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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM 

Návrh vyhlášky o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob provádět úkony 

správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti 

(dále jen „návrh vyhlášky“) 

Č. Ustanovení Připomínkové místo Připomínky Vypořádání 

1. § 5 Ministerstvo dopravy V § 5 odst. 2 písm. a) návrhu požadujeme 

vypustit slova „a adresa místa trvalého pobytu 

úřední osoby“. Tento údaj je nadbytečný a 

prakticky by způsoboval komplikace v případě 

změny místa trvalého pobytu (na osvědčení by 

potom nebyl pravdivý údaj). 

 

Akceptováno 

 

2. § 5 Ministerstvo dopravy V § 5 odst. 2 požadujeme vypustit písmeno b), to 

je označení a sídlo správního orgánu, a další 

označení písmen upravit. Ze zákona nelze 

dovodit, že by osvědčení mělo být platné pouze 

pro správní orgán, v němž je osoba zařazena, ale 

je využitelné pro jakýkoliv správní orgán. Údaj 

je proto nadbytečný. 

 

Akceptováno 

3. Odůvodnění: 

část C) přílohy 
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

V odůvodnění návrhu vyhlášky není 

zdůvodněno, proč jsou jednotlivé právní 

předpisy uvedené v příloze vyhlášky nezbytné 

pro ověřování znalostí oprávněných úředních 

osob, které budou přestupky projednávat. Jsme 

toho názoru, že znalost všech uvedených 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

 

Znalost těchto zákonů vyplývá z § 111 odst. 3 

věty druhé zákona č. 250/2016 Sb. (Obsahem 

zkoušky je ověření znalostí organizace a 
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právních předpisů není pro vedení 

přestupkového řízení nezbytná. Z přílohy v části 

C. Ověření znalostí v oblasti řízení o přestupku 

proto navrhuje vyřadit zákon č. 150/2002 Sb., 

soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

 

činnosti veřejné správy a právních předpisů v 

oblasti odpovědnosti za přestupek). Ohledně 

znalostí organizace a činnosti veřejné správy 

jsou dle našeho názoru základem znalosti 

ústavního pořádku ČR (tedy Ústavy a 

Listiny), jakož i kompetenčního zákona. 

S organizací veřejné správy souvisí znalost 

obecního a krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., jakož 

i správní řád, který se použije na řízení o 

přestupku podpůrně.  

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 
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všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Výše uvedené bude doplněno do odůvodnění.  

4. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Zároveň v návrhu vyhlášky postrádáme vazbu na 

úpravu danou vyhláškou č. 512/2002 Sb., o 

zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud úředník již vykonal zkoušku 

odborné způsobilosti z obecné části v souvislosti 

s ověřením odborné způsobilosti pro některou ze 

správních činností uvedených v § 1 odst. 1 cit. 

vyhlášky, pokládáme za zcela zbytečné, aby 

znovu vykonával zkoušku v rozsahu právní 

úpravy uvedené v příloze k návrhu vyhlášky 

v části A. Ověření znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy a v rozsahu zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád z části C. Ověření znalostí 

v oblasti řízení o přestupku.  

 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky. Obsahem zkoušky odborné 

způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb. je 

ověření znalostí organizace a činnosti veřejné 

správy a právních předpisů v oblasti 

odpovědnosti za přestupek. 
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Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., jakož 

i správní řád, který se použije na řízení o 

přestupku podpůrně.  

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 
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vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační. 

5. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Stejně tak považujeme za nadbytečné, aby u 

státního zaměstnance, který složil úřednickou 

zkoušku podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě (§ 36 odst. 1 a 2 cit. zákona), bylo 

požadováno, aby skládal zkoušku v rozsahu 

právní úpravy uvedené v příloze k návrhu 

vyhlášky v části A. Ověření znalostí organizace a 

činnosti veřejné správy a v rozsahu zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád z části C. Ověření 

znalostí v oblasti řízení o přestupku. Návrh 

vyhlášky proto požadujeme odpovídajícím 

způsobem upravit. 

 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

Co se týče znalosti správního řádu, je nutno 

říci, že znalost tohoto univerzálního 

procesního předpisu je zcela nezbytná, neboť 

na řízení o přestupku se správní řád aplikuje 

podpůrně. 
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Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační.  

6. § 1 Ministerstvo financí K § 1  

Navrhujeme doplnit podmínky, za jakých by 

mohla zkoušku odborné způsobilosti vykonat též 

osoba, která není zařazena u správního orgánu na 

pozici stanovující provádění úkonů správního 

orgánu. Tato připomínka vychází analogicky z § 

35 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně 

jako ve zmiňovaném ustanovení by si žadatel v 

takovém případě hradil náklady na provedení 

zkoušky odborné způsobilosti. V souvislosti s 

tímto by též muselo dojít ke stanovení 

specifických podmínek pro přihlašování na 

zkoušku. Domníváme se, že právo vykonat 

zkoušku odborné způsobilosti nelze omezovat 

pouze na osoby v daný okamžik již provádějící 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění.  

 

Právo vykonat zkoušku není spojeno s pozicí, 

která nevyžaduje zkoušku.  

Koncepce je taková, že zkouška je bezplatná, 

a proto není umožněno, aby zkoušku skládal 

kdokoli.  
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úkony správního orgánu (to podle našeho názoru 

nevyplývá ani z příslušných ustanovení zákona o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). 

Považujeme za vhodné umožnit, aby osoba, 

která se uchází o přijetí na místo oprávněné 

osoby, mohla nezbytnou kvalifikaci získat již 

předem.  Takováto možnost by byla výhodnější i 

pro správní orgán. Případné nesložení zkoušky 

odborné způsobilosti totiž není (na rozdíl od 

právní úpravy obsažené v zákoně č. 234/2014 

Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů) důvodem k ukončení pracovně 

právního nebo služebního vztahu s dotčeným 

zaměstnancem.  

 

7. § 1 Ministerstvo financí K § 1 odst. 1 

Z ustanovení není patrné, kam bude přihláška 

zasílána – Ministerstvu vnitra nebo pověřené 

organizaci (a pokud jich bude více, tak které)? 

Považujeme za nezbytné úpravu v tomto směru 

doplnit. 

 

Akceptováno 

8. § 1 Ministerstvo financí K § 1 odst. 4   

V části věty před středníkem požadujeme za 

slovo „organizace“ vložit slova „jejímž je 

zřizovatelem“. 

