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VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví 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

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hranicí úspěšnosti nejnižší možné bodové hodno-

cení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku
nebo její část vykonal úspěšně,

b) řádným termínem první časové období pro konání
maturitní zkoušky po ukončení vzdělávání v po-
sledním ročníku ve střední škole; do prvního ča-
sového období náleží i maturitní zkouška konaná
v náhradním termínu podle § 81 odst. 2 věty čtvrté
školského zákona,

c) žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč se
zdravotním postižením nebo zdravotním znevý-
hodněním, kterému je na základě jeho žádosti
umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek
odpovídajících jeho potřebám1),

d) asistentem zletilá osoba2), která poskytuje žákovi
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky podporu při konání maturitní
zkoušky v rozsahu upraveném touto vyhláškou,

e) tlumočníkem zletilá osoba3), která žákovi s přizna-
ným uzpůsobením podmínek pro konání matu-
ritní zkoušky tlumočí do znakového jazyka nebo
dalších komunikačních systémů neslyšících a hlu-
choslepých a ze znakového jazyka nebo dalších
komunikačních systémů neslyšících a hluchosle-
pých v rozsahu upraveném touto vyhláškou,

f) zkušební dokumentací zadání zkoušek zahrnující
testový sešit pro didaktický test, zvukovou na-
hrávku pro poslechovou část zkoušky z cizího ja-
zyka, zadání písemné práce z českého jazyka a li-
teratury, zadání písemné práce z cizího jazyka,
pracovní listy pro dílčí zkoušku z českého jazyka
a literatury a z cizího jazyka konanou ústní for-
mou, záznamové archy pro zápis řešení didaktic-
kého testu a písemné práce žákem a další písem-
nosti 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 litera-
tury 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 pí-
semné práce,

i) zkušebním místem škola nebo její odloučené pra-
coviště, 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, kte-
rému Centrum vydalo oprávnění pro užití systé-
mu.

Termíny konání zkoušek společné a profilové části
maturitní zkoušky

§ 2

(1) Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušeb-
ním 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.
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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.



(3) V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané for-
mou didaktického testu (dále jen „didaktický test“)
a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky ko-
nané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“)
konají v období od 1. dubna do 20. dubna. Dílčí
zkoušky společné části maturitní zkoušky konané for-
mou 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 ko-
nání didaktických testů a písemných prací a termíny
ústních zkoušek společné části určí Ministerstvo škol-
ství, 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 pon-
dělí 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 prak-
tickou 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. Kon-
krétní termíny konání didaktických testů a písemných
prací a termíny ústních zkoušek společné části určí mi-
nisterstvo4) nejpozději do 15. srpna před konáním ma-
turitní 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.

(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 nej-
později 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 da-
tum 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
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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.



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 podmí-
nek pro konání maturitní zkoušky do kategorie
a skupiny uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce
za účelem uzpůsobení podmínek pro konání spo-
lečné části maturitní zkoušky.

(3) K přihlášce podle odstavce 2 písm. g) přiloží
žák odborný posudek školského poradenského zaří-
zení 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 škol-
ského zákona se podává podle odstavců 2 a 3; v při-
hlášce 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, Cen-
tru 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 ře-
ditel školy Centru do 15. ledna pro jarní zkušební ob-
dobí a do 31. července pro podzimní zkušební období.
Zohlednění změn v údajích žáka hodných zvláštního
zřetele, které nastaly po tomto termínu, projedná ředi-
tel školy s Centrem.

(7) Žák obdrží kopii své přihlášky potvrzenou ře-
ditelem 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

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 zvole-
ného zadání; poté již nelze zadání měnit.

(4) Cizinci, který pobývá na území České repu-
bliky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezpro-
středně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho
žádost prodlužuje doba konání didaktického testu a pí-
semné 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 ob-
tížnosti 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 při-
praví 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 stanove-
ného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní
zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dí-
lům obsaženým ve školním seznamu literárních děl pro
danou úroveň obtížnosti v daném školním roce. Ředitel
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9) § 78 odst. 1 písm. f) školského zákona.
10) § 79 odst. 2 školského zákona.



