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  III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Na základě čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády předseda Legislativní rady 

vlády dopisem ze dne 20. prosince 2016 pod č. j. 23471/2016–OHR rozhodl o tom, 

že hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad se neprovede. 

 

Obecná část  

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 Ustanovení § 111 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, zmocňuje Ministerstvo vnitra k vydání vyhlášky o podrobnostech obsahu a provádění 

zkoušky a náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „návrh 

vyhlášky“). Na základě odstavce 1 téhož ustanovení oprávněná úřední osoba, která vede 

řízení o přestupku a nesplňuje podmínku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním 

programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, ale splňuje požadavek alespoň 

magisterského vzdělání v jiném oboru nežli v oboru právo nebo bakalářského vzdělání, 

bude muset absolvovat zkoušku odborné způsobilosti. Zákon č. 250/2016 Sb. i vyhláška 

vydaná k jeho provedení nabudou účinnosti dnem 1. července 2017.   

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, předpisy Evropské 

unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 Návrh vyhlášky je v souladu s § 111 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb., které zmocňuje 

Ministerstvo vnitra k vydání vyhlášky o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky 

a náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti, jakož i s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

dopady na životní prostředí, ochranu soukromí a osobních údajů, zákaz diskriminace, 

bezpečnost nebo obranu státu a korupční rizika 

 Ve všech hodnocených oblastech návrh vyhlášky nemá žádné dopady, ani rizika. 

V souvislosti se samotným prováděním zkoušky odborné způsobilosti, která je bezplatná, 

nevzniknou finanční náklady.  
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Zvláštní část  

K § 1 

 Upravují se pravidla přihlašování na zkoušku odborné způsobilosti. Na zkoušku 

odborné způsobilosti úřední osobu přihlašuje správní orgán, ve kterém je úřední osoba 

zařazena. Takový postup vychází vstříc úředním osobám. Dále se stanovují náležitosti 

přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti. Přihlašování ke zkoušce odborné způsobilosti činí 

správní orgán prostřednictvím datové schránky, nebo podepsanou datovou zprávou. Termín 

konání zkoušky odborné způsobilosti určuje Ministerstvo vnitra nebo jím pověřená státní 

příspěvková organizace.  

K § 2 

Upravují se pravidla provádění zkoušky odborné způsobilosti. Ministerstvo vnitra 

nebo jím pověřená státní příspěvková organizace zveřejní na svých webových stránkách 

seznam 30 zkušebních otázek, jejichž cílem je ověření znalostí organizace a činnosti veřejné 

správy a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek. Výčet právních předpisů, 

z nichž budou vytvořeny zkušební otázky, je obsažen v příloze k návrhu vyhlášky. Úřední 

osoba si  vylosuje celkem 3 otázky, a to po jedné otázce z každé části uvedené v příloze 

k návrhu vyhlášky, na jejichž ústní zodpovězení jí je stanovena přiměřená doba přípravy. 

Zkouška odborné způsobilosti se skládá před zkušební komisí.  

K § 3 

 Upravují se pravidla hodnocení zkoušky odborné způsobilosti. K úspěšnému vykonání 

zkoušky je třeba, aby úřední osoba prokázala znalosti organizace a činnosti veřejné správy 

a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupky a schopnost jejich aplikace u každé 

z vylosovaných otázek. S výsledkem zkoušky seznámí úřední osobu zkušební komise, která 

o výsledku vyhotoví protokol. Úřední osoba zkoušku úspěšně nevykoná, pokud od zkoušky 

odstoupí, nebo se k ní bez řádné omluvy nedostaví. Ministerstvo vnitra nebo jím pověřená 

státní příspěvková organizace může v závažných případech určit náhradní termín konání 

zkoušky odborné způsobilosti.  

K § 4 

 Nevyhoví-li úřední osoba u zkoušky, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou 

zkoušku je možné vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání 

zkoušky, při níž uchazeč nevyhověl (§ 111 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb.). V případě 

opakovaného konání zkoušky správní orgán úřední osobu na zkoušku znovu nepřihlašuje, 

pouze do 60 dnů ode dne konání zkoušky, kterou úřední osoba nevykonala úspěšně, požádá 

Ministerstvo vnitra nebo jím pověřenou státní příspěvkovou organizaci o určení nového 

termínu. Pro vykonání opakované zkoušky odborné způsobilosti platí stejná pravidla 

provádění a hodnocení zkoušky.  
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K § 5 

Úspěšné vykonání zkoušky prokazuje úřední osoba osvědčením o vykonání zkoušky 

vydaným Ministerstvem vnitra nebo jím pověřenou státní příspěvkovou organizací (§ 111 

odst. 3 věta první zákona č. 250/2016 Sb.). Upravují se proto náležitosti osvědčení o vykonání 

zkoušky odborné způsobilosti, které se vydává v jednom vyhotovení.  

K § 6 

 Datum nabytí účinnosti vyhlášky je stanoveno shodně jako datum nabytí účinnosti 

zákona č. 250/2016 Sb., k jehož provedení má být vyhláška vydána.  
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