Navržený text totiž překračuje zákonnou úpravu 

v § 111 odst. 1 zákona o odpovědnosti za 

přestupky, protože „ministerstvem pověřená 

státní příspěvková organizace“ je mnohem širší 

pojem než „ministerstvem zřízená státní 

příspěvková organizace“. 

Akceptováno jinak  
 

Upraveno jako „jím zřízená státní 

příspěvková organizace pověřená zajištěním 

zkoušky“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAM9ADU2R)



8 

 

 

9. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Ministerstvo financí Legislativní zkratku „ministerstvo“ považujeme 

za nevhodně zavedenou, neboť spojuje pojem 

„Ministerstvo vnitra“ a „pověřená příspěvková 

organizace“. Přitom podle našeho názoru úprava 

obsažená v § 5 odst. 1 a odst. 2 písm. f) se 

vztahuje jen na Ministerstvo vnitra a nikoliv již 

na pověřenou příspěvkovou organizaci. 

Požadujeme proto, aby legislativní zkratka 

„ministerstvo“ zahrnovala pouze Ministerstvo 

vnitra a pro pověřenou státní organizaci, jejímž 

zřizovatelem je Ministerstvo vnitra, byla 

zavedena legislativní zkratka samostatná (např. 

„pověřená organizace“) a tyto zkratky pak byly v 

dalším textu (včetně jeho odůvodnění) 

používány odpovídajícím způsobem, aby bylo 

patrné, kdy některou činnost bude vykonávat 

ministerstvo nebo pověřená organizace a kdy 

pouze ministerstvo. 

 

Akceptováno jinak 

 

Namísto legislativní zkratky „ministerstvo“ 

bude pro Ministerstvo vnitra i pro státní 

příspěvkovou organizaci pověřenou 

zajištěním zkoušky zavedena legislativní 

zkratka „zkušební instituce“. 

10. § 1 Ministerstvo financí Z textu není rovněž jasné, jakým způsobem a v 

jakém termínu bude správní orgán informován o 

určeném termínu konání zkoušky ani není 

stanovena žádná lhůta pro toto sdělení. Není ani 

zcela jasné, zda se přihlašuje již na konkrétní 

termín nebo zda termín je „přidělován“, z textu 

se však jeví pravděpodobnější druhá varianta. 

Tuto otázku je třeba upravit jednoznačně, a 

pokud bude termín „přidělován“ musí být 

stanoveno, jakým způsobem bude o termínu 

zkoušky správní orgán, který podal přihlášku, 

(popř. i úřední osoba, která má zkoušku vykonat) 

Akceptováno, vysvětleno 

 

Není vyloučeno, že bude předem zveřejněn 

seznam termínů, a proto správní orgány 

mohou požádat o preferenci konkrétního 

termínu, budou-li o to mít zájem.   
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uvědomen, a to s určitým předstihem (přiměřená 

se jeví lhůta 15 dnů před konáním zkoušky). 

 

11. § 2 Ministerstvo financí K § 2 odst. 4 

Postrádáme úpravu toho, kdo jmenuje zkušební 

komisi, a minimálních kvalifikačních požadavků 

na členy komise. Vzhledem ke skutečnosti, že 

komise může být zřízena jak v rámci 

Ministerstva vnitra, tak i pověřené státní 

příspěvkové organizace, měl by být při jejím 

jmenování nebo ustanovování zajištěn jednotný 

postup. Současně zcela absentují požadavky na 

odbornou kvalifikaci členů zkušební komise. 

Jako logické se jeví, že členové zkušební komise 

musí splňovat minimálně takové kvalifikační 

požadavky, které bez dalšího zakládají oprávnění 

k provádění úkonů správního orgánu podle § 111 

odst. 1 věty první zákona o odpovědnosti za 

přestupky, tzn. vysokoškolské vzdělání nejméně 

v magisterském studijním programu v oboru 

právo na vysoké škole v České republice. 

 

Akceptováno jinak 

 

Členy jednotlivých zkušebních komisí bude 

zkušební instituce vybírat ze seznamu 

zkušebních komisařů vytvořeného 

Ministerstvem vnitra. To zároveň zajistí, aby 

zkušební komisaři měli dostatečné znalosti a 

zkušenosti. 

12. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Ministerstvo 

zemědělství 

Požadujeme ve vyhlášce uvádět zásadně pojem 

„oprávněná úřední osoba“ tak, jak je uveden ve 

zmocňovacím ustanovení § 111 odst. 1 a v § 112 

odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich.  

 

Odůvodnění: 

Je zcela nezbytné odstranit pojmový nesoulad 

mezi novým přestupkovým 

zákonem a prováděcí vyhláškou. Je třeba 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Zákon používá pojmu „oprávněná úřední 

osoba“ pro osobu splňující kvalifikační 

požadavky, která tedy může vést řízení o 

přestupku. Naproti tomu úřední osoba, aby se 

stala oprávněnou úřední osobou a mohla tak 

projednávat přestupky, musí kvalifikační 

požadavky teprve splnit, resp. musí složit 

zkoušku odborné způsobilosti.  
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jednoznačně stanovit, že zkouška odborné 

způsobilosti bude od 1. 1. 2023 povinná (kromě 

výjimek zakotvených v § 112 odst. 9) pouze pro 

„oprávněné úřední osoby“ ve smyslu § 111 odst. 

1 nového přestupkového zákona a § 15 odst. 2 

správního řádu. 

 

13. Odůvodnění: 

obecná část 
Ministerstvo 

zemědělství 

Požadujeme také doplnit odůvodnění o přesné 

vymezení osob, na něž se povinnost vykonat 

zkoušku odborné způsobilosti bude vztahovat. 

 

Akceptováno 

14. Příloha: část 

A) a C) 
Ministerstvo 

zemědělství 

Požadujeme v příloze v části A „Ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy" neuvádět 

předpisy: 

 

zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, 

ve znění pozdějších předpisů, 

zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o 

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů. 

  

V části C „Ověření znalostí v oblasti řízení o 

přestupku" požadujeme neuvádět zákon č. 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 

nesouhlasí 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky.  

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 
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150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

Zákon č. 36/1960 Sb. nereflektuje současné 

územní členění ČR. 

 

U ostatních předpisů je třeba vyjít ze skutečnosti, 

že oprávněné úřední osoby postupující podle 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich budou buďto úředníky 

územně samosprávných celků (podle zákona č. 

