Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 53

Rozeslána dne 22. června 2009

Cena Kč 44,–

O B S A H:
174. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
175. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
176. V y h lá š k a , kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním
zařízení a způsob jeho ukončení
177. V y h lá š k a o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
178. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů
179. Ú p lné z n ě n í zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.
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174
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. června 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:
Čl. I
Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí
občanský zákoník, se mění takto:
1. V nadpisu § 5 a 6 se v odkazu na paragraf zákona číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
2. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů,
zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,“.
3. V § 5 odst. 2 písm. d) se slovo „kohoutů“ nahrazuje slovem „ventilů“.
4. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:
,,f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace
bytových vodoměrů teplé a studené vody.“.

pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení
opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají,
jsou však součástí ročního limitu podle odstavce 6.“.
7. V § 5 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout částku
70 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok,
včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených
s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu
o provedení opravy.
(7) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto
nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho
příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které
nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií
a teras se započítává pouze jednou polovinou.“.
8. V § 6 se slovo „stoupačce“ nahrazuje slovy
„svislým rozvodům“.
Čl. II

5. V § 5 odst. 5 se částka „300 Kč“ nahrazuje částkou „500 Kč“.

Účinnost

6. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou,

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.
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175
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

/2007 Sb. a vyhlášky č. 306/2007 Sb., se v příloze v části A za řádek s textem „Kapitola 375 Státní úřad pro
jadernou bezpečnost“ vkládá nový řádek s textem
„Kapitola 377 Technologická agentura České republiky“.

Čl. I

Čl. II

Ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/
/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Janota v. r.
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176
VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2009,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví
podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Náležitosti žádosti o akreditaci
vzdělávacího programu
Žádost o akreditaci vzdělávacího programu podle
§ 108 odst. 3 zákona (dále jen „rekvalifikační program“) obsahuje:
a) doklad o oprávnění k poskytování vzdělávacích
služeb, budou-li vzdělávací služby poskytovány
jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá,
že předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb,
b) název rekvalifikačního programu,
c) pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována,
d) profil absolventa, ve kterém budou uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání podle rekvalifikačního
programu,
e) vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke
vzdělávání podle rekvalifikačního programu,
f) formu vzdělávání podle rekvalifikačního programu
a metody výuky,
g) rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne,
jedná-li se o prezenční formu vzdělávání,
h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností
(§ 3 odst. 1), složení zkušební komise,
i) vzor osvědčení o rekvalifikaci podle § 5,
j) učební plán, jehož obsahem je seznam předmětů
nebo modulů s určenou minimální hodinovou dotací, s minimálním celkovým počtem hodin výuky
rozčleněným na minimální počet hodin teoretické
a praktické výuky,
k) učební osnovy, které zahrnují obsah učebního
plánu rozpracovaný tak, aby bylo zřejmé, co je
obsahem a výsledkem výuky u jednotlivých předmětů učebního plánu, popřípadě jeho částí, pokud
je na ně rekvalifikační program členěn,
l) popis průběhu praktické výuky, je-li nedílnou

m)

n)

o)
p)

q)

r)

součástí rekvalifikačního programu, včetně informací o jejím organizačním a technickém zabezpečení,
seznam povinné a doporučené literatury,
u distanční formy vzdělávání vzorový studijní materiál,
jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,
která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek
a doložení jejího vzdělání a odborné praxe1),
údaje o kvalifikaci, odborné a pedagogické praxi
lektorů pro výuku jednotlivých předmětů,
informace o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávání podle rekvalifikačního programu poskytovaného žadatelem; doložení smluvního zajištění prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávání v případě, že není ve vlastnictví žadatele,
informace o způsobu a formě vedení dokumentace
o průběhu a vyhodnocení vzdělávání podle rekvalifikačního programu a o evidenci osvědčení vydaných účastníkům vzdělávání, která se vede pro
účely zabezpečení průběhu rekvalifikačního programu,
doklad o zaplacení správního poplatku2).
§2
Organizace vzdělávání podle
rekvalifikačního programu

(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle
§ 108 odst. 2 písm. a) zákona se uskutečňuje formou:
a) prezenční,
b) distanční,
c) kombinací forem uvedených v písmenech a) a b).
(2) Vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut. Vyučovací hodina praktické výuky trvá 60 minut,
nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
(3) Praktickou výukou se rozumí odborně řízená
vzdělávací činnost, která vede k získání a obnovení
praktických znalostí a dovedností účastníka vzdělávání
podle rekvalifikačního programu (dále jen „účastník“).
Praktická výuka se může uskutečňovat na pracovištích

1

) Například zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění
k činnosti související s danou rekvalifikací, nestanoví-li
jiný právní předpis jinak, a který vytvoří pro účastníky
vzdělávání podmínky pro zajištění jejich bezpečnosti
a ochrany zdraví na pracovištích.
§3
Způsob ukončení vzdělávání
(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle
§ 108 odst. 2 písm. a) zákona je úspěšně ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního
programu (dále jen „závěrečná zkouška“), nejpozději
do 15 dnů po ukončení výuky. Je-li závěrečná zkouška
stanovena jiným právním předpisem3) nebo připravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu4), koná se závěrečná zkouška
podle ustanovení tohoto právního předpisu.
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(7) Pokud se účastník k závěrečné zkoušce nedostaví, avšak svoji nepřítomnost řádně omluví předsedovi zkušební komise nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne konání závěrečné zkoušky, může konat náhradní závěrečnou zkoušku v termínu stanoveném
zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po ukončení výuky.
§5
Náležitosti osvědčení o rekvalifikaci
Osvědčení o rekvalifikaci obsahuje:
a) identifikační údaje rekvalifikačního zařízení podle
§ 5 zákona,
b) číslo jednací a datum udělení akreditace,
c) název právního předpisu, podle kterého byl vzdělávací program akreditován a realizován,

(2) V případě úspěšného ukončení vzdělávání má
účastník vzdělávání právo na vydání osvědčení o rekvalifikaci.

d) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo
narození absolventa vzdělávání,

§4
Závěrečná zkouška

f) pracovní činnost, pro niž byla rekvalifikace uskutečněna,

(1) Závěrečná zkouška je veřejná a uskutečňuje se
formou:
a) písemnou,
b) ústní,
c) praktickou, nebo
d) kombinací nejméně dvou forem uvedených v písmenech a) až c).

g) datum zahájení a ukončení vzdělávání podle rekvalifikačního programu,
h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu s rozdělením výuky na
teoretickou a praktickou, hodinové dotace výuky
podle jednotlivých předmětů,

(2) Účastník může konat závěrečnou zkoušku,
pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání podle rekvalifikačního programu a pokud je před jejím zahájením ověřena jeho totožnost průkazem totožnosti.

k) podpis předsedy zkušební komise a podpis osoby,
která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.

(3) Závěrečná zkouška se koná před tříčlennou
zkušební komisí [§ 1 písm. h)].

§6

(4) Předsedou zkušební komise je fyzická osoba,
která odpovídá za řádné provedení závěrečné zkoušky
podle § 1 písm. n).
(5) Účastník u závěrečné zkoušky uspěl, pokud
úspěšně absolvuje všechny její části v případě postupu
podle odstavce 1 písm. d).
(6) V případě, že účastník u závěrečné zkoušky
neuspěl, může konat opravnou závěrečnou zkoušku,
a to nejvýše jednou.

e) název rekvalifikačního programu,

i) datum úspěšného vykonání závěrečné zkoušky,
j) místo a datum vydání osvědčení o rekvalifikaci,

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení
k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, se zrušuje.
§7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti šedesátým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.

