvést do souladu se stávající praxí škol, kdy výsledky 
ústní zkoušky bývají žákům sdělovány zpravidla vždy po ukončení zkoušení 
příslušné zkušební skupiny (dopolední a odpolední). Dle stávající úpravy § 22 
odst. 6 (nový odst. 5) by výsledky měly být sdělovány všem žákům teprve na 
konci zkušebního dne.  

 
Pověřenou osobou pro vypořádání připomínek: 
JUDr. Adela Riegerová    adela.riegerova2@mze.cz, tel. 221 812 906   

VYSVĚTLENO – připomínkové místo na své 
připomínce netrvá, zasláno e-mailem. 

ÚV ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

 Zásadní připomínka: K § 22 odst. 5 (dle nového číslování) – Požadujeme 
na konec věty první vložit slova „a dané zkušební skupině“. 

Jedná se o zpřesňující doplnění, které odpovídá praxi – výsledky ústních 
zkoušek jsou zpravidla žákům sdělovány vždy po dopolední a odpolední 
zkušební skupině. Dle současného znění by měly být sdělovány až na konci 
celého dne. 

 Doporučující připomínka: Doporučujeme zvážit, zda nerozšířit možnost 
nahrazení zkoušky z cizího jazyka „certifikátem“. Nahrazení zkoušky z 
cizího jazyka „certifikátem“ má v praxi pouze minimální dopad, protože jej 
právní úprava umožňuje pouze v případě profilové části maturitní zkoušky 
ze tří předmětů (těch je ale naprosté minimum) a v případě nepovinné 
zkoušky z cizího jazyka. Mezinárodně uznávaný certifikát má však v 
zahraničí často větší význam a relevanci než maturitní vysvědčení z České 
republiky. 

Pověřenou osobou pro vypořádání připomínek: 
Mgr. Jakub Joklík, e-mail: joklik.jakub@vlada.cz, tel.: 224 002 273. 

VYSVĚTLENO – připomínkové místo na své 
připomínce netrvá, zasláno e-mailem. 
 
 
 
 
 
 
Tato připomínka je nad rámec novely vyhlášky, 
pro tuto úpravu není dáno zákonné zmocnění. 
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ÚV ČR – KOM  Po stránce formální: Předkladatel s níže uvedenou výhradou 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.  
 
Po stránce materiální: Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
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. 
 
I přes uvedené se v širších souvislostech 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).   
 
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné věcné připomínky. Do části III. 
„Zhodnocení souladu s právem EU“ odůvodnění však požadujeme doplnit výše 
uvedenou směrnici.   
 
Závěr: Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.   
Formální nedostatek návrhu je nutno napravit. 

AKCEPTOVÁNO – doplněno do textu odůvodnění 
 

ÚV ČR – KML  Doporučující připomínka k Závěrečné zprávě RIA 
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že v části V. Odůvodnění 
(Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty) jsou uvedeny podrobné finanční 
údaje spojené s přijetím novely vyhlášky. Tyto údaje by měly být z hlediska 
úplnosti v ZZ RIA rovněž uvedeny v relevantní podobě, a to v části týkající se 
vyhodnocení nákladů a přínosů zvolené varianty. 
 
Kontaktní osobou je Mgr. Radana Kubová, 
tel.: 224 002 159, kubova.radana@vlada.cz. 
 

AKCEPTOVÁNO – doplněno do textu ZZ RIA  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACVDZR3D)

mailto:kubova.radana@vlada.cz


48 

 

Hl. město Praha  Doporučující připomínky:  

 V souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova 
„, vyhlášky č. 214/2015 Sb. a vyhlášky č. …../2016 Sb.“ nahradit slovy „a 
vyhlášky č. 214/2015 Sb.“. 
 

 K bodu 4 (§ 18 odst. 1): Doporučujeme před slovo „délku“ vložit mezeru. 
 

 K bodu 13 (§ 47 odst. 3): V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. k) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slova „se číslo „100“ nahrazuje číslem „130““ 
nahradit slovy „se částka „100 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč““. 