312/2002 Sb.), nebo státními zaměstnanci (podle 

zákona č. 234/2014 Sb.). 

V případě úředníků územně samosprávných 

celků jsou uvedené předpisy začleněny mezi 

předpisy, z kterých se skládá obecná část 

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, v případě 

státních zaměstnanců pak začleněny mezi 

předpisy, z kterých se skládá obecná část 

úřednické zkoušky. Zařazení uvedených 

předpisů je tedy nežádoucí duplicitou. 

 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., jakož 

i správní řád, který se použije na řízení o 

přestupku podpůrně.  

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 
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zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku v 

rozsahu jiné právní úpravy, než druhá skupina 

úředních osob. Takové řešení by bylo nutno 

považovat za diskriminační. 

15. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 

Návrh vyhlášky nemá proceduru řešení případné 

podjatosti člena zkušební komise (vztah 

zkoušené úřední osoby k členovi zkušební 

komise z titulu příbuzenství, z jiných důvodů – 

jež mohou zakládat podezření na neobjektivnost 

hodnocení zkoušeného apod.). 

 

Částečně akceptováno 

 

Do návrhu vyhlášky byla doplněna právní 

úprava vyřizování námitek.  

16. § 3, § 5 Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 

Měly by být stanoveny minimální náležitosti 

protokolu o provedení zkoušky – měl by 

zahrnovat i podpis zkoušeného (aby to nebyl jen 

protokol zkušební komise) a jeho možnost podat 

námitky proti způsobu vedení zkoušky. Dále by 

měla být upravena procedura řešení takových 

námitek a kým. Nejasné také je, zda zkoušený 

má nárok na obdržení kopie protokolu o 

vykonání zkoušky. Neobdrží-li zkoušený kopii 

protokolu a nepřijde mu v případě vyhovění ani 

osvědčení, může jeho poslání sice urgovat – ale 

Částečně akceptováno 

 

Náležitosti protokolu stanoví správní řád, a 

proto je není nutno uvádět ve vyhlášce.  

 

Úprava řešení námitek bude doplněna. 

  

Bude doplněno, že zkušební komise seznámí 

úřední osobu s hodnocením zkoušky 

bezprostředně po jejím vykonání; o vykonání 

zkoušky zkušební komise vyhotoví protokol, 
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nemá nic v ruce, čím by prokázal, že mu mělo 

být osvědčení vydáno.  

V případě nevyhovění při zkoušce vyhláška říká, 

že jej o tomto výsledku rovněž po zkoušce 

komise vyrozumí – leč také ústně; nic písemného 

neobdrží, tj. ani kopii protokolu. 

 

jehož kopii zašle do 5 dnů ode dne konání 

zkoušky příslušnému orgánu.  

17. Odůvodnění: 

obecná část 
Úřad pro ochranu 

osobních údajů  

K odůvodnění 

Hodnocení dopadů navrhované právní úpravy na 

soukromí a ochranu osobních údajů (dále jen 

„DPIA“) je nezbytné přepracovat. 

 

Odůvodnění:  

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a 

zamýšlená zpracování osobních údajů. K 

zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně 

konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové 

zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 

uvést jeho základní parametry: specifický účel, 

kategorie zpracovávaných osobních údajů, 

veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 

zpracování zakládaného navrhovanou regulací a 

lhůty pro uchování osobních údajů. 

Předkladatel v DPIA mylně uvádí, že na ochranu 

osobních údajů nemá návrh žádné dopady. Toto 

tvrzení neodpovídá realitě. Předně je 

předkladatel správcem osobních údajů, neboť 

bude zpracovávat osobní údaje, které jsou 

uvedeny v § 1 odst. 2 písm. a) a v § 5 odst. 2 

písm. a). V § 1 odst. 2 písm. a) je výčet kategorií 

Akceptováno 
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osobních údajů uváděných v přihlášce ke 

zkoušce z odborné způsobilosti a v § 5 odst. 2 

písm. a) je shodný výčet kategorií osobních 

údajů uváděný v osvědčení o vykonání zkoušky 

úřední osoby. Jsou jimi jméno, popřípadě jména, 

příjmení, titul, datum a místo narození a adresa 

místa trvalého pobytu úřední osoby. Tyto osobní 

údaje úřední osoby  budou zpracovávány, a proto 

je tuto informaci  nezbytné do DPIA doplnit. 

Dále je nutné do DPIA doplnit též způsob 

zpracovávání osobních údajů; blíže k tomu 

odůvodnění připomínky č. 2. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již 

existující zpracování osobních údajů. V takovém 

případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu 

změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést 

klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 

uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo 

rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, 

uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených 

oprávnění podle zákona o ochraně osobních 

údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za 

použití běžně používaných kvalifikačních 

kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. 

Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 

představuje zvláštní úpravu některé povinnosti 

nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační 

hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu 

jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 

obecně používané označení dotčeného aspektu 

soukromí, tak výstižné označení nebo popis 
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zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce 

přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, 

nebo souběžně zakládaná či zamýšlená 

zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde 

prostou výměnu, nebo zda bude či má být 

dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých 

existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí 

neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 

údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 

osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro 

hodnocení se použijí parametry jako obecný 

požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k 

možným právním důsledkům, spolehlivost 

zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou 

pro to dány podmínky, rovněž formy a 

periodicita aktualisace a parametry specifické 

pro upravované zpracování osobních údajů. 

Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují 

ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i 

obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou 

pouze přímé projevy zpracování osobních 

údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované 

řešení zachovává již právně existující 

zpracování osobních údajů a parametry 

práva na ochranu osobních údajů. Je-li 

shledáno, že existují změny ve zpracování 

osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky 

pro ochranu osobních údajů; přednostně a v 

úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li 

jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se 
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použijí záruky a opatření podle obecného 

zákona o ochraně osobních údajů a jiného 

zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou 

je třeba převzít. 

 

18. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

V § 1 se vkládá odstavec 3a, který zní: „(3a) 

Osobní údaje jsou uchovávány v agendovém 

informačním systému ministerstva vnitra o 

úředních osobách po dobu trvání státní služby 

nebo pracovního poměru a 3 roky od skončení 

tohoto právního vztahu.“.  

