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  III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

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 ve spojení s § 112 odst. 9 zákona 

č. 250/2016 Sb. musí od 1. ledna 2023 úřední osoba oprávněná na základě vnitřního předpisu 

správního orgánu nebo pověření vedoucím správního orgánu k provádění úkonů správního 

orgánu v řízení mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu 

v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání 

podle předchozí věty, musí mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 

v jiné oblasti a prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra. 

Výše uvedené kvalifikační požadavky nemusí splňovat osoba projednávající přestupek na 

místě, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Podle § 112 odst. 9 zákona 

č. 250/2016 Sb. může činnost oprávněné úřední osoby vykonávat i úřední osoba, která je 

ke dni 1. ledna 2023 osobou starší 50 let, pokud nejméně 10 let projednávala přestupky 

a rozhodovala o nich. 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, obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, 

s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a právními názory mezinárodních 

orgánů zřízených ke kontrole plnění závazků vyplývajících z takových smluv  

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

Ministerstvo vnitra k vydání vyhlášky o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky 

a náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Návrh vyhlášky je 

v souladu s těmito právními předpisy Evropské unie, které se jí nepřímo dotýkají: 

 čl. 45 Smlouvy o fungování EU, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 

o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 

a pobývat na území členských států, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 

2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 
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Ostatní právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie 

a obecné právní zásady práva Evropské unie, mezinárodní smlouvy o lidských právech 

a základních svobodách a judikatura Evropského soudu pro lidská práva se na předmět 

regulovaný návrhem vyhlášky nevztahují. 

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, 

s výjimkou dopadu do rozpočtu Ministerstva vnitra (vizte dále).  

V souvislosti se samotným prováděním zkoušky odborné způsobilosti, která je 

bezplatná, nevzniknou správním orgánům ani jednotlivým úředním osobám finanční náklady. 

Náklady spojené s realizací zkoušky (zejm. náklady spojené se zajištěním dostatečného 

množství administrativního personálu a zkušebních komisařů a se zajištěním prostor, v nichž 

se budou provádět zkoušky odborné způsobilosti) budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva 

vnitra, resp. jím zřízené státní příspěvkové organizace pověřené zajištěním zkoušky, kterou 

bude Institut pro veřejnou správu Praha. Náklady na zajištění zkoušky budou zabezpečeny 

z rozpočtu Ministerstva vnitra. 

Návrh vyhlášky zakládá nové zpracování osobních údajů. Účelem jejich zpracování je 

splnění kvalifikačních požadavků úředních osob nezbytných pro provádění úkonů v řízení 

o přestupku. Za tím účelem správní orgán přihlašuje úřední osobu na zkoušku odborné 

způsobilosti. Přihláška obsahuje jméno, popřípadě jména a příjmení, akademický titul, datum 

a místo narození a bydliště úřední osoby. Zpracovatelem osobních údajů je v tomto případě 

správní orgán, ve kterém je úřední osoba zařazena a který úřední osobu na zkoušku přihlašuje. 

Pokud úřední osoba zkoušku úspěšně vykoná, obdrží osvědčení od Ministerstva vnitra nebo 

Institutu pro veřejnou správu Praha. Osvědčení obsahuje jméno, popřípadě jména a příjmení, 

akademický titul a datum a místo narození úřední osoby. V tomto případě je zpracovatelem 

osobních údajů Ministerstvo vnitra nebo Institut pro veřejnou správu Praha.  

Kategorií subjektu údajů jsou úřední osoby, které nesplňují podmínku 

vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole 

v České republice, ale splňují požadavek alespoň magisterského vzdělání v jiném oboru nežli 

v oboru právo nebo bakalářského vzdělání. Tyto osoby musejí absolvovat zkoušku odborné 

způsobilosti, aby mohly projednávat přestupky a rozhodovat o nich.  

Ministerstvo vnitra zpřístupňuje informace o jednotlivých zpracováních osobních 

údajů v rozsahu stanoveném v § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, tedy o účelu zpracování, 

kategoriích osobních údajů, kategoriích subjektů údajů, kategoriích příjemců a době uchování. 
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Pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra jako zpracovatel 

osobních údajů provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího 

soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

a) požádat Ministerstvo vnitra o vysvětlení, 

b) požadovat, aby Ministerstvo vnitra odstranilo takto vzniklý stav. Zejména se může 

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

V případě nevyhovění této žádosti má fyzická osoba právo obrátit se přímo na Úřad 

pro ochranu osobních údajů. Podání žádosti postupem podle bodu a) a b) nevylučuje, aby se 

fyzická osoba obrátila se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

Osobní údaje nebudou zpracovávány veřejně. 