 

 K bodu 14 (§ 51 odst. 6): Doporučujeme zvážit navrhovaný text. Explicitní 
zavedení prvků formalizace pro podání žádosti o přezkum výsledku 
maturitní zkoušky považujeme za ztížení a administrativní prodloužení 
přezkumného řízení. Do jisté míry by bylo přínosné, kdyby žadatelé uváděli 
přesněji např. důvody žádosti o přezkum, na druhou stranu ale kladení 
podmínky splnění všech formálních záležitostí a v případě nesplnění 
návrat zpět k žadateli znamená, podle současných zkušeností, návrat 
téměř každé žádosti. Domníváme se, že je tento krok také v rozporu se 
základními zásadami činnosti správních orgánů, a to i přesto, že zákon č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se na přezkum 
maturitní zkoušky nevztahuje, a chápeme jej zde jako normu podpůrnou. 
Řada údajů formalizované žádosti je v databázi informačního systému 
CERTIS a je zaměstnancům krajských úřadů přístupná (po sdělení 
minimálních údajů žadatele).  Tento krok je v neprospěch žadatele. Dojde 
ke zpomalení celého procesu, informaci o výsledku přezkumu bude 
žadatel znát mnohem později (nepodá-li úplnou formalizovanou žádost). Je 
třeba také specifikovat, kdy začne plynout lhůta pro vyřízení přezkumu. 30 
dnů by v tomto případě mělo být počítáno až po doručení formalizované 
žádosti, v opačném případě je 30 dnů nedostatečná lhůta. V neposlední 
řadě takovéto řízení zvýší i náklady na celý proces administrace. 
V případě ponechání textu, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, doporučujeme text písmen b) až f), tvořící samostatnou 
větou v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, oddělovat středníkem. 

 

 
AKCEPTOVÁNO JINAK – viz připomínka MPO 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO  
 
AKCEPTOVÁNO  
 
 
 
AKCEPTOVÁNO JINAK – viz připomínka 
Královéhradeckého kraje  
Vysvětleno – upraveno v textu odůvodnění, 
vráceny budou pouze ty žádosti, z nichž nebude 
možná jednoznačná identifikace žadatele nebo 
zkoušky, o jejíž přezkum žadatel žádá.   

Královéhradecký 
kraj  

Zásadní připomínka k § 51 odst. 6:  
 
V souvislosti s uvedením taxativního výčtu konkrétních náležitostí žádosti o 
přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o 
vyloučení ze zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b) a odst. 2 školského zákona 

AKCEPTOVÁNO – upraveno v textu vyhlášky, 
nový novelizační bod    
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navrhujeme doplnit jako přílohu vyhlášky jednotný „formulář žádosti o 
přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o 
vyloučení ze zkoušky“. 

 
Obecně se domníváme, že by bylo vhodnější novelizovat školský zákon v tom 
smyslu, aby byl přezkum maturit již ze zákona (nikoliv pouze na základě 
ustálené soudní judikatury) v režimu správního řádu. Pak by se nemusely 
zvlášť stanovovat náležitosti žádosti o přezkum, neboť naprostou většinu 
z nich již obsahuje správní řád. Nicméně pokud mají být tyto náležitosti 
stanoveny tak, jak je uvedeno v návrhu vyhlášky, je z našeho pohledu nutností 
vytvořit v souladu s uvedenými náležitostmi formulář žádosti, který bude 
přílohou vyhlášky. Zamezí se tím zbytečným průtahů již tak termínově 
hraničních (součinnost ČŠI a vzhledem ke lhůtám, které má zákonem 
stanoveny pro svou kontrolní činnost) přezkumných řízení, kdy by krajské 
úřady byly nucené neustále vyzývat žadatele k doplnění žádostí. 
 
Mgr. Martin Struna /495 817 127; mstruna@kr-kralovehradecky.cz                 
 

Liberecký kraj  Doporučující připomínka: 
 
V § 51 odst. 3  doporučujeme sladit formulaci s ustanovením § 81 odst. 2 
školského zákona a uvést konkrétně lhůtu 3 pracovních dnů od termínu konání 
zkoušky, do kdy je žák povinen se řádně omluvit, pokud se ke zkoušce 
nedostaví.  
 
Podporujeme variantu II, která předpokládá přijmout předkládanou novelu. 