 

Odůvodnění: 

Návrh musí respektovat § 5 odst. 1 písm. b) a e) 

zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem k 

tomu, že jde o veřejnoprávní zpracování 

osobních údajů, je nezbytné jeho náležitosti 

stanovit výslovně. Je proto nutné doplnit, jakým 

způsobem a jak dlouho, se budou uchovávat 

osobní údaje úředních osob obsažené v přihlášce 

k odborné zkoušce. ÚOOÚ se domnívá, že by 

jím měl být AIS MV o státní službě. Doba 

uchování se odvíjí od úspěchu v odborné 

zkoušce, tedy od dalšího trvání služebního nebo 

pracovního (u samosprávy) poměru a než se 

promlčí případné sporné nároky – obecná 

promlčecí doba je 3 roky. 

 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění. 

 

Údaje, které se vedou v informačním systému 

o státní službě, jsou taxativně uvedeny v § 

180 až 183 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, a jejich rozsah nelze rozšířit 

prováděcím právním předpisem. 

Informační systém o státní službě je zřizován 

na základě § 180 odst. 1 zákona č. 234/2014 

Sb., o státní službě, jako informační systém 

veřejné správy, jehož účelem je vedení údajů 

nezbytných pro správu organizačních věcí 

služby a služebních vztahů v rámci 

služebních úřadů i mezi nimi a činění 

některých úkonů podle tohoto zákona. 

Ministerstvo vnitra nemá žádné oprávnění 

evidovat v Informačním systému o státní 

službě jiné úřední osoby, než státní 

zaměstnance dle zákona č. 234/2014 Sb. Tito 

státní zaměstnanci nevykonávají zkoušku 

odborné způsobilosti, ale úřednickou 

zkoušku. Navrhovaným ustanovením § 1 

odst. 3a by došlo ke směšování naprosto 

rozdílných právních úprav a případnou 
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evidenci a uchování osobních údajů úředních 

osob, které vykonávají zkoušku odborné 

způsobilosti, zásadně nelze řešit 

prostřednictvím Informačního systému o 

státní službě. 

19. § 5 Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

V § 5 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují 

slova „vydané na dobu 10 let“.  

 

Odůvodnění:  

Byť ÚOOÚ nesouhlasí s tím, aby správní 

rozhodnutí bylo nahrazováno pouhým 

osvědčením, respektuje dikci zákonného 

zmocnění. Je však nezbytné stanovit, na jakou 

dobu se osvědčení vydává. Pokud se 

předkladatel přikloní k tomu, že osvědčení bude 

vydáno na dobu neurčitou, je nezbytné výslovně 

stanovit, že prvopisy rozhodnutí a podklady, na 

základě nichž bylo rozhodnutí vydáno, jsou 

archivovány. Pokud na dobu určitou, postačí 

prvopisy rozhodnutí a podklady pro vydání 

rozhodnutí po stanovené době + promlčení 

skartovat, což se rozumí samo sebou, a proto 

výslovná právní norma není nutná. Jak je 

uvedeno výše, tyto požadavky jsou nezbytné s 

ohledem na § 5 odst. 1 písm. b) a e) zákona o 

ochraně osobních údajů. 

 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění. 

 

Osvědčení bude vydáváno na dobu neurčitou. 

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. 

20. Příloha: část 

A) 
Český báňský úřad K Příloze 

ČBÚ navrhuje zúžit rozsah právní úpravy 

v oblasti A. Ověření znalostí organizace  

a činnosti veřejné správy, tj. vypustit zákony 

uvedené v bodě 6), 7) a 8). 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a 
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Odůvodnění: 

Znalost právních předpisů uvedených v bodě 6) 

až 8) je specifická a nutná pro úřední osoby, 

vykonávající činnost veřejné správy územních 

samosprávných celků. Znalost právních předpisů 

uvedených v bodě 6) až 8) by měli mít všichni 

zaměstnanci těchto úřadů, bez ohledu na to, zda 

provádí úkony správního orgánu v řízení o 

přestupcích.  

Pro zaměstnance ministerstev a ústředních 

správních úřadů je znalost těchto právních 

předpisů pro ověření „znalostí organizace“ 

nadbytečná.  

 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., jakož 

i správní řád, který se použije na řízení o 

přestupku podpůrně.  

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 
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vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační. 

21. § 1, § 5 Odbor kompatibility 

Úřadu vlády 

K § 1 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 2 písm. a) 

Zákon u oprávněné úřední osoby splnění 

podmínky trvalého pobytu nepožaduje, neboť by 

se jednalo o překážku volného pohybu 

pracovníků v rozporu s právem EU. 

V uvedených ustanoveních návrhu vyhlášky 

požadujeme vypustit slova „a adresu místa 

Částečně akceptováno  

 

V § 1 odst. 2 písm. a) bude uvedená část 

přeformulována na „a místo trvalého pobytu, 

příp. bydliště, nemá-li úřední osoba trvalý 

pobyt na území České republiky“.  
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trvalého pobytu“, případně tato slova nahradit 

z pohledu práva EU neutrálním pojmem bydliště. 

V případě, kdy by úřední osoba neměla bydliště 

na území ČR nebo na území ČR bydliště měla, 

avšak nikoli trvalý pobyt, by jinak nebylo možné 

údaj dle vyhlášky vyplnit. 

 

Místo trvalého pobytu má evidenční charakter 

a tedy i větší vypovídací hodnotu než 

bydliště, které se nikde neeviduje.  

 

V § 5 odst. 2 písm. a) bude tato část 

vypuštěna. 

22. § 1 Kraj Vysočina Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 

Navrhujeme doplnit, dokdy je povinen správní 

orgán přihlásit ke zkoušce úřední osobu a dokdy 

určí ministerstvo termín zkoušky. 

Termín přihlášení možná není uveden záměrně, 

protože oproti klasické ZOZ zákon o přestupcích 

nikde neuvádí, dokdy nejdéle může úřední osoba 

vykonávat činnosti dle zákona o přestupcích bez 

dané zkoušky. Z toho vyplývá, že dokud úřední 

osoba nebude mít vykonanou zkoušku nemůže 

činnosti vykonávat. Z tohoto důvodu by měla být 

ve vyhlášce stanovena lhůta, do které stanoví 

ministerstvo datum zkoušky od data zaslání 

přihlášky. Mohla by se stát situace, že termín 

zkoušky bude stanoven až za půl roku nebo déle, 

přičemž do té doby by úřední osoba nemohla 

vykonávat činnosti, ke kterým potřebuje tuto 

zkoušku. 