Doba uchování osobních údajů se bude řídit ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a Spisovým a skartačním řádem Ministerstva vnitra. 

Návrh vyhlášky neznamená významný zásah do ochrany osobních údajů ani nevzniká 

potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů oproti 

současnému stavu. 
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Zvláštní část  

K § 1 

Upravují se pravidla přihlašování na zkoušku odborné způsobilosti úředních osob 

provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupcích (dále jen „zkouška“). Na zkoušku 

přihlašuje úřední osobu správní orgán, ve kterém je úřední osoba zařazena (dále jen „příslušný 

orgán“). Takový postup vychází vstříc úředním osobám. Příslušný orgán zasílá přihlášku, jejíž 

náležitosti jsou upraveny v odstavci 2, Ministerstvu vnitra nebo jím zřízené státní příspěvkové 

organizaci pověřené zajištěním zkoušky (dále jen „zkušební instituce“). Pověření státní 

příspěvkové organizace zveřejňuje Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách.  

S ohledem na ustanovení § 17 odst. 1 věty první zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je jediným komunikačním kanálem, jímž může 

příslušný orgán zaslat přihlášku Ministerstvu vnitra nebo jím zřízené státní příspěvkové 

organizaci pověřené zajištěním zkoušky (dále jen „zkušební instituce“), datová schránka. 

Termín konání zkoušky odborné způsobilosti určuje zkušební instituce, přičemž o něm 

písemně informuje příslušný orgán do 30 dnů ode dne doručení přihlášky a nejméně 15 dnů 

před konáním zkoušky. Úřední osobě musí být umožněno konat zkoušku do 90 dnů ode dne 

doručení přihlášky.  

K § 2 

Upravují se pravidla provádění zkoušky. Zkušební instituce zveřejní na svých 

internetových stránkách seznam 30 zkušebních otázek, jejichž cílem je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek 

(§ 111 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb.). Výčet právních předpisů, z nichž budou vytvořeny 

zkušební otázky, je obsažen v příloze k návrhu vyhlášky. Znalost právních předpisů 

uvedených v okruhu A je nezbytná ke správnému zodpovězení otázek týkajících 

se organizace a činnosti veřejné správy v České republice. Základem je znalost ústavního 

pořádku České republiky, tj. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, jakož i zákona České národní 

rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, zákona č. 82/1998 Sb., odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní 

rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze. Okruh B je tvořen obecnou částí, základy odpovědnosti za přestupek 

a společnými, přechodnými a závěrečnými ustanoveními zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Otázky z okruhu C se budou týkat řízení 

o přestupcích, které je upraveno v části třetí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, přičemž podpůrně se bude používat zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád. Na řízení o přestupcích mohou v praxi navazovat také některé instituty správního 

soudnictví, proto se bude vyžadovat také znalost zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

a to v části upravující řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu a kasační stížnost. 
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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.  

K § 3 

Zkouška se koná před zkušební komisí sestávající ze tří členů, které zkušební instituce 

vybere ze seznamu zkušebních komisařů. Seznam zkušebních komisařů sestavuje 

Ministerstvo vnitra. Členové zkušební komise mezi sebou zvolí svého předsedu. Nepodaří-li 

se předsedu zvolit, členové zkušební komise jej určí losem. Předseda řídí činnost zkušební 

komise.  

K § 4  

Upravují se pravidla hodnocení zkoušky. K úspěšnému vykonání zkoušky je třeba, aby 

úřední osoba odpověděla na každou z vylosovaných otázek tak, že prokáže znalosti 

organizace a činnosti veřejné správy a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek. 

S výsledkem zkoušky seznámí úřední osobu zkušební komise bezprostředně po vykonání 

zkoušky. Zkušební komise o výsledku zkoušky vyhotoví protokol, jehož kopii zašle 

příslušnému orgánu. Úřední osoba zkoušku úspěšně nevykoná a termín zkoušky se započítá 

jako neúspěšný, pokud před zahájením zkoušky nebo v jejím průběhu od zkoušky odstoupí, 

pokud v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo se ke zkoušce bez náležité 

omluvy nedostaví. Zkušební instituce posuzuje, zda je omluva náležitá. Za náležitou omluvu 

se považuje zejména řádná a včasná omluva1. Omluva se zasílá zkušební instituci písemně 

a lze ji považovat za včasnou, je-li zkušební instituci doručena například do několika dnů 

(například 3 nebo 5) po dni termínu zkoušky2. Zkušební instituce může v závažných 

případech určit náhradní termín konání zkoušky. Úřední osobě, která se ze závažného důvodu 

ke zkoušce nemohla dostavit a jejíž neúčast byla náležitě omluvena, se termín nezapočítá jako 

neúspěšný a zkušební instituce jí určí náhradní termín zkoušky. Závažným důvodem podle 

odstavce 3 se rozumí například důvody podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména 

důvody podle § 191 a násl. (překážky v práci na straně zaměstnance) a § 211 a násl. 