Neakceptováno 

Moravskoslezský 
kraj 

Doporučující připomínka:  
 
K čl. I odst. 1, Část druhá, zkouška z českého jazyka a literatury 
V § 5 odst. 3 se navrhuje u písemné práce ze zkušebního předmětu český 
jazyk a literatura zkrácení časové lhůty pro volbu konkrétního zadání žákem z 
25 na 20 minut, neboť se dle důvodové zprávy na základě poznatků z praxe a 
kontrolních zjištění ČŠI ukazuje, že 25minutová lhůta je zbytečně dlouhá. Kraj 
se však naopak setkává s námitkami žadatelů o přezkum průběhu a výsledků 
společné části maturitní zkoušky, že čas pro výběr zadání a zpracování práce 
je nedostatečný. Doporučujeme tedy zvážit ponechání současné lhůty. 

Neakceptováno 

Olomoucký kraj  Doporučující připomínky:  

 Čl. I, novelizační bod 6 (§ 20 odst. 3): Nově vloženou textaci 
„Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě 
v informačním systému Centra“ doporučujeme upřesnit, neboť z návrhu 

 
VYSVĚTLENO – jde o již nastavený a osvědčený 
proces, kdy do IS CERTIS posudky (doporučení) 
pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ 
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není zřejmé, kdo, jakým způsobem a v jakých termínech je povinen 
doporučení anonymizovat a předat jej k evidenci Centru. 
 
 
 
 
 
 

 Čl. I, novelizační bod 12 (§ 44 odst. 2): Z odůvodnění návrhu změny 
vyhlášky vyplývá, že „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“. Textace školského zákona ani 
vyhlášky uvedenému neodpovídá, resp. uvedené z těchto předpisů 
nevyplývá (nejedná se o informaci veřejně nepřístupnou) a není tedy 
zřejmé, jak bude předmětná skutečnost v praxi vynutitelná. 
 

 Ke stávajícímu platnému znění § 38 písm. b): Upozorňujeme, že chybí 
novelizace původní textace „navrhuje Centru pedagogické pracovníky k 
odborné přípravě na funkci zadavatele a hodnotitele v počtu potřebném 
pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole a v případě zadavatele a 
hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury a hodnotitele 
ústních zkoušek určuje místo působiště pro výkon jeho funkce“ – je nutné 
vypustit textaci „a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a 
literatury“. 

 

 Ke stávajícímu platnému znění § 47 odst. 4 Na konec odstavce 
doporučujeme doplnit textaci, ze které bude vyplývat, kdo odměnu vyplácí, 
např. takto: „Odměna podle odstavců 1 až 3 je splatná v pravidelných 
termínech pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním 
poměru“, a vyplácí ji subjekt, který provedl jmenování.   

v elektronické formě ukládají pracovníci školských 
poradenských zařízení a konkrétní posudek 
(doporučení) se ke konkrétnímu žákovi přiřadí 
v okamžiku, kdy žák odevzdá přihlášku k MZ 
(propojí se kód žáka přidělený CZVV a resortní 
identifikátor posudku/doporučení uvedený i na 
přihlášce) 
 
VYSVĚTLENO – uvedené vychází z § 80a odst. 5 
školského zákona: „Hodnotitel písemné práce 
nesmí hodnotit písemné práce žáků školy, v níž je 
ped. pracovníkem.“ Hodnotitelé při hodnocení PP 
nevidí na záznamovém archu jméno žáka. 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO – nový novelizační bod 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno – kdo vyplácí odměnu, 
je stanoveno § 184 odst. 2 školského zákona, 
vyhláškou nelze stanovit jinak.    

Plzeňský kraj Zásadní připomínka: 
Ke znění ust. § 22, odst. 3.  V odstavci se ve druhé větě uvádí, že Centrum 
zpřístupní výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání 
ústních zkoušek společné části příslušného žáka, nejpozději pak však do 29. 
května. Ve třetí větě je povinnost ředitele předat konkrétní termíny konání ústní 
zkoušky žáka do 30. dubna. Z formulace věty třetí není jasné, zda výsledky 
budou Centrem zpřístupněny najednou pro všechny žáky, či jednotlivě každý 
den podle termínu konání ústních zkoušek žáka. Ve druhém případě, dle 
vyjádření ředitelů škol, bude administrativně a časově velmi náročné vždy před 
zahájení ústních zkoušek vyhledávat výsledky žáků ten den konajících ústní 