 

Částečně akceptováno  

 

Zákon nestanoví lhůtu pro přihlášení, osoba, 

která nevykoná zkoušku, nemůže do doby 

jejího vykonání projednávat přestupky. 

Taková úprava by přesahovala rámec zákona.  

 

Bude doplněno, že ministerstvo sdělí termín 

do 30 dnů ode dne doručení přihlášky.  

23. § 1 Kraj Jihočeský K § 1 – přihlašování 

Na rozdíl od zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů není stanoveno, po jakou dobu může 

být činnost vykonávána bez zkoušky odborné 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění. Při nejbližší vhodné příležitosti 

připravíme novelu zákona č. 250/2016 Sb. 

týkající se uvedené otázky. 
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způsobilosti. V tomto případě by úřední osoby 

po 1. 1. 2023 již při nástupu musely mít složenu 

tuto zkoušku.  

 

24. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Kraj Jihočeský K části A) a C) bodu 2) přílohy:  

Oprávněné úřední osoby, které budou provádět 

přestupkové řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jsou 

úředníky, kteří musí prokázat i zvláštní odbornou 

způsobilost v dané oblasti. Dle § 21 odst. 3 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů má 

zvláštní odborná způsobilost obecnou a zvláštní 

část. Obecná část zahrnuje znalost základů 

veřejné správy, zvláště obecných principů 

organizace a činnosti veřejné správy, znalost 

zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o 

hlavním městě Praze a zákona o správním řízení, 

a schopnost aplikace těchto znalostí. Úředníci by 

tedy museli skládat dvě obsahově totožné 

zkoušky, což považujeme za nežádoucí. 

V případě, že úřední osoba má složenu zkoušku 

zvláštní odborné způsobilosti, neměla by již 

skládat zkoušku z části A) a části C) bodu 2, tj. 

správního řádu.  

 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky.  

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAM9ADU2R)



22 

 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., jakož 

i správní řád, který se použije na řízení o 

přestupku podpůrně.  

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 
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z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační. 

25. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Kraj Jihomoravský K ust. § 2: Navrhujeme vložení nového odstavce 

(5) ve znění: „Úřední osoba, která prokáže, že 

úspěšně vykonala zkoušku zvláštní odborné 

způsobilosti z obecné části dle vyhlášky č. 

512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků územních samosprávných celků, skládá 

zkoušku v rozsahu právní úpravy zkušebních 

okruhů B a C, tedy v rozsahu ověření znalostí 

v oblasti odpovědnosti za přestupek a v oblasti 

řízení o přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb.“ 

 

Zdůvodnění: 

Máme za to, že daný návrh vyhlášky vůbec 

nereflektuje tu skutečnost, že řada úředních osob, 

vykonávajících správní činnosti u územních 

samosprávných celků, musela prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost vykonáním zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 

512/2002 Sb., sestávající se z obecné a zvláštní 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky.  

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 
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části, kdy oblast prověřovaných znalostí 

z obecné části odpovídá znalostem předpisů 

požadovaných dle části A „Ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy“ dle 

předloženého návrhu vyhlášky. Z toho důvodu 

navrhujeme, aby úřední osoba skládající zkoušku 

dle předloženého návrhu vyhlášky, která 

prokáže, že úspěšně složila zkoušku zvláštní 

odborné způsobilosti z obecné části dle vyhlášky 

č. 512/2002 Sb., prokazovala znalosti pouze v 

rozsahu právní úpravy zkušebních okruhů B a C 

předloženého návrhu vyhlášky. Rozsah znalostí 

dle bodu A u takové osoby dostatečně osvědčuje 

úspěšně složená obecná část zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti. 

 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., jakož 

i správní řád, který se použije na řízení o 

přestupku podpůrně.  

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 
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zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační. 

26. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Kraj Středočeský Částečná duplicita zkoušky v případě úředníků 

ÚSC 

 

Úředníci územních samosprávných celků 

skládají pro výkon své funkce zkoušku zvláštní 

odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů, která má 

obecnou a zvláštní část, přičemž obecná část 

zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště 

Neakceptováno 

Připomínkové místo s vypořádáním 

nesouhlasí 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 
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obecných principů organizace a činnosti veřejné 

správy, znalost zákona o obcích, zákona o 

krajích, zákona o hlavním městě Praze a 

správního řádu a schopnost aplikace těchto 

znalostí. 

 

Tito úředníci ÚSC by tedy měli dle navrhované 

vyhlášky skládat duplicitně zkoušku odborné 

způsobilosti v části A z ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy (což je 

téměř totožný termín jako v případě ZOZ  

„znalost základů veřejné správy“, pod který je 

možno podřadit znalost zákona č. 36/1960 Sb., 

zákona č. 2/1969 Sb., ústavního zákona č. 

1/1993 Sb., usnesení předsednictva ČNR č. 

2/1993, zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 

128/2000 Sb., zákona č. 129/2000 Sb. a zákona 

č. 131/2000 Sb.).   

 

V rámci zamezení skládání v podstatě 

duplicitních zkoušek navrhujeme upravit 

výjimku pro úřední osoby, které absolvovaly či 

jsou povinny absolvovat zkoušku zvláštní 

odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků, v tom smyslu, že nebudou povinny skládat 

zkoušku v rozsahu celé části A navrhované 

úpravy podle § 2 odst. 1 a přílohy upravující 

rozsah právní úpravy pro seznam zkušebních 

otázek. 

 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky.  

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., jakož 

i správní řád, který se použije na řízení o 

přestupku podpůrně.  

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 
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osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAM9ADU2R)



28 

 

nutno považovat za diskriminační. 

27. Příloha: část 

C) 
Kraj Středočeský Rozsah zkoušky v části C bodu 3) – zákon č. 

