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IV. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
I. OBECNÁ ČÁST 

 
 
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. Důvodem 
předložení je změna způsobu ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou.  

 
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
V současnosti žák ve společné části maturitní zkoušky (dále jen „MZ“) skládá 2 povinné 
zkoušky: 1. český jazyk a literatura, 2. volba mezi cizím jazykem a matematikou. Ve společné 
části tak část žáků koná jako druhou povinnou zkoušku pouze zkoušku z cizího jazyka (přes 
70 % maturantů), další část pouze z matematiky. 
 
Od jarního zkušebního období 2021 (podle zákona č. 178/2016 Sb., nařízení vlády  
č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.) mají prvomaturanti oborů vzdělání 
gymnázií a lyceí povinnost konat 3 zkoušky společné části MZ, a to z českého jazyka 
a literatury, cizího jazyka i matematiky. V jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou 
mít ostatní prvomaturanti povinnost pouze 2 zkoušek společné části MZ, a to z českého jazyka 
a literaturu a z cizího jazyka – volba matematiky nebude možná. 
 
Od jarního zkušebního období 2022 všichni prvomaturanti konají 3 povinné zkoušky společné 
části MZ (kromě oborů uměleckých, zdravotnických a oboru vzdělání Sociální činnost – tito 
žáci by tak i v budoucnu měli vždy maturovat pouze z 2 předmětů společné části MZ, a to 
z českého jazyka a literatury a cizího jazyka). 
 
Vyhodnocování písemných prací společné části MZ v současnosti zajišťuje Centrum pro 
zjišťování výsledků ve vzdělávání prostřednictvím anonymizovaných externích centrálních 
hodnotitelů. 
 
Od roku 2014 se formou pokusného ověřování podle § 171 školského zákona uskutečňuje 
výběrová zkouška Matematika+, jejíž výsledek zohledňují v kritériích přijímacího řízení mnohé 
vysoké školy v ČR. Pro jarní zkušební období 2019 se k ní přihlásilo cca 3200 uchazečů. 
Pokusné ověřování bude ukončeno v roce 2020. Tato zkouška v současnosti není ukotvena 
v právních předpisech. 
 
V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
Platný právní stav nemá žádný dopad z pohledu zákazu diskriminace a z pohledu rovnosti žen 
a mužů. 
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2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) dochází k omezení 
zkoušek společné části MZ pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních 
zkoušek společné části MZ do profilové části MZ, přitom pro všechny obory vzdělání ukončené 
maturitní zkouškou bez rozdílu budou v roce 2021 povinné pouze 2 zkoušky (1. český jazyk 
a literatura, 2. volba žáka mezi cizím jazykem a matematikou). 
Dále se navrhuje legislativní ukotvení ročního odkladu účinnosti 3 povinných zkoušek společné 
části MZ (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika), tj. až od školního roku 
2021/2022 (jarního zkušebního období 2022), ve většině oborů vzdělání (tj. těch stanovených 
nařízením vlády vydaným k provedení § 78 odst. 4 školského zákona). Smyslem je realizovat 
tuto změnu pro všechny obory vzdělání od zkušebního období, tedy gymnázia a lycea už 
nebudou o rok „předsunuta“. Tyto zkoušky budou konány pouze formou didaktického testu. 
V oborech vzdělání neuvedených v nařízení vlády vydaným k provedení § 78 odst. 4 školského 
zákona je od školního roku 2021/2022 (tj. od jarního zkušebního období 2022) stanoveno 
konání 2 povinných zkoušek společné části MZ (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk), a to 
opět pouze formou didaktického testu. 
Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) se zavádí nová nepovinná 
zkouška společné části MZ s názvem „Matematika rozšiřující“. 
V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
Navrhovaný zákon nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovněž se nijak 
netýká rovnosti mužů a žen, neboť mezi nimi nijak nerozlišuje. 
 