3

) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

4

) Například zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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177
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/
/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona
č. 49/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Základní pojmy
a)

b)

c)

d)

e)

Pro účely této vyhlášky se rozumí
hranicí úspěšnosti nejnižší možné bodové hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku
nebo její část vykonal úspěšně,
řádným termínem první časové období pro konání
maturitní zkoušky po ukončení vzdělávání v posledním ročníku ve střední škole; do prvního časového období náleží i maturitní zkouška konaná
v náhradním termínu podle § 81 odst. 2 věty čtvrté
školského zákona,
žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč se
zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti
umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek
odpovídajících jeho potřebám1),
asistentem zletilá osoba2), která poskytuje žákovi
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky podporu při konání maturitní
zkoušky v rozsahu upraveném touto vyhláškou,
tlumočníkem zletilá osoba3), která žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky tlumočí do znakového jazyka nebo
dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých a ze znakového jazyka nebo dalších
komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých v rozsahu upraveném touto vyhláškou,

f) zkušební dokumentací zadání zkoušek zahrnující
testový sešit pro didaktický test, zvukovou nahrávku pro poslechovou část zkoušky z cizího jazyka, zadání písemné práce z českého jazyka a literatury, zadání písemné práce z cizího jazyka,
pracovní listy pro dílčí zkoušku z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka konanou ústní formou, záznamové archy pro zápis řešení didaktického testu a písemné práce žákem a další písemnosti vztahující se ke společné části maturitní
zkoušky,
g) pracovním listem část zkušební dokumentace,
která obsahuje konkrétní zadání pro ústní
zkoušku společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka podle katalogu požadavků
zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen
„katalog“),
h) záznamovým archem část zkušební dokumentace,
do které žák zapisuje řešení didaktického testu a písemné práce,
i) zkušebním místem škola nebo její odloučené pracoviště, kde se konají maturitní zkoušky,
j) třetí povinnou zkouškou zkouška společné části
maturitní zkoušky podle § 78 odst. 1 písm. c)
až e) školského zákona, kterou si žák zvolí,
k) oprávněným uživatelem uživatel informačního
systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
(dále jen „Centrum“) určený ředitelem školy, kterému Centrum vydalo oprávnění pro užití systému.
Termíny konání zkoušek společné a profilové části
maturitní zkoušky
§2
(1) Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
(2) V jarním zkušebním období se maturitní
zkoušky konají v období od 1. dubna do 20. června,
v podzimním zkušebním období od 1. září do 31. října.

1

) § 16 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

) § 78a odst. 2 školského zákona.

3

) § 78a odst. 2 školského zákona.
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(3) V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“)
a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“)
konají v období od 1. dubna do 20. dubna. Dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
(dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od
pondělí třetího úplného týdne měsíce května do konce
druhého týdne měsíce června. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací a termíny
ústních zkoušek společné části určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)4)
nejpozději do 31. března před konáním maturitní
zkoušky v následujícím školním roce. Časový rozvrh
konání didaktických testů a písemných prací (dále jen
„jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do
31. prosince školního roku, v němž se maturitní
zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky5)
se v jarním zkušebním období konají v období od pondělí třetího úplného týdne měsíce května do 20. června.
Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen
„písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále
jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 2. května.
V případě oborů vzdělání skupiny Umění a užité
umění6) se praktické zkoušky konají nejdříve 1. dubna.
V případech hodných zvláštního zřetele je možné praktickou zkoušku konat i v jiném termínu.
(5) V podzimním zkušebním období se didaktické
testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
konají v období druhého a třetího týdne měsíce září,
ústní zkoušky společné části v období od čtvrtého
týdne měsíce září do druhého týdne měsíce října. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných
prací a termíny ústních zkoušek společné části určí ministerstvo4) nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky v následujícím roce. Jednotné zkušební
schéma a místa konání didaktických testů a písemných
prací určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před
konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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(6) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se
v podzimním zkušebním období konají v období od
1. září do 31. října.
(7) Konkrétní termíny ústních zkoušek společné
části a konkrétní termíny povinných a nepovinných
zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději
jeden měsíc před jejich konáním v souladu s odstavci 3
až 6.
§3
(1) Didaktické testy a písemné práce se zahajují
vždy ve stejnou dobu podle jednotného zkušebního
schématu.
(2) Termíny podle § 2 odst. 3 až 7 jsou platné
i pro vykonání opravné, náhradní a jednotlivé zkoušky.
§4
Přihlašování k maturitní zkoušce
(1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné
zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní
zkoušce (dále jen „přihláška“), jejíž vzor je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce, řediteli školy, a to nejpozději do
a) 15. listopadu pro jarní zkušební období,
b) 25. června pro podzimní zkušební období.
(2) V přihlášce žák uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, třídu a obor
vzdělání, v případě uchazečů podle § 48 a 49 také
rodné číslo, bylo-li uchazeči přiděleno, jinak datum narození a místo narození,
b) názvy zkušebních předmětů a úroveň obtížnosti
povinných zkoušek společné části maturitní
zkoušky7),
c) názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky8),
d) názvy zkušebních předmětů a úroveň obtížnosti

4

) § 80 odst. 1 školského zákona.

5

) § 79 odst. 4 a 5 školského zákona.

6

) Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M podle přílohy
č. 1 nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.

7

) § 78 odst. 1 písm. a) až e) školského zákona.

8

) § 79 odst. 1 školského zákona.
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nepovinných zkoušek společné části maturitní
zkoušky9),
e) názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky10),
f) označení zkušebního předmětu, který bude žák
konat ve společné a profilové části maturitní
zkoušky v jazyce národnostní menšiny,
g) zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie
a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce
za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky.
(3) K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží
žák odborný posudek školského poradenského zařízení podle § 20 (dále jen „posudek“). Tento posudek
se založí do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f)
školského zákona.
(4) Přihláška ke zkoušce podle § 81 odst. 5 školského zákona se podává podle odstavců 2 a 3; v přihlášce se uvede rok úspěšného ukončení posledního
ročníku vzdělávání.
(5) Ředitel školy předá údaje z přihlášky podle
odstavce 2 písm. a), b), d), f) a g) a odstavců 3 a 4,
včetně rodného čísla, data a místa narození žáka, Centru nejpozději do
a) 30. listopadu pro jarní zkušební období,
b) 30. června pro podzimní zkušební období.
(6) Změny v osobních údajích žáka, k nimž došlo
od předání údajů Centru podle odstavce 5, oznámí ředitel školy Centru do 15. ledna pro jarní zkušební období a do 31. července pro podzimní zkušební období.
Zohlednění změn v údajích žáka hodných zvláštního
zřetele, které nastaly po tomto termínu, projedná ředitel školy s Centrem.
(7) Žák obdrží kopii své přihlášky potvrzenou ředitelem školy nejpozději do 14 dnů od předání údajů
Centru podle odstavce 5.
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Zkouška z českého jazyka a literatury
§5
(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český