150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

Navrhujeme ověření znalostí úředních osob v 

oblasti řízení o přestupku směřovat v maximální 

míře k otázkám týkajícím se přímo samotného 

řízení o přestupku (řízení před správním 

orgánem I. a II. stupně) tak, aby absolvování 

zkoušky bylo faktickou garancí toho, že úřední 

osoba bude schopna přestupkovou agendu 

vykonávat na potřebné úrovni. Podrobná znalost 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 

znění pozdějších předpisů, není garancí 

schopnosti úřední osoby vykonávat řízení o 

přestupku. Proto navrhujeme z obsahu zkoušky v 

části C dle přílohy navrhované vyhlášky vypustit 

bod 3) - zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Alternativně navrhujeme k výše uvedeným 

připomínkám pod bodem 1) a 2) upravit rozsah 

zkoušky odborné způsobilosti podle navrhované 

vyhlášky tak, že zkouška se bude bez dalšího 

skládat z ověření znalostí v oblasti odpovědnosti 

za přestupek a řízení o přestupku, tzn. v rozsahu 

znalostí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, a v rozsahu zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.    

 

Částečně akceptováno, vysvětleno 

 

Znalost soudního řádu správního je alespoň 

částečně nutná zejména s ohledem na to, že 

rozhodnutí o přestupku je přezkoumatelné 

soudem a oprávněná úřední osoba 

projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 
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28. § 1 Kraj Středočeský Absence maximální lhůty, která může uplynout 

od data přihlášení úřední osoby na zkoušku 

odborné způsobilosti, do stanoveného termínu 

konání zkoušky.      

 

Aby nedošlo k ochromení činnosti správních 

orgánů při výkonu přestupkové agendy, když 

např. u územních samosprávných celků je 

předpoklad, že zpracovatelé přestupkové agendy 

se nebudou v hojné míře skládat z osob se 

vzděláním nejméně v magisterském studijním 

programu v oboru právo na vysoké škole v 

České republice, považujeme za nutné v 

navrhované vyhlášce upravit maximální lhůtu, 

která může uplynout od data přihlášení úřední 

osoby na zkoušku odborné způsobilosti do 

stanoveného termínu konání zkoušky, a to v 

rámci požadavku právní jistoty správního 

orgánu, jelikož zde pro absenci obdobné úpravy 

jako je v § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů, nebude nově zaměstnaná úřední osoba 

(např. absolvent bakalářského studia v oboru 

Právní specializace - veřejná správa, a 

následného magisterského studia v oboru 

Veřejná správa) moci agendu vykonávat až do 

vykonání této zkoušky. 

 

Akceptováno  

 

Úřední osobě bude umožněno konat zkoušku 

do 90 dnů ode dne doručení přihlášky.  

29. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Kraj Středočeský Absence úpravy úhrady zkoušky v navrhované 

vyhlášce  

 

Akceptováno jinak 

 

Tato úprava bude doplněna do odůvodnění.  
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V rámci požadavky právní jistoty správních 

orgánů (zejména orgánů územních 

samosprávných celků) navrhujeme do textu 

vyhlášky doplnit, s přihlédnutím k obsahu 

důvodové zprávy, že náklady na provedení 

zkoušky odborné způsobilosti hradí stát.  

 

  

30. Odůvodnění: 

obecná část 
Kraj Středočeský Obsah důvodové zprávy ohledně tvrzení, že 

navrhovaná vyhláška nemá žádné dopady na 

státní rozpočet a veřejné rozpočty 

 

Z důvodové zprávy není zřejmé, na základě 

jakých podkladů bylo vyhodnoceno, že 

navrhovaná vyhláška nemá žádné dopady na 

státní rozpočet a veřejné rozpočty. Chybí zde 

zhodnocení odhadu počtu úředních osob, které 

budou muset zkoušku vykonat. Je přitom zjevné, 

že zkoušky se budou konat za přítomnosti 

minimálně 3 členů zkušební komise, což s sebou 

jistě finanční náklady hrazené ze státního 

rozpočtu ponese. Pro správní orgány pak budou 

náklady na složení zkoušky v podstatě 

představovat náklady na mzdu úřední osoby v 

době od jejího nástupu do zaměstnání (přihlášení 

ke zkoušce), až do data vykonání zkoušky – 

zejména v případě úřední osoby, jejímž úkolem 

bude výhradně výkon agendy projednávání 

přestupků. 

 

Akceptováno 

 

Provádění zkoušky odborné způsobilosti bude 

zabezpečovat Institut pro veřejnou správu 

Praha, který jako příspěvková organizace 

zřízená Ministerstvem vnitra provádí mj. 

komplexní zajišťování vzdělávání 

zaměstnanců ve správních úřadech dle platné 

právní úpravy.  

 

Protože zkouška odborné způsobilosti bude 

pro úřední osoby bezplatná, bude nutné zvýšit 

příspěvek na činnost Institutu pro veřejnou 

správu Praha od zřizovatele (MV). 

 

Vzhledem k tomu, že zkouška bude hrazena 

ze státního rozpočtu, žádné náklady pro 

správní orgán nevzniknou.  

31. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Kraj Zlínský Navrhujeme v § 2 za odstavec 2 vložit nový 

odstavec 3 tohoto znění: 

 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 
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„(3) Úřední osoba, která má vykonánu zkoušku 

zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

neprokazuje znalosti organizace a činnosti 

veřejné správy.“ 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 označit jako odstavce 

4 a 5. 

 

Odůvodnění: 

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti podle 

zákona č. 312/2002 Sb. zahrnuje také obecnou 

část, v jejímž rámci je prokazována znalost 

základů veřejné správy, zvláště obecných 

principů organizace a činnosti veřejné správy, 

znalost zákona o obcích, zákona o krajích a 

zákona o hlavním městě Praze. 

 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky.  

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., jakož 

i správní řád, který se použije na řízení o 

přestupku podpůrně.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAM9ADU2R)



32 

 

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 
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obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační. 

32. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Kraj Liberecký Považujeme za nebytné vyjádřit ZÁSADNÍ 

NÁMITKU ke stávající právní úpravě 

požadavků na oprávněnou úřední osobu dle § 

111 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich:  

 

V rámci přípravy zák. o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich (srpen r. 2014) byly 

požadavky  oprávněnou úřední osobu uvedeny v 

§ 59 návrhu: 

§ 59 

(1) Oprávněná úřední osoba musí mít 

vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu právnického směru nebo 

vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu v jiné oblasti a prokázat 

odbornou způsobilost zkouškou provedenou u 

Ministerstva vnitra. 

(2) Odbornou způsobilost podle odstavce 1 

prokazuje úřední osoba osvědčením o vykonání 

zkoušky vydaným Ministerstvem vnitra. 

Obsahem zkoušky je ověření znalostí organizace 

a činnosti veřejné správy a právních předpisů v 

oblasti odpovědnosti za přestupek. 