VYSVĚTLENO – vedoucí odboru školství KÚ 
Plzeňského kraje na připomínce netrvá.  MŠMT 
i CZVV trvají na tom, že v IS CERTIS musí být 
zaznamenán den konání konkrétní ústní zkoušky 
společné části maturitní zkoušky (ČJL + zkouška 
z cizích jazyků) – je to nutné z hlediska efektivní 
organizace práce hodnotitelů PP a bezchybného 
předávání výsledků hodnocení PP školám.  
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zkoušky. Kontaktní osoba pro vypořádání připomínek:  
Mgr. Petr Dušek, tel. 377 195 464, petr.dusek@plzensky-kraj.cz  

CZESHA Unie školských asociací ČR – Czesha předkládá tyto zásadní připomínky: 
 

 k  § 22  odst. 3: Písemné práce z cizího jazyka obdrží hodnotitel od Centra; 
hodnocení předá hodnotitel Centru prostřednictvím jeho informačního 
systému v termínech stanovených Centrem. Centrum zpřístupní výsledky 
řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních 
zkoušek společné části v příslušné třídě příslušného žáka, nejpozději však 
do 29. května, a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od 
shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků 
příslušné třídy. Pro jarní zkušební období předá ředitel školy Centru 
prostřednictvím informačního systému Centra konkrétní termíny konání 
ústní zkoušky společné části žáka z českého jazyka a literatury a z cizího 
jazyka do 30. dubna.   

Navrhujeme v první větě tohoto odstavce neměnit znění, tedy ponechat slova 
„v příslušné třídě“ a v druhé – poslední větě odstavce nahradit slovo „žáka“ 
stejnou formulací, tj. slovy „v příslušné třídě“. 
Odůvodnění: Do 30. dubna není často možné mít hotové přesné schéma 
ústních zkoušek – bylo by dobré zachovat určení termínu konání  pro třídu,  
respektive den zahájení zkoušek pro třídu, pokud tomu nic podstatného 
nebrání.  
 

 k § 9 – doporučujeme prodloužit délku didaktického testu z matematiky o 
15 minut, tedy na 120 minut.  

Odůvodnění: Po konzultaci s učiteli matematiky se domníváme, že je vhodné 
poskytnou žákům více času k řešení. Chápeme, že tato připomínka je nad 
rámec předložené novely, ale považujeme ji za podstatnou. 
Vypořádáním připomínek je pověřen:  
Jiří Zajíček (jiri.zajicek@mssch.cz, tel. 603 89 77 89)  

VYSVĚTLENO – připomínkové místo na své 
připomínce netrvá.   
 
MŠMT i CZVV trvají na tom, že v IS CERTIS musí 
být zaznamenán den konání konkrétní ústní 
zkoušky společné části maturitní zkoušky (ČJL + 
zkouška z cizích jazyků) – je to nutné z hlediska 
efektivní organizace práce hodnotitelů PP a 
bezchybného předávání výsledků hodnocení PP 
školám; navíc nejpozději 30. dubna musí být 
jasné, zda konkrétní žák úspěšně ukončil poslední 
ročník vzdělávání, a tudíž může konat písemné 
zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a 
dále zkoušky konané před zkušební maturitní 
komisí.  
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO – připomínkové místo na své 
připomínce netrvá.   
 
 
 
 

AŘG  Vítáme snížení počtu témat PP ČJL. 

 § 22 - zadání konkrétních termínů jednotlivých žáků bude zase větší 
zatížení pro školy, ale AŘG chápe důvod této změny.  

 

MF bez připomínek  

MO bez připomínek  

MZV bez připomínek  

MPSV bez připomínek  
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MZDr bez připomínek  

MD bez připomínek  

MMR bez připomínek  

MK bez připomínek  

UOOU bez připomínek  

UOHS bez připomínek  

ÚV ČR – VÚV bez připomínek  

SMOČR bez připomínek  

SMSČR bez připomínek  

ČNB bez připomínek  

HKČR připomínky nezaslány  

ČMKOS bez připomínek  

ASO připomínky nezaslány  

UZS ČR připomínky nezaslány  

SP ČR připomínky nezaslány  

KVOP připomínky nezaslány  

Karlovarský kraj  bez připomínek  

Jihočeský kraj bez připomínek  

Jihomoravský kraj  bez připomínek  

Pardubický kraj  bez připomínek  

Středočeský kraj  bez připomínek  

Kraj Vysočina připomínky nezaslány  

Zlínský kraj  bez připomínek  

Ústecký kraj  bez připomínek  

V Praze 22. srpna 2017 

Vypracoval: Mgr. Petra Pátková  
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