9
10

) § 78 odst. 1 písm. f) školského zákona.
) § 79 odst. 2 školského zákona.
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jazyk a literatura trvá pro základní úroveň obtížnosti
60 minut, pro vyšší úroveň obtížnosti 90 minut.
(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český
jazyk a literatura pro základní úroveň obtížnosti trvá
60 minut, pro vyšší úroveň obtížnosti 90 minut. Do
této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle
odstavce 3.
(3) Zadání písemné práce obsahuje název zadání,
popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování
zadání. Pro každý termín písemné práce a pro každou
úroveň obtížnosti Centrum stanoví 10 zadání písemné
práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 25 minut
od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 25 minut žáci
obdrží záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit.
(4) Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho
žádost prodlužuje doba konání didaktického testu a písemné práce z českého jazyka a literatury v základní
úrovni obtížnosti o 15 minut. Při konání písemné práce
má možnost použít překladový slovník.
§6
(1) Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český
jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní
zkoušce trvá 20 minut.
(2) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy
stanoví a zpřístupní žákům školy do 30. září školního
roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam
literárních děl, který obsahuje pro základní úroveň obtížnosti nejméně 40 literárních děl, pro vyšší úroveň
obtížnosti nejméně 105 literárních děl. Při stanovení
školního seznamu literárních děl postupuje ředitel
školy podle katalogu pro danou úroveň obtížnosti.
(3) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní
zkoušce společné části v platném katalogu pro danou
úroveň obtížnosti vlastní seznam literárních děl, který
obsahuje pro základní úroveň obtížnosti 20 literárních
děl, pro vyšší úroveň obtížnosti 30 literárních děl. Žák
odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy
nejpozději do 31. března školního roku, v němž se
maturitní zkouška koná. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní
zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl pro
danou úroveň obtížnosti v daném školním roce. Ředitel
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školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich
seznamu literárních děl.
(4) Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého
textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením
struktury ústní zkoušky.
(5) Ředitel školy může využít již vytvořený pracovní list z nabídky pracovních listů Centra. Centrum
zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů způsobem umožňujícím dálkový přístup,
a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se
maturitní zkouška koná.
(6) Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje
před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu.
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke
stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje
znovu.
Zkouška z cizího jazyka
§7
(1) Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk
lze konat z
a) anglického jazyka,
b) francouzského jazyka,
c) německého jazyka,
d) španělského jazyka, nebo
e) ruského jazyka.
(2) Zadání zkoušky ze zkušebního předmětu cizí
jazyk ve vyšší úrovni obtížnosti je vždy ve zkušebním
jazyce.
(3) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí
jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 90 minut,
z toho 30 minut poslechová část testu a 60 minut část
testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
(4) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí
jazyk pro vyšší úroveň obtížnosti trvá 100 minut,
z toho 40 minut pro poslechovou část testu a 60 minut
pro část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
(5) Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí
jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 60 minut,
pro vyšší úroveň obtížnosti 90 minut.
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šební maturitní komisi obsahují nejméně tolik číslovaných pracovních listů, kolik žáků bude v dané úrovni
obtížnosti před danou komisí konat ústní zkoušku. Zadání pro ústní zkoušku společné části v dané úrovni
obtížnosti nesmí obsahovat stejné pracovní listy. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je
určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele. Pracovní list
pro hodnotitele obsahuje také metodický postup pro
vedení zkoušky.
(3) Každý pracovní list obsahuje tři zkušební
úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu
zpracovanou školou (dále jen „školní zkušební úloha“)
podle předlohy stanovené Centrem. Školní zkušební
úlohy jsou zpracovány nejpozději do 7 pracovních
dnů před zahájením ústní zkoušky. S obsahem školních
zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky
seznámeni pouze ředitel školy a hodnotitelé. Témata
pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy
stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
(4) Předlohu pro zpracování školních zkušebních
úloh zpřístupní Centrum řediteli školy a hodnotitelům
způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do
30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška
koná. Vybrané zkušební úlohy zpracované Centrem
zpřístupní Centrum řediteli školy a hodnotitelům způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 7 dnů
před zahájením ústní zkoušky.
(5) Pracovní listy se zkušebními úlohami zpracovanými Centrem ředitel školy předá hodnotitelům
v den zahájení ústní zkoušky společné části. Pracovní
list je součástí zkušební dokumentace a informací veřejně nepřístupnou podle § 45.
(6) Před ústní zkouškou společné části si žák vylosuje číslo pracovního listu. Vylosovaný pracovní list
se považuje za zveřejněný jeho předáním žákovi. Pro
ústní zkoušku společné části nelze losovat dvakrát
stejné číslo pracovního listu.
§9
Třetí povinná zkouška
Didaktický test třetí povinné zkoušky trvá 90 minut, s výjimkou didaktického testu ze zkušebního
předmětu matematika vyšší úrovně obtížnosti, který
trvá 120 minut.

§8
§ 10

(1) Ústní zkouška společné části ze zkušebního
předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava
k ústní zkoušce trvá 20 minut.

Nabídka zkušebních předmětů nepovinných zkoušek
společné části maturitní zkoušky

(2) Zadání pro ústní zkoušku společné části ze
zkušebního předmětu cizí jazyk určená pro danou zku-

(1) Nepovinnými zkušebními předměty společné
části maturitní zkoušky jsou

Sbírka zákonů č. 177 / 2009

Strana 2318

a) cizí jazyk
1. anglický jazyk,
2. francouzský jazyk,
3. německý jazyk,
4. španělský jazyk, nebo
5. ruský jazyk,
b) matematika,
c) občanský a společenskovědní základ,
d) informatika,
e) biologie,
f) fyzika,
g) chemie,
h) dějepis,
i) zeměpis,
j) dějiny umění.
(2) Nepovinné zkoušky se konají podle stejných
pravidel jako zkoušky povinné.
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ním příslušné zkoušky. Předání dokumentace se potvrzuje záznamem o předání.
(5) Zadavatel v učebně, kde se zkouška bude konat, společně s žákem, který bude vylosován, zkontroluje neporušenost obalu zkušební dokumentace a rozpečetí jej. O rozpečetění provede zadavatel záznam
v protokolu o konání zkoušky v učebně. Záznam podepíše rovněž vylosovaný žák podle věty první.
(6) Zadavatel rozdá záznamové archy, případně
další části zkušební dokumentace určené žákům, a ve
stanoveném čase podle jednotného zkušebního schématu zahájí zkoušku.

§ 12
Při konání didaktického testu a písemné práce
každý žák sedí v samostatné lavici. V jedné učebně
může být nejvýše 17 žáků, v případě žáků s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
nejvýše 14 žáků.

Organizace společné části maturitní zkoušky
§ 11
(1) Centrum doručí zkušební dokumentaci balenou po zkušebních předmětech, úrovních obtížnosti
a učebnách do zkušebního místa v bezpečnostních
schránkách nejpozději poslední pracovní den týdne,
který předchází zahájení zkoušek podle § 2.
(2) Bezpečnostní schránka obsahuje taktéž materiály pro komisaře, zadavatele a hodnotitele, a to
a) prezenční listinu žáků,
b) protokol o průběhu zkoušky v učebně,
c) pokyny pro komisaře,
d) pokyny pro zadavatele,
e) pokyny pro hodnotitele,
f) bezpečnostní obálky pro vyplněné záznamové archy a prezenční listinu žáků,
g) další pomocné materiály.
(3) Ředitel školy převezme bezpečnostní schránku
pro školu od osoby pověřené Centrem a zkontroluje
její neporušenost. Oba převzetí potvrdí záznamem
o předání.
(4) V den konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu ředitel školy za přítomnosti
komisaře otevře bezpečnostní schránku a vyjme z ní
zkušební dokumentaci pro příslušný zkušební předmět
a učebnu. Poté bezpečnostní schránku zapečetí. Ředitel
školy předá zkušební dokumentaci zadavateli za přítomnosti komisaře, a to nejdříve 20 minut před zaháje-

§ 13
(1) Zadavatel vybere od žáků záznamové archy,
překontroluje úplnost záznamových archů, uloží je
do bezpečnostní obálky a o uložení provede záznam
do protokolu o konání zkoušky v učebně. Bezpečnostní obálku předá za přítomnosti komisaře řediteli
školy. Předání záznamových archů potvrdí komisař,
zadavatel a ředitel školy v záznamu o předání.
(2) Ředitel školy předá záznamové archy didaktických testů nejpozději poslední den konání didaktických testů podle jednotného zkušebního schématu
osobě pověřené Centrem. Záznamové archy didaktických testů vrací Centrum po vyhodnocení řediteli
školy k archivaci. Oba potvrdí předání záznamových
archů v záznamu o předání.
(3) Ředitel školy převezme záznamové archy písemných prací ze zkušebních předmětů český jazyk
a literatura a cizí jazyk od zadavatele, zajistí zhotovení
dvou kopií pod dohledem komisaře a tyto kopie předá
bez zbytečného odkladu hodnotitelům. Originály záznamových archů archivuje. Předání záznamových archů potvrdí komisař, zadavatel a ředitel školy v záznamu o předání.
(4) Předseda zkušební maturitní komise předá
hodnocení žáků z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk
podle § 22 odst. 4 řediteli školy bez zbytečného odkladu.
(5) Ředitel školy zajistí zápis výsledků hodnocení
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písemných prací a ústních zkoušek společné části bez
zbytečného odkladu do informačního systému Centra,
nejpozději však do 14 dnů po ukončení konání písemných prací nebo nejpozději první pracovní den po
ukončení konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky.
(6) Záznamové archy didaktických testů, písemných prací, jejich opravené kopie a protokol o hodnocení ústní zkoušky společné části žáka se ukládají ve
škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů11).

ČÁST TŘETÍ
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 14
Ředitel školy může do nabídky povinných
zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty, jejichž celková doba podle učebního
plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu
vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem
zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů
školního vzdělávacího programu.