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 pra-
covní list z nabídky pracovních listů Centra. Centrum
zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracov-
ních 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 do-
vednosti.

(5) Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí
jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 60 minut,
pro vyšší úroveň obtížnosti 90 minut.

§ 8

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

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

šební maturitní komisi obsahují nejméně tolik číslova-
ných pracovních listů, kolik žáků bude v dané úrovni
obtížnosti před danou komisí konat ústní zkoušku. Za-
dání pro ústní zkoušku společné části v dané úrovni
obtížnosti nesmí obsahovat stejné pracovní listy. Pra-
covní 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 škol-
ního 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 způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 7 dnů
před zahájením ústní zkoušky.

(5) Pracovní listy se zkušebními úlohami zpraco-
vanými Centrem ředitel školy předá hodnotitelům
v den zahájení ústní zkoušky společné části. Pracovní
list je součástí zkušební dokumentace a informací ve-
řejně nepřístupnou podle § 45.

(6) Před ústní zkouškou společné části si žák vy-
losuje 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 mi-
nut, s výjimkou didaktického testu ze zkušebního
předmětu matematika vyšší úrovně obtížnosti, který
trvá 120 minut.

§ 10

Nabídka zkušebních předmětů nepovinných zkoušek
společné části maturitní zkoušky

(1) Nepovinnými zkušebními předměty společné
části maturitní zkoušky jsou
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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.

Organizace společné části maturitní zkoušky

§ 11

(1) Centrum doručí zkušební dokumentaci bale-
nou 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 mate-
riály 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 ar-

chy 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 jednot-
ného 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 pří-
tomnosti komisaře, a to nejdříve 20 minut před zaháje-

ním příslušné zkoušky. Předání dokumentace se po-
tvrzuje záznamem o předání.

(5) Zadavatel v učebně, kde se zkouška bude ko-
nat, společně s žákem, který bude vylosován, zkontro-
luje neporušenost obalu zkušební dokumentace a roz-
pečetí jej. O rozpečetění provede zadavatel záznam
v protokolu o konání zkoušky v učebně. Záznam po-
depíše 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 sché-
matu 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.

§ 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. Bezpeč-
nostní 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 didaktic-
kých testů nejpozději poslední den konání didaktic-
kých testů podle jednotného zkušebního schématu
osobě pověřené Centrem. Záznamové archy didaktic-
kých testů vrací Centrum po vyhodnocení řediteli
školy k archivaci. Oba potvrdí předání záznamových
archů v záznamu o předání.

(3) Ředitel školy převezme záznamové archy pí-
semných 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 zá-
znamových archů archivuje. Předání záznamových ar-
chů potvrdí komisař, zadavatel a ředitel školy v zá-
znamu o předání.

(4) Předseda zkušební maturitní komise předá
hodnocení žáků z ústní zkoušky společné části ze zku-
šebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk
podle § 22 odst. 4 řediteli školy bez zbytečného od-
kladu.

(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 písem-
ných prací nebo nejpozději první pracovní den po
ukončení konání ústních zkoušek společné části matu-
ritní zkoušky.

(6) Záznamové archy didaktických testů, písem-
ných prací, jejich opravené kopie a protokol o hodno-
cení 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 pou-
ze 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 zpracová-
vat několik žáků společně.

(2) Zadání maturitní práce podle odstavce 1 určí
ředitel školy s dostatečným časovým předstihem s ohle-
dem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu
práce, nejpozději však 4 měsíce před termínem obha-
joby 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-

mínu stanoveném ředitelem školy; pokud si žák ve sta-
noveném 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 termí-
nem obhajoby maturitní práce určí vedoucího maturitní
práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby
maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce. Ve-
doucím 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 ko-
mise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby matu-
ritní práce.

(6) Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nej-
méně 5 minut, o prodloužení doby přípravy rozhoduje
předseda zkušební maturitní komise. Obhajoba matu-
ritní 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 sta-
novený 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 pí-
semné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo po-
kud 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 té-
mata 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.
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(3) Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat
dvakrát stejné téma.