(3) Nevyhoví-li uchazeč u zkoušky, může 

zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Jedná se o připomínku nad rámec návrhu, 

která se nadto vztahuje k prováděnému 

zákonu, a nikoli k prováděcímu právnímu 

předpisu (vyhlášce).  
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je možné vykonat nejdříve za 60 dnů a 

nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, 

při níž uchazeč nevyhověl. 

(4) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou 

podrobnosti obsahu a provádění zkoušky a 

náležitosti osvědčení o vykonání zkoušky. 

 

V důvodové zprávě k § 59 návrhu zák. o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich bylo 

uvedeno uvedeno (srpen 2014) - cit: 

Návrh upravuje obecně postavení úřední osoby. 

Kromě výše popsaných speciálních důvodů 

vyloučení pro podjatost upravuje také zvláštní 

kvalifikační požadavky na úřední osobu, která se 

bude podílet na výkonu působnosti správního 

orgánu při projednávání přestupků. Vyžaduje se 

tedy vysokoškolské magisterské vzdělání 

(právnická fakulta a jiné vzdělání právnického 

směru, jehož hlavní náplní je právo, například 

Policejní akademie); v případě vzdělání, které 

není právnického směru, bude muset úřední 

osoba složit ještě zkoušku z odborné 

způsobilosti. Návrh dále upravuje obsah této 

zkoušky (z jakých oblastí bude uchazeč zkoušen) 

nebo kdo bude oprávněn úřední osoby zkoušet 

(tedy působnost Ministerstva vnitra pro 

provádění zkoušek – zkoušky budou provádět 

odborníci na danou oblast veřejné správy 

obdobně jako v případě zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 

Sb.). Přitom se vychází z toho, že zákon č. 

312/2002 Sb. upravuje pouze postavení úředníků 
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územních samosprávních celků a jeho právní 

úprava je tedy využitelná ve vztahu k úředním 

osobám státních orgánů.  

Rovněž je nutné upravit přechodné období (viz 

varianta II § 102) za účelem vytvoření 

dostatečného prostoru pro správní orgány, aby 

mohly výkon přestupkové agendy dostatečně 

personálně zajistit – do roku 2025. V 

přechodném období budou moci činnost 

oprávněné úřední osoby při projednávání 

přestupků vykonávat i osoby nesplňující 

kvalifikační požadavky podle § 59. Tyto osoby 

však budou muset splňovat požadavky podle 

jiných zákonů (například zákon č. 312/2002 Sb.). 

Kvalifikační požadavky na předsedu komise 

(včetně komisí k projednávání přestupků 

zřízených podle zákona č. 200/1990 Sb.) jsou 

pro přechodné období upraveny v souladu se 

stávající právní úpravou. V rámci přechodného 

období je také vymezena skupina úředních osob, 

u kterých lze pro jejich věk (starší padesáti let) a 

zkušenosti s projednáváním přestupků (déle než 

deset let) upustit od výše popsaných 

kvalifikačních požadavků.  

........ 

 

V době projednávání návrhu zák. o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich (zejm. srpen - září 

2014) náš úřad (a nepochybně i celá řada 

ostatních připomínkových míst, zejm. krajských 

úřadů) měl za to, že „zkouškou prokazující 

odbornou způsobilost“ uvedenou v § 59 návrhu 
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zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

se v případě úředníků ÚSC rozumí zkouška 

zvláštní odborné způsobilosti („ZOZ“) pro 

výkon správních činností uvedených v § 1 odst. 

1 vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných 

celků, kterou podle § 21 zák. č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků musí 

prokázat úředník ÚSC, pakliže se na něho 

nevztahuje ust. § 33 odst. 1 zák. č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků. 

 

Pokud by totiž předkladatel návrhu zák. o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zejm. 

v důvodové zprávě nebo při jiné příležitosti 

(např. v rámci poradě při vypořádání zásadních 

připomínek konané 20. a 21. října 2014 v 

Zařízení MV Spiritka) jednoznačně a 

srozumitelně uvedl, že oprávněná úřední osoba – 

úředník ÚSC–„neprávník“ bude povinen vedle 

zkoušky ZOZ podle  § 21 zák. č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků navíc 

skládat ještě další odbornou zkoušku, 

nepochybně by takový návrh byl velmi důrazně 

rozporován. 

 

Je třeba si uvědomit, že ve výčtu správních 

činností, pro jejichž výkon prokazují úředníci 

ÚSC zvláštní odbornou způsobilosti (§ 1 odst. 1 

vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných 

celků), jsou uvedeny dvě specializované 
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přestupkové činnosti, a to v písm. c) a r)  

c)  při přestupkovém řízení ve věcech 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 

úseku dopravy a silničního hospodářství a 

správních řízeních souvisejících, 

r)  při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve 

státní správě, pořádku v územní samosprávě, 

veřejného pořádku, občanského soužití a 

majetku, (ve stavu po chystané novele vyhl. č. 

512/2002 Sb.) 

a za nynějšího legislativního stavu (tj. stávajícího 

znění § 111 zák. č. 250/2016 Sb. a podle 

chystané novely vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní 

odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků - č. MV-21025-1/LG-

2017) úředníci ÚSC–neprávníci, specializující se 

právě na projednávání přestupků v uvedených 

dvou typických přestupkových oblastech budou 

zcela nekoncepčně: 

1) skládat zkoušku odborné způsobilosti 

podle § 111 zák. č. 250/2016 Sb. (jejímž  

obsahem bude  ověření znalostí organizace a 

činnosti veřejné správy a právních předpisů v 

oblasti odpovědnosti za přestupek) tedy v části 

„znalostí organizace a činnosti veřejné správy“ 

znalosti fakticky totožné s těmi, které se ověřují 

při obecné části ZOZ  

a navíc  

2) skládat zkoušku ZOZ podle vyhl. č. 

512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků územních samosprávných celků, 

vydané k provedení § 21 zák. č. 312/2002 Sb., o 
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úředních územních samosprávných celků (jejímž 

obsahem bude ověření znalostí a dovedností 

nezbytných pro výkon činností stanovených 

prováděcím právním předpisem = viz příloha 

vyhl. č. 512/2002 Sb. „Náplně jednotlivých 

správních činností, k jejichž vykonávání je 

nezbytné prokázání zvláštní odborné 

způsobilosti“, přičemž  

- obecná část ZOZ podle § 21 odst. 3 zák. 