§ 15
Maturitní práce a její obhajoba před zkušební
maturitní komisí
(1) Zadání maturitní práce obsahuje
a) téma maturitní práce,
b) termín odevzdání maturitní práce,
c) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu
maturitní práce,
d) kritéria hodnocení maturitní práce,
e) požadavek na počet vyhotovení maturitní práce a
f) určení částí tématu zpracovaných jednotlivými
žáky v případě, že maturitní práci bude zpracovávat několik žáků společně.
(2) Zadání maturitní práce podle odstavce 1 určí
ředitel školy s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu
práce, nejpozději však 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce. Žák má na vypracování maturitní
práce lhůtu nejméně jeden měsíc. Pokud je určeno více
než jedno téma, žák si téma maturitní práce zvolí v ter-
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mínu stanoveném ředitelem školy; pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma
z nabídky určené ředitelem školy. Maturitní práci může
zpracovávat a obhajovat několik žáků společně,
i v tomto případě jsou žáci hodnoceni jednotlivě.
(3) Téma a zadání maturitní práce se zachovává
i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
(4) Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce určí vedoucího maturitní
práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby
maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce. Vedoucím a oponentem maturitní práce může být i fyzická
osoba, která není v základním pracovněprávním
vztahu12) k právnické osobě vykonávající činnost školy
(dále jen „škola“) a která působí nebo působila v oblasti
související s tématem maturitní práce.
(5) Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují
jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky
jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.
(6) Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut, o prodloužení doby přípravy rozhoduje
předseda zkušební maturitní komise. Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut.
(7) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci
v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b),
omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel
školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro
odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci
neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by
danou zkoušku vykonal neúspěšně.
§ 16
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(1) Ředitel školy pro každou zkoušku konanou
ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období.
(2) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní
zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní
zkoušce trvá 15 minut, o prodloužení doby přípravy
rozhoduje nejpozději 14 dnů před započetím zkoušky
předseda zkušební maturitní komise. Ústní zkouška
trvá nejdéle 15 minut.

11

) § 68 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12

) § 3 věta druhá zákoníku práce.
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(3) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat
dvakrát stejné téma.

konání maturitní zkoušky obsahuje uvedení kategorie
a skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 17
Písemná zkouška

(2) Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za
podmínek odpovídajících jeho zdravotnímu postižení
nebo zdravotnímu znevýhodnění uvedených v příloze
č. 3 k této vyhlášce.

(1) Ředitel školy stanoví témata a zkušební úlohy
písemné zkoušky a způsob jejího konání. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma zvolí
bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák
do zahájení písemné zkoušky téma nezvolí, vylosuje si
jedno téma ze stanovené nabídky témat.
(2) Délku konání písemné zkoušky stanoví ředitel
školy, nejdéle však písemná zkouška trvá 300 minut.
§ 18
Praktická zkouška
(1) Zadání praktické zkoušky a způsob jejího konání stanoví ředitel školy.
(2) Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny,
pokud není dále stanoveno jinak.
(3) V oborech vzdělání skupiny Umění a užité umění 6) se praktická zkouška koná 2 až 4 týdny,
v konzervatoři nejdéle 3 dny.
(4) V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle
420 minut.
(5) Praktická zkouška může mít podobu veřejného vystoupení.
(6) Praktická zkouška může být konána individuálně nebo společně více žáky; žáci jsou vždy hodnoceni jednotlivě.
§ 19
Kombinace forem
V případě, že ředitel školy stanoví pro konání
zkoušky kombinaci dvou nebo více forem uvedených
v § 15 až 18, postupuje se při konání jednotlivých částí
zkoušky podle ustanovení této vyhlášky vztahujícího
se k příslušné formě zkoušky.
ČÁST ČTVRTÁ
ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ
ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM
UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ
MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 20
(1) Posudek k přiznání uzpůsobení podmínek pro

(3) Posudek žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou podle § 4. Posudek obsahuje údaje o zařazení
žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle
druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek
a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení.
(4) Podmínky pro konání maturitní zkoušky se
upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá, že
zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá
k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok.
V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní
znevýhodnění trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání
maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání
maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným
školským poradenským zařízením s přihlédnutím
k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky
se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(5) Pro účely této vyhlášky se žáci s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
dělí do kategorií a skupin uvedených v příloze č. 2 k této
vyhlášce. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek
pro konání maturitní zkoušky jsou do jednotlivých
skupin zařazeni na základě posudku školského poradenského zařízení.
(6) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého
postižení nebo znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální
úpravy testových materiálů, odlišnosti v hodnocení,
použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci. Podrobnější vymezení těchto služeb je uvedeno v příloze č. 3
k této vyhlášce.
(7) Ředitel školy seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami
podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3
k této vyhlášce nejpozději jeden měsíc před konáním
první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky.
V případech uvedených v odstavci 4 větě druhé tak
učiní bez zbytečného odkladu.
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(8) Ředitel školy přiděluje asistenta nebo tlumočníka žákovi po předchozím projednání jeho přidělení
s žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.
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zkušební maturitní komise hlasováním a vyhotoví
o tom protokol.
§ 23

ČÁST PÁTÁ
ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ
ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S VYUČOVACÍM
JAZYKEM NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
§ 21
(1) Zkouška z jazyka národnostní menšiny se
koná způsobem podle § 16 a 17.
(2) Žák školy nebo třídy s vyučovacím jazykem
národnostní menšiny, který skládá zkoušky společné
nebo profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny, uvede tuto skutečnost v přihlášce.
(3) Žák může volit jazyk pro každou zkoušku
maturitní zkoušky.
ČÁST ŠESTÁ
HODNOCENÍ ZKOUŠEK
Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky
§ 22
4

(1) Ministerstvo ) zveřejní kritéria hodnocení
zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní
zkoušky, včetně hranice úspěšnosti, a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se
maturitní zkouška koná.
(2) Didaktický test je vyhodnocován Centrem.
Vyhodnocení didaktického testu ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk Centrum
zpřístupní ředitelům škol způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 10 dnů před konáním ústní
zkoušky společné části v jarním zkušebním období
a nejpozději 2 dny před konáním ústní zkoušky společné části v podzimním zkušebním období.
(3) Písemná práce ze zkušebních předmětů český
jazyk a literatura a cizí jazyk je vyhodnocena hodnotiteli nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se písemná práce
konala. Hodnotitelé předají společné hodnocení písemné práce žáka řediteli školy.
(4) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné
části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura
a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní
komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni.
O hodnocení ústní zkoušky společné části rozhoduje

(1) Kritéria hodnocení písemné práce a ústní
zkoušky společné části jsou součástí zkušební dokumentace.
(2) Hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílčích
zkoušek společné části uvede Centrum také v testových
sešitech didaktických testů a v zadáních písemných
prací pro danou zkoušku.
(3) Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku
úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti.
Pokud žák nevykonal některou z dílčích zkoušek
úspěšně, dál ve zkoušce nepokračuje.
(4) Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu
společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny
dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního
předmětu skládá. Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem
všech konaných dílčích zkoušek; v případě zkušebního
předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné
práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou. Vypočtený vážený aritmetický průměr se zaokrouhluje na
celé body směrem nahoru.
(5) Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku
zkušebního předmětu společné části úspěšně, opakuje
celou zkoušku z daného zkušebního předmětu.
(6) Hodnocení zkoušek společné části na základě
dosažených výsledků podle odstavce 4 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
Hodnocení zkoušek profilové části
maturitní zkoušky
§ 24
(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena
zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části
a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím
zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise.
(2) V případě, že se zkouška skládá z více částí,
jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé

Sbírka zákonů č. 177 / 2009

Strana 2322

Částka 53

části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.

ním zkušebním období a do 15. října v podzimním
zkušebním období.

(3) Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná
žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny
části dané zkoušky.

(2) Hodnocení zkoušek profilové části maturitní
zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.

(4) Hodnocení každé zkoušky profilové části se
provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.

(3) Celkové hodnocení maturitní zkoušky provede ředitel školy podle výsledků společné a profilové
části maturitní zkoušky.

(5) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné
zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda
zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém
žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi
předseda zkušební maturitní komise nejpozději v době
konání ústních zkoušek.
(6) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky
úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).
§ 25
(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí
a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje celou zkoušku. Obhájil-li žák úspěšně maturitní
práci před zkušební maturitní komisí nebo vykonal-li
úspěšně praktickou zkoušku, znovu tyto části zkoušky
neopakuje.
(2) Pokud žák část zkoušky nevykonal úspěšně,
dál ve zkoušce nepokračuje. To neplatí v případě, že
další část zkoušky je maturitní práce a její obhajoba
před zkušební maturitní komisí nebo praktická
zkouška.
(3) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od
jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané
zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda
zkušební maturitní komise povolit žákovi konání
zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období.