§ 17
Písemná zkouška

(1) Ředitel školy stanoví témata a zkušební úlohy
písemné zkoušky a způsob jejího konání. Pokud je sta-
noveno 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 ko-
nání stanoví ředitel školy.

(2) Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny,
pokud není dále stanoveno jinak.

(3) V oborech vzdělání skupiny Umění a uži-
té 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 veřej-
ného vystoupení.

(6) Praktická zkouška může být konána indivi-
duálně nebo společně více žáky; žáci jsou vždy hodno-
ceni 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

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

(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.

(3) Posudek žák odevzdá řediteli školy spolu s při-
hláškou podle § 4. Posudek obsahuje údaje o zařazení
žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle
druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevý-
hodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání ma-
turitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek
a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlu-
močnických 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 na-
stane 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 znevýhod-
něním 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 pora-
denského zařízení.

(6) Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro
konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého
postižení nebo znevýhodnění právo na úpravu pro-
středí, navýšení časového limitu, obsahové a formální
úpravy testových materiálů, odlišnosti v hodnocení,
použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technic-
kou nebo speciálně pedagogickou asistenci. Podrob-
nější vymezení těchto služeb je uvedeno v příloze č. 3
k této vyhlášce.

(7) Ředitel školy seznámí žáka s přiznaným uzpů-
sobením podmínek pro konání maturitní zkoušky a zá-
konného 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 tlumoč-
níka žákovi po předchozím projednání jeho přidělení
s žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.

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 národ-
nostní 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

(1) Ministerstvo4) zveřejní kritéria hodnocení
zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní
zkoušky, včetně hranice úspěšnosti, a kritéria celko-
vého hodnocení maturitní zkoušky způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se
maturitní zkouška koná.

(2) Didaktický test je vyhodnocován Centrem.
Vyhodnocení didaktického testu ze zkušebních před-
mětů český jazyk a literatura a cizí jazyk Centrum
zpřístupní ředitelům škol způsobem umožňujícím dál-
kový přístup nejpozději 10 dnů před konáním ústní
zkoušky společné části v jarním zkušebním období
a nejpozději 2 dny před konáním ústní zkoušky spo-
lečné části v podzimním zkušebním období.

(3) Písemná práce ze zkušebních předmětů český
jazyk a literatura a cizí jazyk je vyhodnocena hodnoti-
teli nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se písemná práce
konala. Hodnotitelé předají společné hodnocení pí-
semné 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

zkušební maturitní komise hlasováním a vyhotoví
o tom protokol.

§ 23

(1) Kritéria hodnocení písemné práce a ústní
zkoušky společné části jsou součástí zkušební doku-
mentace.

(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 před-
mětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem
všech konaných dílčích zkoušek; v případě zkušebního
předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktic-
kého testu jednou polovinou a hodnocení písemné
práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou. Vypo-
čtený 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 Cen-
trum 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 na-
vrhuje 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
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části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodno-
cení zkoušky.

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

(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.

(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 pí-
semné 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 od-
stavci 4 písm. a) až d).

§ 25

(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí
a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opa-
kuje 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 pří-
padě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno do-
končit některou zkoušku nebo její část, může předseda
zkušební maturitní komise povolit žákovi konání
zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušeb-
ního období.

§ 26
Celkové hodnocení maturitní zkoušky

(1) Hodnocení společné části maturitní zkoušky
zpřístupní Centrum řediteli školy bez zbytečného od-
kladu po vyhodnocení výsledků všech konaných zku-
šebních předmětů společné části způsobem umožňují-
cím dálkový přístup, a to nejpozději do 15. června v jar-

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

(2) Hodnocení zkoušek profilové části maturitní
zkoušky provede zkušební maturitní komise bezpro-
středně po ukončení zkoušek profilové části.

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

(4) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se pro-
vádí 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 arit-
metický 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.

(3) Poslední den konání didaktických testů a pí-
semných prací komisař všechny protokoly o průběhu
maturitní zkoušky v učebně předá řediteli školy k archi-
vaci.

