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III. 
Odůvodnění 

I. Obecná část 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech 
o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb., se předkládá zejména v souvislosti s § 78 
odst. 1 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovení 
zavádí s účinností od 1. listopadu 2020 v některých oborech středního vzdělání povinnost 
žáků konat 3 zkoušky společné části maturitní zkoušky. Jedná se o zkoušky ze 
zkušebních předmětů Matematika, Český jazyk a literatura a výběrový cizí jazyk. 
V souladu se zmocněním uvedeným v § 78 odst. 6 školského zákona bylo vydáno 
nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika 
zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády 
č. 71/2017 Sb., které stanovuje obory vzdělání s povinnými třemi zkušebními předměty 
ve společné části maturitní zkušky. Žáci oborů středního vzdělání uvedených v příloze č. 
1 tohoto nařízení konají 3 povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky od školního 
roku 2020/2021, žáci oborů vzdělání uvedení v ostatních přílohách tohoto nařízení  
konají 3 povinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky od školního roku 
2021/2022. Návazně se ostatním oborům středního vzdělání s maturitní zkouškou 
navyšuje počet profilových zkoušek maturitní zkoušky. Na změnu zkušebních předmětů, 
ze kterých žáci budou konat maturitní zkoušky, musí reagovat předkládaná vyhláška 
úpravou výstupních dokladů o vzdělání. 
 
Do vyhlášky se dále doplňuje vzor tiskopisu o ukončení základů vzdělání ve speciální 
základní škole, který vyhláška dosud postrádala, do vzorů tiskopisů příslušných ročníků 
víceletých gymnázií se doplňuje informace o ukončení základního vzdělání podle § 54 
školského zákona, která v nich doposavad chyběla. V důsledku revize všech vzorů 
tiskopisů  se upravují u některých vzorů jejich formální nedostatky. 

 
b) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Ve vyhlášce č. 3/2015 Sb. nejsou zatím uvedeny vzory tiskopisů maturitních vysvědčení  
podle § 78 odst. 1 školského zákona ve znění účinném od 1. listopadu 2020. Školy 
mohou podle § 28 odst. 7 školského zákona používat pouze tiskopisy, jejichž vzory jsou 
uvedeny ve vyhlášce. Zároveň je potřebné doplnit na  vzoru vysvědčení z druhého 
ročníku šestiletého a čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia skutečnost, že daným 
školním rokem žák ukončil základní vzdělání. Bez provedení změn ve vyhlášce by nebylo 
možno od školního roku 2020/2021 vydávat žákům, kteří úspěšně ukončí střední 
vzdělávání maturitní zkouškou, odpovídající doklad o dosaženém vzdělání. 

 
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh vyhlášky upravuje či doplňuje vzory tiskopisů jednotlivých vysvědčení a je tak 
v souladu  se zákonným zmocněním upraveném v § 28 odst. 7 školského zákona. Je 
zcela v souladu i s § 54 odst. 1 a § 78 odst. 1 školského zákona ve znění stávajícím 
i účinném od 1. listopadu 2020. 
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d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
Návrh vyhlášky se dotýká pouze doplnění nových vzorů tiskopisů vysvědčení 
v návaznosti na nové znění § 78 odst. 1 školského zákona účinné od 1. listopadu 2020 
a nařízení vlády č. 445/2016 Sb.; v některých případech dochází u některých vzorů 
tiskopisů stávajících k drobným technickým úpravám. 
Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. Návrh 
vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
Návrh není v rozporu s právem Evropské unie. 

 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a 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, dopady na životní prostředí 
 
Návrh vyhlášky nebude mít žádné finanční dopady. Aby školy mohly dočerpat stávající 
zásoby tiskopisů vysvědčení, je v přechodném ustanovení stanoven časový prostor do 
31. října 2020.  

 
Navrhovaná úprava nemá negativní dopady 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, 
dopady na životní prostředí  
 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nemá dopad na diskriminaci ve vztahu k rovnosti mužů a žen, neboť 
žádným způsobem mezi ženami a muži nerozlišuje. 
 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 
Návrh vyhlášky nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů.  
 

h) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Návrh vyhlášky nebude mít žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních rizik.  
 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
 

j) Hodnocení regulace dopadů (RIA) 
 
Hodnocení regulace dopadů bylo provedeno při zpracování zákona č. 178/2016 Sb. 
Návrh vyhlášky obsahuje pouze změny některých vzorů tiskopisů vysvědčení. Z tohoto 
důvodu udělil předseda Legislativní rady vlády výjimku ze zpracování hodnocení dopadů 
regulace, a to dopisem č. j. 17121/2018-OHR, ze dne 29. května 2018. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I 
 
K  bodu 1 – k § 1 odst. 3  

Výslovně se umožňuje, aby i tiskopisy uvedené v odstavci 2 mohly být vyhotoveny na 
dvojlistu, např. Tiskopis 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři zahrnuje 4 strany 
a dosud byly jednotlivé listy sešívány a přelepy a následně opatřeny otiskem úředního 
razítka. Navrhuje se tedy, aby i tento tiskopis mohl být vyhotoven na dvojlistu.  

K bodu 2 – k § 2 odst. 1 písm. a)  

Podle ust. § 54 odst. 1 školského zákona se základního vzdělání dosahuje jak v základní 
škole, tak i úspěšným ukončením druhého ročníku šestiletého gymnázia, čtvrtého ročníku 
osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Z tohoto 
důvodu je vhodné doplnit mezi tiskopisy i doklad o dosažení základního vzdělání ve střední 
škole. Z důvodu právní jistoty se doplňuje i doklad o dosažení základů vzdělání v základní 
škole speciální, neboť zde se nedosahuje základního vzdělání, ale pouze stupně základy 
vzdělání (viz § 45 školského zákona).  