(4) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle stupnice
a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nekonal
žádnou opravnou zkoušku, nebyl z žádné povinné
zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm
horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných
zkoušek maturitní zkoušky není horší než 1,50,
b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné
zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5
– nedostatečný,
c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné
zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5
– nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal
úspěšně.
(5) Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se
nezapočítává hodnocení nepovinných zkoušek.
ČÁST SEDMÁ
PROTOKOLY MATURITNÍ ZKOUŠKY
A DALŠÍ DOKUMENTY
§ 27
Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně
(1) Protokol o průběhu maturitní zkoušky
v učebně je součástí zkušební dokumentace pro danou
učebnu.
(2) Protokol o průběhu maturitní zkoušky
v učebně zpracuje zadavatel po ukončení didaktického
testu nebo písemné práce v příslušné učebně a předá
komisaři bezprostředně po vykonání zkoušky v učebně;
protokol podepisuje zadavatel a komisař.

§ 26
Celkové hodnocení maturitní zkoušky

(3) Poslední den konání didaktických testů a písemných prací komisař všechny protokoly o průběhu
maturitní zkoušky v učebně předá řediteli školy k archivaci.

(1) Hodnocení společné části maturitní zkoušky
zpřístupní Centrum řediteli školy bez zbytečného odkladu po vyhodnocení výsledků všech konaných zkušebních předmětů společné části způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 15. června v jar-

(4) Protokol o průběhu maturitní zkoušky
v učebně obsahuje
a) identifikační údaje školy a zadavatele včetně názvu
a adresy sídla školy, resortního identifikátoru
školy, evidenčního čísla protokolu, jména, popří-

Částka 53

Sbírka zákonů č. 177 / 2009

padě jmen, a příjmení, data a místa narození zadavatele,
b) údaje o průběhu zkoušky v učebně včetně označení učebny, data a názvu zkoušky, času zahájení
a ukončení zkoušky, informace o žácích v učebně
a počtech odevzdaných záznamových archů, záznamu o řešení mimořádných situací, podpisu zadavatele, podpisu komisaře,
c) v případě asistence nebo tlumočení žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky obsahuje též jméno, popřípadě
jména, a příjmení asistenta nebo tlumočníka a záznam o podstatných skutečnostech ovlivňujících
průběh a výsledky maturitní zkoušky.
§ 28
Protokol o průběhu maturitní zkoušky
ve zkušebním místě
(1) Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve
zkušebním místě v jarním nebo podzimním zkušebním
období je součástí zkušební dokumentace pro příslušnou školu nebo odloučené pracoviště školy.
(2) Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve
zkušebním místě zpracovává komisař po ukončení
všech didaktických testů a písemných prací společné
části maturitní zkoušky ve 2 vyhotoveních; protokol
podepisuje komisař a ředitel školy. Komisař jedno vyhotovení předá Centru, druhé vyhotovení zůstává k archivaci ve škole.
(3) Přílohou protokolu o průběhu maturitní
zkoušky ve zkušebním místě jsou protokoly o průběhu
maturitní zkoušky v učebně.
(4) Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve
zkušebním místě obsahuje
a) identifikační údaje školy a komisaře včetně názvu
a adresy školy, resortního identifikátoru školy,
evidenčního čísla protokolu, jména, popřípadě
jmen, a příjmení, data a místa narození komisaře,
b) údaje o průběhu zkoušky ve zkušebním místě
včetně záznamu o řešení mimořádných situací,
data vyhotovení protokolu, podpisu komisaře,
podpisu ředitele školy.
§ 29
Protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka
(1) Protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka je dokladem o hodnocení žáka ve společné části maturitní zkoušky.
(2) Protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej ře-
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diteli způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 15. června pro jarní zkušební období a do
15. října pro podzimní zkušební období.
(3) Ředitel školy vytiskne z informačního systému
protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky
žáka a žákovi jej předá. Protokol o výsledcích společné
části maturitní zkoušky žáka musí obsahovat datum
vystavení a podpis ředitele školy. Žák převzetí protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky
žáka potvrdí svým podpisem a uvedením data převzetí.
(4) Protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy, resortní identifikátor školy, obor vzdělání, evidenční
číslo protokolu, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
údaj o konání maturitní zkoušky za uzpůsobených
podmínek,
b) údaje o výsledcích zkoušek společné části maturitní zkoušky
1. název zkušebního předmětu včetně jeho dílčích
zkoušek a úrovně obtížnosti,
2. úspěšnost žáka v procentech v jednotlivých
zkušebních předmětech včetně jejich dílčích
zkoušek,
3. percentilové umístění v oboru vzdělání a celkem
v jednotlivých zkušebních předmětech včetně
jejich dílčích zkoušek,
4. výsledky hodnocení žáka v jednotlivých zkušebních předmětech včetně jejich dílčích
zkoušek,
5. datum konání zkoušky,
6. celkové hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky.
(5) Protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka je součástí školní matriky.
§ 30
Protokol o průběhu profilové části
maturitní zkoušky
(1) Protokol o průběhu profilové části maturitní
zkoušky zpracovává předseda zkušební maturitní komise po ukončení všech zkoušek profilové části maturitní zkoušky v dané třídě; protokol podepisuje předseda zkušební maturitní komise a ředitel školy. Protokol zůstává k archivaci ve škole.
(2) Protokol o průběhu profilové části maturitní
zkoušky obsahuje
a) identifikační údaje školy, včetně názvu a adresy
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školy, resortního identifikátoru školy, evidenčního
čísla protokolu,
b) údaje o průběhu profilové části maturitní zkoušky
v dané třídě, včetně záznamu o řešení mimořádných situací, data vyhotovení protokolu, podpisu
předsedy zkušební maturitní komise a podpisu ředitele školy.
§ 31
Protokol o výsledcích profilové části
maturitní zkoušky žáka
(1) Protokol o výsledcích profilové části maturitní
zkoušky žáka je dokladem o hodnocení žáka v profilové
části maturitní zkoušky.
(2) Protokol o výsledcích profilové části maturitní
zkoušky žáka zpracovává předseda zkušební maturitní
komise, který jej předá bez zbytečného odkladu řediteli
školy po ukončení zkoušek profilové části maturitní
zkoušky.
(3) Protokol o výsledcích profilové části maturitní
zkoušky žáka obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žáka, název školy a adresu sídla školy, resortní identifikátor školy, obor vzdělání, evidenční
číslo protokolu,
b) údaje o výsledcích zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
1. název zkoušky, popřípadě její části,
2. datum konání zkoušky,
3. téma zkoušky,
4. hodnocení žáka v jednotlivých zkušebních
předmětech, popřípadě v jejich částech.
(4) Protokol o výsledcích profilové části maturitní
zkoušky žáka je součástí školní matriky.
§ 32
Záznam o předání zkušební dokumentace
(1) Záznam o předání zkušební dokumentace se
pořizuje při úkonech podle § 11 odst. 4 a 5 a podle
§ 13 odst. 1 až 3.
(2) Záznam o předání zkušební dokumentace obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis předávajícího, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis
přijímajícího, přesný popis předávané zkušební doku-
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mentace, datum, hodinu a místo předání zkušební dokumentace.
§ 33
Vydání vysvědčení
Ředitel školy na základě výsledků žáka uvedených
v protokolech o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka
vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní
zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce nejpozději do
7 dnů ode dne, kdy obdržel poslední z těchto protokolů. Maturitní vysvědčení vydává ředitel školy na tiskopisu podle vzoru stanoveného v jiném právním předpise13).
ČÁST OSMÁ
OPRAVNÉ ZKOUŠKY A NÁHRADNÍ
ZKOUŠKY
§ 34
(1) Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky žák
koná z těch zkušebních předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.
(2) K opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se
žák přihlašuje způsobem podle § 4.
(3) Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky se
konají v termínech podle § 2.
(4) Ředitel školy stanoví v souladu s § 2
a) termíny opravných zkoušek ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitní
zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období,
b) termíny náhradních zkoušek.
(5) Ředitel školy zveřejní konkrétní termíny
ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části
maturitní zkoušky podle odstavce 4 nejméně jeden měsíc před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě
ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
ČÁST DEVÁTÁ
ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISE
§ 35
(1) Zkušební maturitní komise14) má stálé členy