(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-
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padě jmen, a příjmení, data a místa narození za-
davatele,

b) údaje o průběhu zkoušky v učebně včetně ozna-
čení učebny, data a názvu zkoušky, času zahájení
a ukončení zkoušky, informace o žácích v učebně
a počtech odevzdaných záznamových archů, zá-
znamu o řešení mimořádných situací, podpisu za-
davatele, podpisu komisaře,

c) v případě asistence nebo tlumočení žákům s přizna-
ným uzpůsobením podmínek pro konání matu-
ritní zkoušky obsahuje též jméno, popřípadě
jména, a příjmení asistenta nebo tlumočníka a zá-
znam 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 přísluš-
nou 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 vy-
hotovení předá Centru, druhé vyhotovení zůstává k ar-
chivaci 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 spo-
lečné části maturitní zkoušky.

(2) Protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej ře-

diteli způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpoz-
ději 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 proto-
kolu 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 naro-
zení žáka, název školy a adresu sídla školy, re-
sortní identifikátor školy, obor vzdělání, evidenční
číslo protokolu, v případě žáků s přiznaným uzpů-
sobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
údaj o konání maturitní zkoušky za uzpůsobených
podmínek,

b) údaje o výsledcích zkoušek společné části matu-
ritní 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 zku-
šebních předmětech včetně jejich dílčích
zkoušek,

5. datum konání zkoušky,
6. celkové hodnocení zkoušek společné části ma-

turitní 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 ko-
mise po ukončení všech zkoušek profilové části matu-
ritní zkoušky v dané třídě; protokol podepisuje před-
seda zkušební maturitní komise a ředitel školy. Proto-
kol 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 mimořád-
ných situací, data vyhotovení protokolu, podpisu
předsedy zkušební maturitní komise a podpisu ře-
ditele 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 naro-
zení žáka, název školy a adresu sídla školy, re-
sortní identifikátor školy, obor vzdělání, evidenční
číslo protokolu,

b) údaje o výsledcích zkoušek profilové části matu-
ritní 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 ob-
sahuje jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis pře-
dávajícího, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis
přijímajícího, přesný popis předávané zkušební doku-

mentace, datum, hodinu a místo předání zkušební do-
kumentace.

§ 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 proto-
kolů. Maturitní vysvědčení vydává ředitel školy na tis-
kopisu podle vzoru stanoveného v jiném právním před-
pise13).

ČÁST OSMÁ

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A NÁHRADNÍ
ZKOUŠKY

§ 34

(1) Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky žák
koná z těch zkušebních předmětů, které uvedl v při-
hlášce 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 spo-

lečné části a zkoušek profilové části maturitní
zkoušky v jarním a podzimním zkušebním ob-
dobí,

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 mě-
síc 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
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a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopřed-
seda 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 vzdě-
lání skupiny Umění a užité umění6) a v konzerva-
toři s kódovým označením kategorie dosaženého
vzdělání M,

d) hodnotitel.

(3) V případě, že se zkouška či její část koná for-
mou vypracování maturitní práce a její obhajoby, jsou
dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent
maturitní práce.

(4) Místopředsedu a další členy zkušební matu-
ritní 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 matu-
ritní zkouška koná.

(5) Místopředsedou zkušební maturitní komise je
jmenován pedagogický pracovník školy s nejméně pě-
tiletou 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 za-
stupuje 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.

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 ko-
misaře.

§ 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 hodnoti-
telů pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole,
a určuje místo působiště pro výkon jeho funkce,

c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla do-
držena bezpečnostní opatření podle § 80b škol-
ského zákona,

d) zabezpečuje zkušební dokumentaci proti neopráv-
něné 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 di-
daktických testů a písemných prací v daném zkušebním
místě tím, že

a) koordinuje činnost zadavatelů v učebnách v prů-
běhu zkoušky,

b) dohlíží na dodržení bezpečnostních opatření podle
§ 80b školského zákona týkajících se zkušební do-
kumentace a materiálů uvedených v § 11 odst. 2 do
jejich předání řediteli školy.