 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  
 
Navrhované změny jsou nezbytné z důvodu posílení vztahu hodnotící učitel – žák; učitel bude 
mít možnost žákovi podrobně vysvětlit hodnocení, zodpovědět případné dotazy; reaguje se tak 
mj. na kritiku části laické i odborné veřejnosti, že písemné práce jsou hodnoceny anonymně 
bez znalosti specifik písemného projevu dotyčného žáka v průběhu středního vzdělávání. Dále 
se posílí pravomoci a odpovědnosti pedagogických pracovníků (ředitelů škol, opravovatelů 
písemných prací, předsedů zkušebních maturitních komisí) za nastavení a dodržování kritérií 
hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. 
Zároveň dojde ke snížení administrativní zátěže škol, navíc se žáci hodnocení dozví dříve než 
nyní.  
U 3 povinných zkoušek společné části MZ dojde k napravení neodůvodněné nerovnosti, kdy 
žáci gymnázií a lyceí nebudou mít 3 povinné zkoušky o rok dříve než žáci ostatních oborů 
středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
Zavedení nepovinné zkoušky s názvem „Matematika rozšiřující“ je nezbytné pro podporu 
nadaných a motivovaných žáků a na základě příznivých zkušeností z dosavadního pokusného 
ověřování. 
 
V podrobnostech se odkazuje na závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
 
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 
Návrh zákona se dotýká následujících ustanovení Ústavy a Listiny základních práv a svobod:  
Čl. 79 odst. 1 Ústavy 
Návrh novely snižuje centrální úlohu MŠMT a CZVV při konání maturitní zkoušky přesunem 
ústních zkoušek a písemných prací ze společné části maturitní zkoušky do profilové části 
maturitní zkoušky, tedy plně do kompetence středních škol. 
Čl. 79 odst. 3 Ústavy  
Návrh novely nerozšiřuje zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů, naopak se 
zmocnění zužuje. 
Čl. 33 Listiny základních práv a svobod 
Návrh novely zachovává právo na vzdělání a rozsah obsahu maturitních zkoušek, pouze část 
odpovědnosti za stanovení témat a vyhodnocení maturitních zkoušek přesouvá z centrální 
úrovně do kompetence středních škol. 
 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
Návrh novely zákona se nedotýká práva Evropské unie, nejedná se o transpoziční novelu, ani 
nedochází k adaptaci či implementaci předpisů Evropské unie. Rovněž se předmět novely 
netýká ani judikatury soudních orgánů Evropské unie. Návrh novely zákona je tak s právem EU 
plně slučitelný. 
Návrhem zákona není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 
není s právem EU v rozporu. 
 
6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána  
 
Návrh zákona plně respektuje povinnost chránit právo každého na vzdělání, které je zakotveno 
v řadě dokumentů mezinárodního práva i práva Evropské unie (čl. 2 dodatkového protokolu 
k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 13 Mezinárodního paktu 
o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čl. 28 Úmluvy o právech dítěte, čl. 14 Charty 
základních práv Evropské unie). 
 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 
 
V případě schválení úprav modelu a hodnocení maturitní zkoušky se počítá s roční úsporou 
v rozpočtu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání každoročně cca 14 mil. Kč v důsledku 
toho, že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nebude zpracovávat zadání, zajišťovat 
tisk zkušební dokumentace a hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích 
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jazyků. Takto uspořené finanční prostředky budou navráceny do rozpočtu RgŠ (Regionální 
školství) rozpočtové kapitoly 333 – MŠMT, z něhož byly při zavedení této formy hodnocení 
zkoušek společné části MZ vyvedeny. 
 
Dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady ani odpady na životní prostředí nelze 
v souvislosti s návrhem zákona předpokládat. 
 
8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Návrh zákona nepřináší dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik  
 
Návrh zákona nepřináší korupční rizika. 
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh zákona nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST   
 

K části první – Změna školského zákona 
K čl. I 
K bodu 1, 6 a 15 – § 77, § 78a odst. 5 a § 79 odst. 7    
Legislativně-technická změna; přehledněji se formulují základní podmínky, kdy žák vykoná 
maturitní zkoušku jako celek, společnou část maturitní zkoušky a profilovou část maturitní 
zkoušky.    