13

) Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

14

) § 80a odst. 1 školského zákona.
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a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře.
(2) Dalšími členy jsou
a) zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu,
b) přísedící,
c) vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech vzdělání skupiny Umění a užité umění6) a v konzervatoři s kódovým označením kategorie dosaženého
vzdělání M,
d) hodnotitel.
(3) V případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby, jsou
dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent
maturitní práce.
(4) Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy
a) pro jarní zkušební období do 31. března školního
roku, v němž se maturitní zkouška koná,
b) pro podzimní zkušební období do 30. června
předcházejícího školnímu roku, v němž se maturitní zkouška koná.
(5) Místopředsedou zkušební maturitní komise je
jmenován pedagogický pracovník školy s nejméně pětiletou pedagogickou praxí.
(6) Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební
maturitní komise je slučitelná.
§ 36
(1) O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten
člen zkušební maturitní komise, který nebyl této
zkoušce přítomen po převážnou část doby konání
zkoušky.
(2) Hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební
maturitní komisi vedoucí maturitní práce. Hodnocení
písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky
navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející nebo
hodnotitel.
(3) V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy
zkušební maturitní komise při maturitní zkoušce jej zastupuje místopředseda.
(4) V případě, že člen zkušební maturitní komise
nemůže vykonávat svou funkci nebo se k výkonu své
funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval,
neprodleně po zjištění dané skutečnosti do této funkce
jinou osobu splňující předpoklady pro výkon dané
funkce.
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ČÁST DESÁTÁ
VYMEZENÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNŮ
A OSOB ZABEZPEČUJÍCÍCH
MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 37
Centrum
Centrum
a) sestavuje průběžné a celkové výsledky hodnocení
žáků ve společné části maturitní zkoušky,
b) zpracovává závěrečnou zprávu pro ministerstvo
o celkových výsledcích společné části maturitní
zkoušky,
c) stanovuje místo působiště pro výkon funkce komisaře.
§ 38
Ředitel školy
Ředitel školy
a) navrhuje Centru počet pedagogických pracovníků
pro výkon funkce komisaře, který odpovídá počtu
zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané
školy konat maturitní zkouška,
b) navrhuje Centru počet zadavatelů a hodnotitelů,
který bude odpovídat počtu zadavatelů a hodnotitelů pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole,
a určuje místo působiště pro výkon jeho funkce,
c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření podle § 80b školského zákona,
d) zabezpečuje zkušební dokumentaci proti neoprávněné manipulaci,
e) zajišťuje seznámení žáků s podmínkami průběhu
maturitní zkoušky, a to nejpozději jeden pracovní
den před jejím zahájením.
§ 39
Komisař
(1) Komisař zabezpečuje řádný průběh konání didaktických testů a písemných prací v daném zkušebním
místě tím, že
a) koordinuje činnost zadavatelů v učebnách v průběhu zkoušky,
b) dohlíží na dodržení bezpečnostních opatření podle
§ 80b školského zákona týkajících se zkušební dokumentace a materiálů uvedených v § 11 odst. 2 do
jejich předání řediteli školy.
(2) Komisař se před zahájením své činnosti prokáže řediteli školy jmenováním k výkonu své funkce.

Sbírka zákonů č. 177 / 2009

Strana 2326

§ 40
Zadavatel
Zadavatel
a) přebírá od ředitele zkušební dokumentaci pro
učebnu v bezpečnostním balení, přitom dbá na dodržení bezpečnostních opatření podle § 80b školského zákona,
b) provádí kontrolu přítomnosti žáků v učebně podle
prezenční listiny a dokladu totožnosti a vede evidenci přítomnosti žáků v učebně v průběhu
zkoušky,
c) informuje žáky o podmínkách a průběhu maturitní
zkoušky,
d) provádí kontrolu přítomnosti asistentů a tlumočníků,
e) kontroluje, zda žáci mají pouze povolené pomůcky,
f) má k dispozici nejméně jednu sadu povolených
pomůcek pro zapůjčení žákům s výjimkou individuálních kompenzačních pomůcek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 41
Hodnotitel
Hodnotitel zpravidla vykonává svou funkci ve
škole, jejímž je pedagogickým pracovníkem. V případě,
že ve škole, kde se zkoušky budou konat, není dostatečný počet pedagogických pracovníků, kteří by splňovali podmínky pro výkon funkce hodnotitele pro daný
zkušební předmět, může ředitel školy jmenovat do
funkce i jiného hodnotitele v souladu s § 42 odst. 3.

ČÁST JEDENÁCTÁ
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE
KOMISAŘE, HODNOTITELE A ZADAVATELE,
OSVĚDČENÍ A TERMÍNY JMENOVÁNÍ
§ 42
(1) Komisařem může být jmenován pedagogický
pracovník, který
a) vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně
5 let ve střední nebo vyšší odborné škole,
b) nebyl v uplynulých 2 letech před konáním maturitních zkoušek v základním pracovněprávním
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vztahu12) ani jiném obdobném vztahu ke škole,
v níž bude funkci vykonávat; před vydáním osvědčení předloží Centru čestné prohlášení o této skutečnosti,
c) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu
funkce komisaře.
(2) Zadavatelem může být jmenován pedagogický
pracovník, který
a) vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně
1 rok,
b) nemá odbornou kvalifikaci v příslušném oboru
a v daném školním roce nevyučuje předmět, který
je zkušebním předmětem společné části maturitní
zkoušky,
c) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu
funkce zadavatele.
(3) Hodnotitelem může být jmenován pedagogický pracovník, který
a) vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně
2 roky,
b) má odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti učitele
střední školy15), která umožňuje vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky,
c) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu
funkce hodnotitele.
§ 43
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, zadavatele a hodnotitele podle školského zákona
se vydává v písemné formě a obsahuje
a) název, adresu sídla, identifikační číslo Centra
a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby
oprávněné k vydání osvědčení za Centrum a její
podpis,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum
a místo narození osoby, která bude vykonávat
funkci komisaře, zadavatele a hodnotitele,
c) název funkce, informace o délce a obsahu provedeného školení k výkonu funkce, datum a místo
vydání a dobu platnosti osvědčení; v případě
osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět.
§ 44
(1) Komisaře jmenuje Centrum pro danou školu,

) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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a to pro jarní zkušební období do 28. února a pro podzimní zkušební období do 30. června.

d) datového nosiče zveřejněním jeho obsahu v učebně
zadavatelem.

(2) Zadavatele a hodnotitele jmenuje ředitel školy
pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden
měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.

(4) Údaje o čase a způsobu zveřejnění informací
veřejně nepřístupných zaznamená osoba, která je zveřejnila podle odstavce 3, do protokolu o průběhu maturitní zkoušky v učebně podle § 27 a do protokolu
o hodnocení ústní zkoušky společné části žáka podle
§ 22 odst. 4.

ČÁST DVANÁCTÁ

(5) Jakékoli zveřejnění informace veřejně nepřístupné v období mezi okamžikem jejího označení Centrem podle odstavce 2 do okamžiku zveřejnění podle
odstavce 3 je považováno za neoprávněné.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
§ 45
(1) Informací veřejně nepřístupnou je ta část zadání zkoušky, která je označena textem „Veřejně nepřístupná informace podle ustanovení § 80b zákona
č. 561/2004 Sb.“.
(2) Centrum označí jako informaci veřejně nepřístupnou
a) testovou úlohu nebo část pracovního listu či zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český
jazyk a literatura a cizí jazyk postavené na úroveň
testové úlohy v okamžiku rozhodnutí Centra o jejím užití pro zadání společné části maturitní
zkoušky,
b) textové strany zadání didaktického testu a zadání
písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk v dolní části každé
strany,
c) textové strany pracovních listů pro ústní zkoušku
ze zkušebního předmětu cizí jazyk v dolní části
strany,
d) datové nosiče obsahující zadání zkoušky společné
části maturitní zkoušky potiskem.
(3) Informace veřejně nepřístupná se stává zveřejněnou v případě
a) testové úlohy nebo části pracovního listu či zadání
písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk okamžikem předání
části zkušební dokumentace, ve kterých je zahrnuta, žákovi ke zkoušce,
b) didaktického testu, zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí
jazyk okamžikem předání žákům v učebně zadavatelem,
c) pracovního listu pro ústní zkoušku společné části
maturitní zkoušky okamžikem jeho předání žákovi,

16

) § 51 občanského zákoníku.

