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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2016

o stanovení prostředků státního rozpočtu
podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/
/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 131/2015 Sb.:

§ 1

Prostředky státního rozpočtu

Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3

zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok
2017 činí 26 185 000 000 Kč.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2016,

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, § 82 odst. 1, § 91 odst. 1
a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/
/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009
Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb.,
zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 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., vyhlášky č. 371/2012
Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015
Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje čís-
lem „6“ a číslo „25“ se nahrazuje číslem „20“.

2. V § 5 odst. 4 se slovo „nepřetržitě“ zrušuje.

3. V § 7 odst. 2 se číslo „95“ nahrazuje čís-
lem „100“ a číslo „35“ se nahrazuje číslem „40“.

4. V § 18 odst. 1 se za slovo „zkoušky“ vkládá
slovo „ , délku“.

5. V § 19a se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího ja-
zyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou
zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3
školského zákona.“.

6. V § 20 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Doporučení je zároveň evidováno v anonymizo-
vané podobě v informačním systému Centra.“.

7. V § 20 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Doporučení je platné nejdéle 24 měsíců od data vy-
dání.“.

8. V § 22 odst. 3 se slova „z cizího jazyka“
zrušují a slova „v příslušné třídě“ se nahrazují slovy
„příslušného žáka“.

9. V § 22 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pro jarní zkušební období předá ředitel školy Cen-

tru prostřednictvím informačního systému Centra
konkrétní termíny konání ústní zkoušky společné
části příslušného žáka z českého jazyka a literatury
a z cizího jazyka do 30. dubna.“.

10. V § 22 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako od-
stavce 4 a 5.

11. V § 38 písm. b) se slova „hodnotitele pí-
semné práce z českého jazyka a literatury a“ zrušují.

12. V § 41 se ve větě první slova „a písemné
práce z českého jazyka a literatury“ a ve větě třetí
slova „z cizího jazyka“ zrušují.

13. V § 44 odstavec 2 zní:

„(2) Hodnotitele písemných prací jmenuje pro
jarní zkušební období Centrum do 31. března a pro
podzimní zkušební období do 30. června. Hodno-
titele ústní zkoušky společné části jmenuje ředitel
školy podle § 35 odst. 4. Zadavatele jmenuje ředitel
školy pro příslušné zkušební období nejpozději je-
den měsíc před začátkem jednotného zkušebního
schématu.“.

14. V § 47 odst. 3 se částka „100 Kč“ nahrazuje
částkou „130 Kč“ a na konci textu odstavce se
doplňují slova „ ; v případě písemné práce žáka po-
dle § 1 písm. c) náleží hodnotiteli odměna ve vý-
ši 150 Kč za jednu opravenou písemnou práci“.

15. V § 51 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Opakování zkoušky profilové části matu-
ritní zkoušky konané formou vypracování maturitní
práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná
nejpozději do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí
krajského úřadu podle § 82 odst. 1 písm. b) škol-
ského zákona, a to před zkušební komisí jmenova-
nou krajským úřadem.

(6) Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku
maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení
z konání této zkoušky podle § 82 odst. 1 písm. b)
a § 82 odst. 2 školského zákona se podává na tisko-
pisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 7
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a v příloze č. 8 k této vyhlášce. Tiskopisy zveřejňuje
ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

16. Přílohy č. 1 a 1a znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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17. Za přílohu č. 6 se doplňují přílohy č. 7 a 8,
které znějí:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 311 / 2016Strana 4800 Částka 122



Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15 a 17, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, a s výjimkou
ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti
dnem 1. října 2017.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 12. září 2016

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:

1. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství – část B na
období 2015 – 2016, uzavřený mezi smluvními stranami

Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství

a

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice.

2. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2013 – 2017, uzavřený mezi smluvními
stranami

Odborovým svazem energetiky a hornictví

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČR.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 21. září 2016

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2017 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifi-
kace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005,
ve znění pozdějších předpisů.

Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné sku-
piny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich kli-
nické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2017 vydává definiční manuál, verze 014 (formát pdf), program
pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká
verze 014 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG,
verze 014. Pro klasifikaci IR-DRG pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2015 je v platnosti
definiční manuál, verze 012.2015 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů
do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 012.2015 a závazné metodické materiály a číselníky
pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 012.2015. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů
odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem
uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití
v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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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.

Strana 4808 Částka 122

8591449 122016

16

ISSN 1211-1244