(dovolená). Úřední osoba se ze zkoušky může omluvit sama nebo ji může omluvit příslušný 

orgán.  

                                                           
1 K tomu srov. například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. 6 As 151/2016 – 19:  

Vzhledem ke smyslu zákona č. 200/1990 Sb. se za náležitou omluvu bude považovat taková, jejíž důvody skutečně 

znemožňují účastnit se nařízeného správního řízení. Těmito důvody může být hospitalizace nebo jiné skutečnosti 

prokazatelně zamezující pohybu osoby a tedy znemožňující dostavit se na místo nařízeného jednání. Lékařská 

zpráva, která nezakazuje cestování ani nepředepisuje klid na lůžku, nemůže být považovaná za řádnou omluvu, 

která opravňuje stěžovatele nedostavit se ke správnímu řízení. 
2 K tomu srov. například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. 7 As 9/2009 – 66: 

Z § 74 odst. 1 zákona o přestupcích a § 59 správního řádu z roku 2004, které hovoří nikoliv o „omluvě předem“, 

ale o „náležité omluvě“, resp. o „bezodkladné omluvě správnímu orgánu s uvedením důvodů“, nelze dovozovat, 

že tato omluva musí být nezbytně učiněna před provedením samotného úkonu správního orgánu. Právě naopak, 

i omluva s určitým odůvodněným časovým odstupem po události, která bránila obviněnému z přestupku v účasti 

u ústního jednání (např. náhlé onemocnění, úraz, hospitalizace, upoutání na lůžko, které bránily uvedené 

omluvě), může podle konkrétních okolností splňovat znaky náležité či bezodkladné omluvy správnímu orgánu. 
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K § 5 

V případě, že zkouška nebyla vykonána úspěšně, zkušební instituce písemně sdělí den, 

místo a čas konání opakované zkoušky příslušnému orgánu, a to nejméně 15 dnů před jejím 

konáním. 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.). 

Pro vykonání opakované zkoušky platí stejná pravidla pro provádění a hodnocení zkoušky.  

K § 6 

Úspěšné vykonání zkoušky prokazuje úřední osoba osvědčením o vykonání zkoušky 

vydaným Ministerstvem vnitra (§ 111 odst. 3 věta první zákona č. 250/2016 Sb.). Upravují se 

proto náležitosti osvědčení o vykonání zkoušky, které se vydává v jednom vyhotovení. 

Platnost osvědčení není vázána na správní orgán, u nějž byla úřední osoba v době úspěšného 

vykonání zkoušky v pracovněprávním nebo obdobném poměru; osvědčení proto zůstává 

v platnosti i při případné změně zaměstnavatele úřední osoby. Osvědčení se vydává na dobu 

neurčitou. Evidenci vydaných osvědčení vede zkušební instituce. Vzhledem k tomu, že zákon 

č. 250/2016 Sb. nestanoví zvláštní pravidla pro uchovávání a archivaci osvědčení, uplatní se 

obecná pravidla pro uchovávání a archivaci dokumentů vyplývající ze zákona č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

K § 7 

Je-li úřední osoba při zkoušce hodnocena výrokem „nevyhověl“/„nevyhověla“, má 

právo podat zkušební instituci námitky proti postupu zkušební komise. Jedná se o neformální 

opravný prostředek, na základě nějž zkušební instituce zkoumá, zda nebyl postup zkušební 

komise v rozporu s právními předpisy.  Shledá-li zkušební komise, že námitka je oprávněná, 

tj. že postup zkušební komise byl v rozporu s právními předpisy, určí úřední osobě náhradní 

termín zkoušky; v takovém případě se k původnímu hodnocení zkoušky nepřihlíží. Shledá-li 

zkušební komise, že námitka není oprávněná, tj. že postup zkušební komise byl v souladu 

s právními předpisy, vyrozumí o tom podatele do 5 dnů ode dne doručení námitky. 

K § 8 

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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