§ 46
S informacemi veřejně nepřístupnými se smí seznamovat pouze ředitel Centra nebo jím písemně pověřený zaměstnanec Centra.
ČÁST TŘINÁCTÁ
ODMĚŇOVÁNÍ PŘEDSEDŮ ZKUŠEBNÍCH
MATURITNÍCH KOMISÍ, KOMISAŘŮ
A HODNOTITELŮ
§ 47
(1) Předsedovi zkušební maturitní komise náleží
odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu
výkonu činnosti předsedy.
(2) Komisaři náleží odměna ve výši 130 Kč za
každou započatou hodinu výkonu činnosti komisaře.
(3) Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100 Kč za
jednu opravenou písemnou práci.
(4) Odměna podle odstavců 1 až 3 přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku16); splatná je v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním
poměru.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA
§ 48
(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem
a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní
zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů uvedených
v § 5, 7, 9 a 10.
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(2) K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem
a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní
zkoušky, se uchazeč přihlašuje v termínech stanovených v § 4 odst. 1 podáním přihlášky stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí přihlášky k jednotlivé
zkoušce je originál či úředně ověřená kopie dokladu
o získání alespoň základního vzdělání.
(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní
zkoušky, se koná ve zkušebních obdobích podle § 2.
Konkrétní termín zkoušky Centrum zveřejní
a) nejpozději do konce ledna pro jarní zkušební období,
b) nejpozději měsíc před konáním zkoušky v podzimním zkušebním období.
(4) Pozvánku k vykonání jednotlivé zkoušky zašle Centrum uchazeči nejpozději 14 dnů před konáním
zkoušky; součástí pozvánky je datum, čas a místo konání jednotlivé zkoušky. Pozvánku Centrum zároveň
zašle řediteli školy, v níž se jednotlivá zkouška bude
konat. Spolu s pozvánkou zašle Centrum řediteli školy
rovněž přihlášku uchazeče k založení do dokumentace
o vykonání jednotlivé zkoušky.
(5) Zkouška se koná stejným způsobem jako
zkouška společné části maturitní zkoušky podle části
druhé této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé zkoušky,
která svým obsahem a formou odpovídá společné části
maturitní zkoušky, se provádí způsobem podle § 22
a 23.
(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky, která
svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, zveřejní Centrum v informačním systému do 14 dnů od vykonání zkoušky nebo poslední
dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka.
(7) Centrum vystaví uchazeči osvědčení o jednotlivé zkoušce nejpozději do 7 dnů ode dne stanovení
celkového hodnocení uchazeče v této zkoušce, vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Současně s osvědčením je uchazeči předán protokol o výsledku jednotlivé
zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky.
§ 49
(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem
a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky,

17

) § 113 odst. 2 písm. b) školského zákona.

18

) § 113a odst. 1 školského zákona.
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lze konat ze zkušebních předmětů určených ředitelem
školy.
(2) K jednotlivé zkoušce se uchazeč přihlašuje
v termínech stanovených v § 4 odst. 1 podáním přihlášky stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí
přihlášky k jednotlivé zkoušce je originál či úředně
ověřená kopie dokladu o získání alespoň základního
vzdělání.
(3) Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, se
koná ve zkušebních obdobích podle § 2. Konkrétní
termín jednotlivé zkoušky ředitel školy zveřejní
a) nejpozději do konce ledna pro jarní zkušební období,
b) nejpozději měsíc před konáním jednotlivé zkoušky
v podzimním zkušebním období.
(4) Uchazeči ředitel školy sdělí souhlas s konáním
jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, v termínu stanoveném jiným právním předpisem17). O konání této
zkoušky je informován pozvánkou ředitele školy, ve
které se uvede vždy datum, čas a místo konání této
zkoušky. Pozvánka je součástí dokumentace uchazeče
o vykonání jednotlivé zkoušky.
(5) Jednotlivá zkouška se provádí stejným způsobem jako zkouška profilové části maturitní zkoušky
podle části třetí této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé
zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, se provádí způsobem
podle § 24.
(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky zveřejní ředitel školy do 2 dnů od vykonání zkoušky.
(7) Ředitel školy, ve které uchazeč jednotlivou
zkoušku konal, vystaví uchazeči osvědčení o jednotlivé
zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá profilové zkoušce maturitní zkoušky, nejpozději do 7 dnů
ode dne hodnocení uchazeče v této zkoušce, vykonal-li
uchazeč jednotlivou zkoušku úspěšně. Vzor osvědčení
je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 50
(1) Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky,
se platí úplata nejvýše 1 500 Kč, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před zahájením
zkoušky18).
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(2) Za provedení jednotlivé zkoušky podle odstavce 1, která svým obsahem a formou odpovídá
zkoušce společné části maturitní zkoušky, náleží škole,
která zkoušku provedla, podíl z úplaty uhrazené Centru ve výši nezbytných nákladů spojených s konáním
této jednotlivé zkoušky, nejvýše však 50 % úplaty podle odstavce 1.

ných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně s uvedením důvodu řediteli školy, ve které se koná maturitní
zkouška. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy. Uzná-li
ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín
zkoušky19).

(3) Nezbytnými náklady jsou
a) příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců
a ostatních osobních nákladů na zaměstnance, případně ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro
zajištění konání zkoušky,
b) neinvestiční náklady spojené s materiálně technickým zabezpečením průběhu zkoušky.

§ 52
Přechodná ustanovení

ČÁST PATNÁCTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
USTANOVENÍ

(1) Ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 je nepovinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky kromě zkušebních předmětů uvedených
v § 10 odst. 1 také český jazyk a literatura ve vyšší
úrovni obtížnosti.
(2) Ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 žák
nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního
předmětu informatika.
(3) Do doby vydání rámcových a školních vzdělávacích programů se postupuje podle dosavadních
učebních dokumentů oborů vzdělání.

§ 51
Společná ustanovení
(1) V průběhu maturitní zkoušky mohou žáci
používat pouze povolené pomůcky, které pro společnou část maturitní zkoušky stanoví Centrum a pro profilovou část maturitní zkoušky ředitel školy.
(2) Údaje o výsledcích maturitní zkoušky vkládané do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. e)
školského zákona obsahují
a) název zkoušky ve společné nebo profilové části
maturitní zkoušky,
b) datum konání zkoušky,
c) údaj o tom, zda žák konal zkoušku v řádném termínu nebo v opravném termínu,
d) výsledky hodnocení každé zkoušky, včetně dílčích
zkoušek nebo částí zkoušek,
e) celkové hodnocení maturitní zkoušky.
(3) Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z váž-

§ 53
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve
středních školách a učilištích.
2. Vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních
školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 54
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009
s výjimkou § 48 a § 50 odst. 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2010.

Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.

19

) § 81 odst. 2 školského zákona.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Jednotlivou zkoušku vykonal(a)
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178
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2009,
kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 9
a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
zákona č. 214/2007 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují
slova „Směrnice Komise 2009/8/ES ze dne 10. února
2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální
limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového
krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky.“.

4. V § 11 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou
„Pokud přímo použitelný předpis ES5a) nestanoví jinak, výtěžnost se stanoví analýzou certifikovaného referenčního materiálu se známým obsahem stanovované
látky nebo známým přídavkem stanovované látky do
matricového slepého vzorku a zpětným stanovením
jeho obsahu.“.
Poznámka pod čarou č. 5a zní:
„5a) Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009,
kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního
zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.“.

5. V § 16 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují
slovy „§ 11 odst. 5 poslední věty“.

2. V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
3. V § 4 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3
a 4.

6. V § 20 se odstavec 21 zrušuje.
7. V příloze č. 2 se doplňují body 40 až 50, které
znějí:

Částka 53

Sbírka zákonů č. 178 / 2009

Strana 2339

Strana 2340

Sbírka zákonů č. 178 / 2009

Částka 53

Částka 53

Sbírka zákonů č. 178 / 2009

Strana 2341

Strana 2342

Sbírka zákonů č. 178 / 2009

Částka 53

Částka 53

Sbírka zákonů č. 178 / 2009

8. V příloze č. 7 části B odst. 1 písm. a) úvodní
části ustanovení se za slova „u dusíkatých látek“ vkládají slova „a veškerých cukrů“.

11. V příloze č. 11 části C II. odst. 3 se vzorec
„HT ≤ DA“ nahrazuje vzorcem „HT ≥ DA“.
Čl. II
Účinnost

9. Příloha č. 9 se zrušuje.
10. V příloze č. 11 části C II. odst. 1 větě druhé se
slova „v části B“ nahrazují slovy „v části C I.“.
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Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3, 4, 5, 6 a 9,
která nabývají účinnosti dnem 26. srpna 2009.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.
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PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.