K bodu 3 – k příloze č. 1, vzor tiskopisu 1.3 

Ve vzoru tiskopisu 1.3 Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných 
předmětů se nahrazuje na straně 2 stupeň hodnocení chování „1 – velmi dobré“ výrazem 
„2 – uspokojivé“, neboť formálním pochybením je ve vzoru hodnocení chování „1 – velmi 
dobré“ uvedeno opakovaně.  

K bodu 4 – k příloze č. 3 

Ve vzoru tiskopisu 3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list A 
(klasifikace) se nahrazuje na straně 2 stupeň hodnocení chování „1 – velmi dobré“ takto: 
 „2 – uspokojivé“, neboť formálním pochybením je ve vzoru hodnocení chování „1 – velmi 
dobré“ uvedeno opakovaně. Současně se upravuje i název tiskopisu, kdy tento bude sloužit 
pro hodnocení klasifikací. 

Doplňují se vzory tiskopisů 3.2. Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole 
list A (slovní hodnocení), aby bylo možno žáky hodnotit i slovně. Rovněž se doplňuje vzor 
tiskopisu 3.3 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole list B jako je tomu 
i v ostatních případech, kdy je umožněno hodnotit slovně i klasifikací. 

Dokladem o dosažení stupně základního vzdělání ve střední škole v souladu s § 54 odst. 1 
školského zákona je vysvědčení o úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého 
gymnázia nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího 
programu konzervatoře. Z tohoto důvodu se doplňují i tyto vzory tiskopisů.   

Dále se doplňuje vzor tiskopisu 3.15 Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole 
speciální, který není v příloze č. 3 obsažen – uvedené vysvědčení navazuje na změnu 
v bodě 2. 

K bodu 5 – k příloze č. 4  

Upravuje se název vzoru tiskopisu 4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) 
se ruší slova „dvouleté obory“, aby bylo možno tiskopis použít i v případě dosažení středního 
vzdělání oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá.  

V tiskopisech 4.1, 4.2 a 4.4 se vypouští text „předseda(kyně) zkušební komise“ analogicky 
k vysvědčení o maturitní zkoušce, které obsahuje pouze podpis ředitele(ky) a třídního 
učitele(ky). 
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V tiskopisech 4.3 a 4.5 se text „předseda(kyně) zkušební komise“ nahrazuje textem „třídní 
učitel“ a dále se doplňuje text „jméno, příjmení a podpis“ pod text „ředitel(ka) školy“, „třídní 
učitel(ka)“. 

K bodu 6 – k příloze č. 5  

Příloha č. 5 se upravuje z důvodu naplnění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení 
oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní 
zkoušky, pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní 
zkouškou v oborech vzdělání uvedených v příloze k tomuto nařízení po 30. září 2020, takto: 

Ve vzorech tiskopisů 5.1 a 5.5 se doplňuje text: „dva povinné předměty společné části“ pro 
obory středního vzdělání, které nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb.  

Dále se ve vzorech tiskopisů 5.1, 5.4, 5.5 a 5.7 doplňuje text „jméno, příjmení a podpis“ pod 
text „ředitel(ka) školy“, „třídní učitel(ka)“. 

Doplňují se vzory tiskopisů 5.2, 5.6 a 5.9 se třemi povinnými předměty společné části 
maturitní zkoušky. 

Ve vzoru tiskopisu 5.3 se nahrazuje výraz „vedoucí oddělení“ výrazem „vedoucí pedagog 
hlavního oboru“, který je členem zkušební komise podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále se doplňuje text „jméno, příjmení a podpis“ pod text „ředitel(ka) 
školy“, a  „vedoucí pedagog hlavního oboru“. 

Ve vzoru tiskopisu 5.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se 
vkládá text „v dvojjazyčných gymnáziích – dva povinné předměty společné části“. 

U tiskopisu 5.7 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se vkládá 
text „v dvojjazyčných gymnáziích“ a „o odlišném způsobu ukončování vzdělávání“ takto: 
Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce v dvojjazyčných gymnáziích 
– se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o odlišném způsobu 
ukončování vzdělávání. 

Obdobně je podle § 14 odst. 6 školského zákona třeba upravit i vysvědčení v jazyce polské 
národnostní menšiny. V tiskopisu 5.8 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy se 
upravuje text na – „Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy – dva povinné 
předměty společné části – polské“ a současně se na straně 2 nahrazuje výraz „uczennice“ 
výrazem „uczennicy“. Dále se doplňuje text „jméno, příjmení a podpis – imię, nazwisko 
i podpis“ za text „ředitel(ka) školy – dyrektor szkoły“ a „třídní učitel(ka) – wychowawca klasy“. 

Ve vzorech tiskopisů v příloze č. 5 se k „oboru vzdělání“ doplňuje „zaměření podle RVP“ 
analogicky k ročníkovým vysvědčením dle přílohy č. 2. 

K bodu 7 – Příloha č. 8 

V příloze č. 8.1 se na vzoru tiskopisu upravuje text: „státní jazykovou zkoušku“ bez mezer. 

K čl. II 
 
Do 31. října 2020 se umožňuje používat tiskopisy ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, aby byly využity školami již zakoupené tiskopisy.  

 
K čl. III 
 
Navrhuje se účinnost vyhlášky od 1. ledna 2019. 
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