(2) Komisař se před zahájením své činnosti pro-
káže řediteli školy jmenováním k výkonu své funkce.
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§ 40
Zadavatel

Zadavatel
a) přebírá od ředitele zkušební dokumentaci pro

učebnu v bezpečnostním balení, přitom dbá na do-
držení bezpečnostních opatření podle § 80b škol-
ského zákona,

b) provádí kontrolu přítomnosti žáků v učebně podle
prezenční listiny a dokladu totožnosti a vede evi-
denci přítomnosti žáků v učebně v průběhu
zkoušky,

c) informuje žáky o podmínkách a průběhu maturitní
zkoušky,

d) provádí kontrolu přítomnosti asistentů a tlumoč-
níků,

e) kontroluje, zda žáci mají pouze povolené po-
můcky,

f) má k dispozici nejméně jednu sadu povolených
pomůcek pro zapůjčení žákům s výjimkou indivi-
duálních kompenzačních pomůcek žáků s přizna-
ným uzpůsobením podmínek pro konání matu-
ritní zkoušky uvedených v příloze č. 3 k této vy-
hlášce.

§ 41
Hodnotitel

Hodnotitel zpravidla vykonává svou funkci ve
škole, jejímž je pedagogickým pracovníkem. V případě,
že ve škole, kde se zkoušky budou konat, není dosta-
tečný počet pedagogických pracovníků, kteří by splňo-
vali 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 matu-
ritních zkoušek v základním pracovněprávním

vztahu12) ani jiném obdobném vztahu ke škole,
v níž bude funkci vykonávat; před vydáním osvěd-
čení předloží Centru čestné prohlášení o této sku-
tečnosti,

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 pedago-
gický pracovník, který

a) vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně
2 roky,

b) má odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti učitele
střední školy15), která umožňuje vyučovat před-
mět, který je obsahem zkoušky,

c) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu
funkce hodnotitele.

§ 43

Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komi-
saře, 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 prove-
deného školení k výkonu funkce, datum a místo
vydání a dobu platnosti osvědčení; v případě
osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název zku-
šebního předmětu, ve kterém je hodnotitel opráv-
něn hodnocení provádět.

§ 44

(1) Komisaře jmenuje Centrum pro danou školu,

Sbírka zákonů č. 177 / 2009Strana 2326 Částka 53

15) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



a to pro jarní zkušební období do 28. února a pro pod-
zimní zkušební období do 30. června.

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

ČÁST DVANÁCTÁ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

§ 45

(1) Informací veřejně nepřístupnou je ta část za-
dání zkoušky, která je označena textem „Veřejně ne-
přístupná informace podle ustanovení § 80b zákona
č. 561/2004 Sb.“.

(2) Centrum označí jako informaci veřejně nepří-
stupnou

a) testovou úlohu nebo část pracovního listu či za-
dání písemné práce ze zkušebních předmětů český
jazyk a literatura a cizí jazyk postavené na úroveň
testové úlohy v okamžiku rozhodnutí Centra o je-
jím užití pro zadání společné části maturitní
zkoušky,

b) textové strany zadání didaktického testu a zadání
písemné práce ze zkušebních předmětů český ja-
zyk 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 zveřej-
něnou v případě

a) testové úlohy nebo části pracovního listu či zadání
písemné práce ze zkušebních předmětů český ja-
zyk a literatura a cizí jazyk okamžikem předání
části zkušební dokumentace, ve kterých je za-
hrnuta, žákovi ke zkoušce,

b) didaktického testu, zadání písemné práce ze zku-
šebních předmětů český jazyk a literatura a cizí
jazyk okamžikem předání žákům v učebně zada-
vatelem,

c) pracovního listu pro ústní zkoušku společné části
maturitní zkoušky okamžikem jeho předání žá-
kovi,

d) datového nosiče zveřejněním jeho obsahu v učebně
zadavatelem.