K bodům 2 a 3 – § 78   
Stanoví se skladba povinných zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky žáka:  

a) v roce 2021 jsou jako dosud zachovány 2 povinné zkušební předměty: český jazyk 
a literatura a volba mezi cizím jazykem a matematikou, a to pro žáky všech oborů 
vzdělání;  

b) od roku 2022 jsou povinnými zkušebními předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk 
a u oborů vzdělání, pro které to určuje nařízení vlády, také matematika.  

Současně se nově určuje, že všechny zkoušky společné části MZ se budou od jarního 
zkušebního období 2021 konat pouze formou didaktického testu. Do portfolia nepovinných 
zkoušek společné části se nově zařazuje zkušební předmět matematika rozšiřující. 

K bodu 4 – § 78a odst. 2 

Legislativně-technická změna navazující na změnu v § 78 odst. 2.   

K bodu 5 – § 78a odst. 3  
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Explicitně se formulují podmínky, za nichž žák může konat zkoušky společné části maturitní 
zkoušky, tj. didaktické testy.    

K bodům 6 až 8 – § 78a 

Legislativně-technická změna navazující na body 2 a 3. 

K bodům 9 až 14 – § 79  

Stanoví se skladba povinných zkušebních předmětů profilové části MZ žáka. Nově budou 
v roce 2021 povinnými zkouškami ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou;  

zkouška z českého jazyka a literatury konaná kombinací písemné práce a ústní zkoušky před 
zkušební komisí,  

zkouška z cizího jazyka konaná kombinací písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí 
u těch žáků, kteří si ve společné části MZ vybrali cizí jazyk,  

další 2 až 3 povinné zkoušky v souladu s RVP a profilem absolventa. 

 
Od roku 2022 dochází k dalšímu posunu: povinnými zkouškami ve všech oborech vzdělání 
s maturitní zkouškou budou;  

zkouška z českého jazyka a literatury konaná kombinací písemné práce a ústní zkoušky před 
zkušební komisí,  

zkouška z cizího jazyka konaná kombinací písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí 
(volba cizího jazyka v profilové části je vázána na cizí jazyk, z něhož žák současně koná 
didaktický test), 

další 2 až 3 povinné zkoušky v souladu s RVP a profilem absolventa. 

U oborů vzdělání, které nebudou uvedeny v nařízení vlády, se staví najisto, že v profilové části 
se kromě ČJL a CJ konají povinně další 3 povinné zkoušky. Stanoví se nová forma zkoušek 
profilové části MZ, a to písemná práce.  

K bodům 16 až 21 – § 80 

Ruší se kompetence Centra centrálně hodnotit písemné práce z ČJL a CJ, jmenovat, proškolovat 
a odměňovat hodnotitele písemných prací a proškolovat hodnotitele ústních zkoušek z ČJL 
a CJ.   

K bodu 22 – § 80a odst. 1  

Upravují se předpoklady pro výkon funkce předsedy zkušební maturitní komise. Dosavadní 
odkaz na kvalifikaci předsedy komise pro závěrečné zkoušky v § 74 odst. 8, kdy jsou 
zkušebními předměty výhradně odborné předměty, se jeví jako problematický u předsedy 
zkušební maturitní komise, kde jsou nově důležitou součástí profilové části MZ všeobecně-
vzdělávací předměty, tj. ČJL a CJ.  

K bodům 23 až 27 – § 80a a 80b odst. 2 
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Legislativně-technické změny navazující na změnu struktury zkoušek společné části maturitní 
zkoušky a na zrušení funkce hodnotitele písemných prací a hodnotitele ústních zkoušek z ČJL 
a CJ, kteří hodnotí podle centrální metodiky CZVV.  

K bodu 28 – § 81 odst. 1 

Legislativně-technická změna navazující na změnu struktury zkoušek společné části maturitní 
zkoušky. 