ZÁKON
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI
VEŘEJNÉ PODPORY
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) výkon
státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči
příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory
(dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy
s poskytováním veřejné podpory související.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) poskytovatelem veřejné podpory (dále jen „poskytovatel“) ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné
podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory
rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední
správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné

1

podpory nebo návrh programu veřejné podpory
předložil vládě České republiky,
b) příjemcem veřejné podpory (dále jen „příjemce“)
fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch
bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,
c) koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství
nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále
jen „Úřad“), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné
podpory,
d) dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den,
kdy příjemci na tuto podporu vznikne právní nárok.
§3
Působnost v oblasti veřejné podpory
(1) Úřad vykonává působnost koordinačního
orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu.
(2) Ministerstvo zemědělství vykonává působnost
koordinačního orgánu, mimo činností uvedených v odstavci 3 písm. d), v oblasti veřejné podpory zemědělství
a rybolovu.
(3) Koordinační orgán
a) spolupracuje s poskytovatelem před oznámením
veřejné podpory Komisi,

) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy
o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
v produkčním odvětví zemědělských produktů.
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§4

b) spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí,
c) vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na
území České republiky a předkládá Komisi výroční zprávu,
d) vykonává kontrolu2) nad plněním pravomocných
rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných Úřadem
podle právních předpisů platných před účinností
tohoto zákona,
e) rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona,
f) předává oznámení veřejné podpory Komisi,
g) vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho
průběhu,
h) zastupuje Českou republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropských společenství
týkajících se problematiky veřejné podpory,
i) je správcem centrálního registru podpor malého
rozsahu (dále jen „centrální registr“), který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu3).
§ 3a
Evidence podpor malého rozsahu
(1) Centrální registr je informační systém veřejné
správy, který obsahuje údaje o poskytnutých podporách malého rozsahu.
(2) Údaje centrálního registru o celkové podpoře
malého rozsahu, kterou příjemce obdržel, jsou přístupné poskytovateli formou dálkového přístupu.
(3) Poskytovatel je povinen před poskytnutím
podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit,
zdali poskytnutím podpory nedojde
a) k překročení limitu stanoveného příjemci v přímo
použitelném předpisu Evropských společenství,
b) k překročení limitu stanoveného v oblasti zemědělství a rybolovu pro Českou republiku v přímo
použitelném předpisu Evropských společenství.
(4) Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů
ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.
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Řízení před Komisí
(1) Poskytovatelé ve spolupráci s koordinačním
orgánem jednají s Komisí v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory, protiprávní veřejné podpory,
zneužití veřejné podpory, existujících režimů veřejné
podpory, při šetření na místě a v souvislosti s oznámením rozhodnutí.
(2) Poskytovatelé si vyžádají předchozí stanovisko koordinačního orgánu k podáním učiněným před
zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu.
(3) Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději
do 5 pracovních dnů, v případě zemědělství a rybolovu
do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že koordinační orgán v této lhůtě stanovisko nevydá, má se za to, že jeho stanovisko k podání je
kladné.
(4) Poskytovatel oznamuje veřejnou podporu Komisi v elektronické podobě prostřednictvím koordinačního orgánu. Koordinační orgán neprodleně informuje
poskytovatele o předání oznámení Komisi.
§5
Poskytování dokumentů a jiných informací
týkajících se veřejných podpor
(1) Poskytovatel je povinen koordinačnímu orgánu předložit
a) do 30. dubna kalendářního roku informace o veřejných podporách mimo oblast zemědělství a rybolovu poskytnutých v předcházejícím kalendářním
roce a o probíhajících programech veřejné podpory mimo oblast zemědělství a rybolovu; podrobnosti o plnění této povinnosti stanoví prováděcí právní předpis,
b) do 10 dnů ode dne, kdy je podal, stejnopisy nebo
kopie veškerých podání, které učinil v řízeních podle § 4, a stejnopisy nebo kopie veškerých podání
a rozhodnutí v řízeních podle § 4, které mu byly
doručeny, do 10 dnů od jejich doručení,
c) veškeré další koordinačním orgánem vyžádané dokumenty a jiné informace týkající se veřejné podpory nebo programů veřejné podpory ve lhůtě stanovené koordinačním orgánem. Lhůtu stanoví
koordinační orgán přiměřeně s ohledem na rozsah
a dostupnost vyžádaných informací a dokumentů.

2

) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

3

) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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(2) Příjemce je povinen koordinačnímu orgánu na
jeho písemné vyžádání ve stanovené lhůtě předložit
veškeré dokumenty a jiné informace týkající se veřejné
podpory; k identifikaci příjemce – fyzické osoby je
koordinační orgán oprávněn vyžadovat pouze sdělení
údajů o jméně a příjmení příjemce, datu narození a adresy místa trvalého pobytu. Při stanovení lhůty postupuje koordinační orgán podle odstavce 1 písm. c) obdobně.
(3) Dokumenty a jiné informace podle odstavců 1
a 2 jsou poskytovatel a příjemce povinni koordinačnímu orgánu předložit úplné a pravdivé.
(4) Veškeré dokumenty a jiné informace týkající
se oznámení veřejné podpory a řízení podle § 4 je poskytovatel povinen předložit koordinačnímu orgánu na
jeho žádost také v elektronické formě.
§6
Šetření prováděné Komisí
(1) Provádí-li Komise na území České republiky
šetření na místě, jsou poskytovatelé a příjemci povinni
poskytnout koordinačnímu orgánu, Komisi a osobám jí
pověřeným potřebnou součinnost.
(2) Poskytovateli nebo příjemci, který nesplní povinnost podle odstavce 1, může koordinační orgán uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč. Pořádkovou
pokutu lze uložit i opakovaně. Úhrn takto uložených
pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku
1 000 000 Kč.
§7
Postup při navracení veřejné podpory
(1) Rozhodne-li Komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků
stanovených Komisí.
(2) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškerá nezbytná opatření k zajištění splnění povinnosti podle odstavce 1. Za tím účelem poskytovatel příjemce neprodleně vyzve k navrácení veřejné podpory podle odstavce 1; nevyplývá-li lhůta
k navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné pod-
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pory z rozhodnutí Komise, poskytovatel lhůtu zároveň
ve výzvě stanoví. Po marném uplynutí lhůty k navrácení
nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory poskytovatel rozhodne o jejím odnětí příjemci podle zvláštního právního předpisu4), popřípadě, nelze-li takto postupovat, podá proti příjemci žalobu u soudu.
(3) Pokud podléhá příjemce dozoru nebo dohledu
podle zvláštního právního předpisu5), informuje poskytovatel neprodleně o povinnosti poskytnutou veřejnou podporu vrátit i orgán, který dozor nebo dohled
provádí.
§8
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300 000 Kč.
Správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob
§ 8a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako příjemce dopustí správního deliktu tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2
nebo 3.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se jako poskytovatel dopustí správního deliktu
tím, že
a) nezaznamená do centrálního registru údaje podle
§ 3a odst. 4,
b) nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo
jinou informaci týkající se veřejné podpory podle
§ 5 odst. 1, 3 nebo 4, nebo
c) neučiní veškerá nezbytná opatření podle § 7
odst. 2.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a),

4

) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5

) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. b),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).
§ 8b
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm koordinační orgán nezahájil
řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává koordinační orgán.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.

tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.
(2) Při navracení veřejné podpory poskytnuté
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
2. Vyhláška č. 435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné
podpoře.
ČÁST DRUHÁ
§ 12
Tímto ustanovením je novelizován jiný zákon.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá koordinační orgán.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§9
Zmocňovací ustanovení

§ 13

(1) Koordinační orgán stanoví prováděcím právním předpisem formu a obsah plnění informační povinnosti poskytovatelů podle § 5 odst. 1 písm. a).
(2) Úřad stanoví prováděcím právním předpisem
obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory
malého rozsahu mimo oblast zemědělství a rybolovu
povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup
při jejich zaznamenávání.
(3) Ministerstvo zemědělství stanoví prováděcím
právním předpisem obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu v oblasti zemědělství a rybolovu povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich zaznamenávání.
§ 10
Přechodná ustanovení
(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května
2004.
***
Zákon č. 109/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. června 2009), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 3 odst. 3
písm. i), bodu 4, pokud jde o § 3a odst. 1, 2 a 4, a čl. IV,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010, a ustanovení čl. I bodu 4, pokud jde o § 3a odst. 3, které nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

6
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) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
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