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

(5) Jakékoli zveřejnění informace veřejně nepří-
stupné v období mezi okamžikem jejího označení Cen-
trem podle odstavce 2 do okamžiku zveřejnění podle
odstavce 3 je považováno za neoprávněné.

§ 46

S informacemi veřejně nepřístupnými se smí se-
znamovat pouze ředitel Centra nebo jím písemně po-
věřený 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 zá-
kladě smlouvy uzavřené podle občanského záko-
níku16); splatná je v pravidelných termínech pro vý-
platu 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 stanove-
ných v § 4 odst. 1 podáním přihlášky stanovené v pří-
loze 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 for-
mou 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 ob-
dobí,

b) nejpozději měsíc před konáním zkoušky v podzim-
ním zkušebním období.

(4) Pozvánku k vykonání jednotlivé zkoušky za-
šle Centrum uchazeči nejpozději 14 dnů před konáním
zkoušky; součástí pozvánky je datum, čas a místo ko-
nání 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 ma-
turitní zkoušky, zveřejní Centrum v informačním sy-
stému do 14 dnů od vykonání zkoušky nebo poslední
dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z ci-
zího jazyka.

(7) Centrum vystaví uchazeči osvědčení o jednot-
livé zkoušce nejpozději do 7 dnů ode dne stanovení
celkového hodnocení uchazeče v této zkoušce, vyko-
nal-li uchazeč zkoušku úspěšně. Vzor osvědčení je uve-
den v příloze č. 4 k této vyhlášce. Současně s osvědče-
ním je uchazeči předán protokol o výsledku jednotlivé
zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá spo-
lečné části maturitní zkoušky.

§ 49

(1) Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem
a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky,

lze konat ze zkušebních předmětů určených ředitelem
školy.

(2) K jednotlivé zkoušce se uchazeč přihlašuje
v termínech stanovených v § 4 odst. 1 podáním při-
hlášky 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 for-
mou 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 ob-
dobí,

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 od-
povídá profilové části maturitní zkoušky, v termínu sta-
noveném 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 způso-
bem jako zkouška profilové části maturitní zkoušky
podle části třetí této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé
zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá pro-
filové části maturitní zkoušky, se provádí způsobem
podle § 24.

(6) Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky zve-
řejní 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 pro-
filové 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 ob-
sahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky,
se platí úplata nejvýše 1 500 Kč, kterou uchazeč o vy-
konání jednotlivé zkoušky zaplatí před zahájením
zkoušky18).
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(2) Za provedení jednotlivé zkoušky podle od-
stavce 1, která svým obsahem a formou odpovídá
zkoušce společné části maturitní zkoušky, náleží škole,
která zkoušku provedla, podíl z úplaty uhrazené Cen-
tru ve výši nezbytných nákladů spojených s konáním
této jednotlivé zkoušky, nejvýše však 50 % úplaty po-
dle odstavce 1.

(3) Nezbytnými náklady jsou
a) příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců

a ostatních osobních nákladů na zaměstnance, pří-
padně ostatní náklady vyplývající z pracovněpráv-
ních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro
zajištění konání zkoušky,

b) neinvestiční náklady spojené s materiálně technic-
kým zabezpečením průběhu zkoušky.

ČÁST PATNÁCTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
USTANOVENÍ

§ 51
Společná ustanovení

(1) V průběhu maturitní zkoušky mohou žáci
používat pouze povolené pomůcky, které pro společ-
nou část maturitní zkoušky stanoví Centrum a pro pro-
filovou část maturitní zkoušky ředitel školy.

(2) Údaje o výsledcích maturitní zkoušky vklá-
dané 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 ter-

mínu 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-

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

§ 52
Přechodná ustanovení

(1) Ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 je ne-
povinným zkušebním předmětem společné části matu-
ritní 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 vzdě-
lávacích programů se postupuje podle dosavadních
učebních dokumentů oborů vzdělání.

§ 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 účin-
nosti dnem 1. září 2010.

Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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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.
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Jednotlivou zkoušku vykonal(a)



Sbírka zákonů 2009

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10,
tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o.,
Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65;
Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4:
SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362,
po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START,
s. r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU,
Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L&N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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