K bodu 29 – § 81 odst. 6 

Upravují se nově podmínky, kdo koná nebo může konat zkoušky společné části maturitní 
zkoušky – stanoví se pravidlo, že na vlastní žádost nekonají společnou část ani žáci, kteří 
v předchozím vzdělávání získali stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou v zahraniční 
škole; naopak nově se umožnuje konat didaktické testy společné části i těm, kteří již stupeň 
středního vzdělání s maturitní zkouškou podle předchozích českých právních předpisů mají. 
Smyslem úpravy je jednak odstranění nerovnosti pro určité procento žáků zkráceného studia, 
kteří sice již jednu maturitní zkoušku mají (hlavně vykonanou do roku 2010), ale při rozšiřování 
kvalifikace v jiném oboru vzdělání mají stejně zájem o vykonání zkoušek společné části (hlavně 
z cizího jazyka), jednak pro absolventy zahraničních škol, včetně tzv. evropských škol, kteří 
nekonali předchozí maturitní zkoušku podle českých právních předpisů. 

Dále se ruší podmínka stanovení počtu určitého zkoušek profilové části MZ ředitelem školy za 
účelem, aby ředitel školy mohl rozhodnout, že jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku 
z cizího jazyka profilové části MZ umožní nahradit výsledkem úspěšně vykonané mezinárodní 
standardizované zkoušky (tzv. jazykovým certifikátem).       

K bodu 30 – § 81 odst. 7 

Explicitně se stanoví, že maturujícím žákům náleží dva vyučovací dny volna k přípravě na 
konání didaktických testů a 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na zkoušky profilové části MZ.   

K bodům 31 a 32 – § 81 odst. 11 

Legislativně-technické změny navazující na změnu struktury a hodnocení zkoušek společné 
části maturitní zkoušky. 

K bodům 33 až 36 a 39 – § 82, § 172 odst. 5 

Legislativně-technické změny v oblasti přezkumného procesu maturitních zkoušek navazující 
na změnu struktury zkoušek společné části maturitní zkoušky. 
K bodům 37 a 38 - § 113 odst. 3 a 4  
Stanoví se nezbytné organizační změny při konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem 
a formou odpovídá zkoušce společné části MZ, v návaznosti na změnu struktury zkoušek 
společné části maturitní zkoušky. 
K bodu 40 - § 184 odst. 2 
Legislativně-technická změna navazující na změnu struktury a hodnocení zkoušek společné 
části maturitní zkoušky – funkce centrálního hodnotitele písemných prací se zrušuje.  
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K čl. II – Přechodná ustanovení  
K bodu 1 
Stanoví se explicitně, že žáci, kteří ukončí poslední ročník středního vzdělávání do  
30. 9. 2020, budou mít v 5leté lhůtě nárok na konání opravné nebo náhradní dílčí zkoušky 
společné části MZ z ČJL nebo CJ formou písemné práce nebo ústní zkoušky, a to tak, že tyto 
zkoušky budou konat v rámci profilové části MZ v souladu s podmínkami stanovenými 
ředitelem školy.  
K bodu 2 
Stanoví se explicitně, že žáci, kteří ukončí poslední ročník středního vzdělávání do  
30. 9. 2021, budou mít v 5leté lhůtě nárok na konání opravné nebo náhradní dílčí zkoušky 
společné části MZ z ČJL nebo CJ formou písemné práce nebo ústní zkoušky, a to tak, že tyto 
zkoušky budou konat v rámci profilové části MZ v souladu s podmínkami stanovenými 
ředitelem školy. Současně se staví najisto, že těmto osobám je zachována povinnost jen 2 
zkoušek společné části MZ.  
 
K části druhé – Změna zákona č. 178/2016 Sb.  
Zrušují se ustanovení zákona č. 178/2016 Sb., která v provázání s NV. č. 445/2016 Sb. určovala 
zavedení 3 povinných zkoušek společné části MZ (ČJL, CJ a Ma) v některých oborech vzdělání 
(gymnázia a lycea) již od jarního zkušebního období 2021.  
 
K části třetí – Účinnost 
Účinnost zákona je navržena k 1. říjnu 2020, s výjimkou zavedení 3 povinných zkoušek 
společné části maturitní zkoušky, zavedení povinnosti konat v profilové části MZ zkoušku 
z cizího jazyka a stanovení 2 dnů volna k přípravě na konání didaktických testů, kde je účinnost 
k 1. říjnu 2021.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB9TD7SZD)
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