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VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2014,

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008
Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb.
a zákona č. 370/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmín-
kách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010
Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011
Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012
Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „31. prosince“ nahra-
zují slovy „15. ledna“.

2. V § 5 odst. 4 se slovo „dva“ nahrazuje slo-
vem „čtyři“.

3. V § 6 odst. 2 se číslo „40“ nahrazuje čís-
lem „60“.

4. V § 11 odst. 1 se slovo „týdne“ zrušuje.

5. V § 16 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami
„Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Pokud to
vyžaduje charakter zkoušky, může ředitel školy sta-
novit prodloužení trvání přípravy k ústní zkoušce,
nejdéle však na 30 minut.“.

6. V § 22 odstavec 3 zní:

„(3) Písemné práce z cizího jazyka obdrží hod-
notitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Cen-
tru prostřednictvím jeho informačního systému v ter-
mínech stanovených Centrem. Centrum zpřístupní
výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období
do začátku konání ústních zkoušek společné části
v příslušné třídě, nejpozději však do 29. května,
a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních
dnů od shromáždění hodnocení všech písemných
prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy.“.

7. V § 22 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Písemné práce z českého jazyka a literatury
obdrží hodnotitel od ředitele školy a hodnocení
předává řediteli školy; hodnocení ředitel školy zašle
Centru v jarním zkušebním období do začátku ko-
nání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě,
nejpozději však do 29. května, a v podzimním zku-
šebním období do 13. září.

(5) Ředitel školy bez zbytečného odkladu
oznámí výsledky písemných prací žákům. Termíny
zahájení ústních zkoušek v příslušných třídách sdělí
ředitel školy Centru prostřednictvím jeho informač-
ního systému do zahájení písemných prací.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

8. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) Protokol o výsledcích společné části matu-
ritní zkoušky žáka obdrží žák, který se ke zkoušce
přihlásil a úspěšně ukončil poslední ročník vzdělá-
vání. Protokol obdrží žák buď v listinné podobě od
ředitele školy, nebo způsobem umožňujícím dál-
kový přístup na základě své žádosti autorizované
v informačním systému Centra. Protokol o výsled-
cích společné části maturitní zkoušky žáka musí ob-
sahovat datum vystavení.“.

9. V § 47 odstavec 4 zní:

„(4) Odměna podle odstavců 1 až 3 je splatná
v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo
platu pro zaměstnance v pracovním poměru.“.

10. V § 49 se odstavec 8 zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Uzpůsobení konání didaktického testu a pí-
semné práce z českého jazyka a literatury žákovi-
-cizinci podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
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ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky, se poprvé přizná pro konání maturitní
zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015.

2. Školní seznam literárních děl stanovený ředi-
telem školy podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, se poprvé použije pro dílčí ústní zkoušku

z českého jazyka a literatury konanou v jarním zku-
šebním období roku 2015.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2014.

Ministr:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. srpna 2014

o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2
ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena v období od 17. 6. 2014 – 31. 7. 2014
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014 a Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 4. 6. 2014
mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy
– Asociací svobodných odborů
a
Zemědělským svazem České republiky.

2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 17. 6. 2014
mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. 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
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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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
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e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.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: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: 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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