č. 312/2002 Sb. – cit.: „(3) .... Obecná část 

zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště 

obecných principů organizace a činnosti veřejné 

správy, znalost zákona o obcích, zákona o 

krajích, zákona o hlavním městě Praze a zákona 

o správním řízení, a schopnost aplikace těchto 

znalostí.“- fakticky zahrnuje ověřování 

totožných znalostí, které se budou ověřovat v 

částech „A“ a částečně „C“ zvláštní zkoušky 

podle navrhované vyhlášky k provedení zvláštní 

zkoušky dle § 111 zák. č. 250/2016 Sb.  

- zvláštní část ZOZ zahrnuje jen zvláštní 

zákony upravující zejm. skutkové podstaty 

přestupků (což v případě zák. č. 251/2016 Sb., o 

některých přestupcích znamená jen několik 

paragrafů) 

 

Za daného legislativního stavu se téměř 

nepředstavitelným jeví, že by k provedení 

zkoušky ZOZ pro správní činnost podle písm. r) 

při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve 

státní správě, pořádku v územní samosprávě, 

veřejného pořádku, občanského soužití a 
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majetku byl přihlášen úředník ÚSC, který dosud 

úspěšně nesložil zvláštní zkoušku podle § 111 

zák. č. 250/2016 Sb..  

Totiž bez znalosti hmotně-právních a procesně-

právních ust. zák. č. 250/2016 Sb. (které již 

NEBUDOU součástí přípravy ani obsahem pro 

vykonání zvláštní části této ZOZ), nelze 

pochopit ale zejména řádně si osvojit aplikaci 

příslušných ust. zák. č. 251/2016 Sb., o 

některých přestupcích tzn. jednotlivých 

skutkových podstat přestupků; ukládání 

správních trestů za tyto přestupky; rozhodování 

o těchto přestupcích a specifika některých 

institutů -  např. zahájení řízení se souhlasem 

osoby přímo postižené spácháním přestupku; 

pokus přestupku; ukládání omezujících opatření 

aj.. 

Pro účely řádné přípravy a ověření odborné 

znalosti úředníků ÚSC – neprávníků je na místě 

nejpozději do 31.12.2022 přehodnotit stávající 

stav a např.: 

 

1) Do obecné části každé ZOZ (vedle 

stávajících obecných principů organizace a 

činnosti veřejné správy, zák. o obcích, zák. o 

krajích, zák. o hl. městě Praze a správního řádu) 

zařadit také zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich.  

A v návaznosti na to v případě úředníků ÚSC, 

kteří podle § 21 odst. 1 zák. č. 312/2002 Sb. 

prokázali ZOZ  = tzn. těch,  

A) kteří podle § 33 odst. 1 zák. č. 312/2002 
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Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků nemají povinnost prokázat ZOZ, neboť 

získali příslušné vzdělání v Bc. nebo Mgr. 

studijním programu dle přílohy č. 2 k vyhl. č. 

304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání 

úředníků územních samosprávných celků   nebo 

B) kterým bylo Ministerstva vnitra vydáno 

osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání podle      

§ 34 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků   nebo 

C) kteří úspěšně vykonali zkoušku ZOZ a 

získali osvědčení Ministerstva vnitra dle § 25 

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků 

novelou zák. č. 250/2016 Sb. VÝSLOVNĚ 

UZNAT ROVNOCENNOST zvláštní zkoušky 

podle § 111 zák. č. 250/2016 Sb. s prokázanou 

obecnou částí ZOZ podle zák. č. 312/2002 Sb. 

(podobně, jak stanoví § 36 odst. 4 zák. č. 

234/2014 Sb., o státní službě pro úřednickou 

zkoušku státních zaměstnanců „(4) Za 

rovnocennou obecné části úřednické zkoušky se 

považuje obecná část zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti úředníka územního samosprávného 

celku. Vláda může nařízením stanovit, že 

zvláštní část zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti úředníka územního samosprávného 

celku k výkonu konkrétní správní činnosti se 

považuje za rovnocennou zvláštní části 

úřednické zkoušky pro příslušný obor služby. 

Vláda může dále nařízením stanovit, že za 

rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se 
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považuje zkouška podle jiného zákona, je-li její 

obsah a rozsah se zvláštní částí úřednické 

zkoušky srovnatelný.“). 

 

NEBO ALESPOŇ 

2) Úředníkům ÚSC specializujícím se přímo 

na projednávání přestupků uvedených v § 1 odst. 

1 písm. c) a po r) vyhl. č. 512/2002 Sb., o 

zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků, tj.   

c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy 

a silničního hospodářství a správních řízeních 

souvisejících, 

r) při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve 

státní správě, pořádku v územní samosprávě, 

veřejného pořádku, občanského soužití a 

majetku, (ve stavu po chystané novele vyhl. č. 

512/2002 Sb.) 

pokud podle zák. č. 312/2002 Sb. pro výkon 

správních činností uvedených v § v § 1 odst. 1 

písm. c) a po r) vyhl. č. 512/2002 Sb.  prokázaly 

ZOZ tím, že 

A) získali příslušné vzdělání v Bc. nebo 

Mgr. studijním programu dle přílohy č. 2 k vyhl. 

č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání 

úředníků ÚSC    nebo 

B) jim bylo Ministerstva vnitra vydáno 

osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání podle  

§ 34 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků    nebo 

C) po úspěšně vykonané zkoušce ZOZ 
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získali osvědčení Ministerstva vnitra dle § 25 

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků  

novelou zák. č. 250/2016 Sb. VÝSLOVNĚ 

UZNAT ROVNOCENNOST zvláštní zkoušky 

podle § 111 zák. č. 250/2016 Sb. s prokázanou 

ZOZ podle zák. č. 312/2002 Sb. (podobně, jak 

stanoví výše cit. ust. § 36 odst. 4 zák. č. 

234/2014 Sb., o státní službě pro úřednickou 

zkoušku státních zaměstnanců). 

V případě akceptace tohoto návrhu by však bylo 

nezbytné provést novelizaci přílohy „Náplně 

jednotlivých správních činností, k jejich 

vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní 

odborné způsobilosti“ vyhl. č. 512/2002 Sb., o 

zvláštní odborné způsobilosti úřední územních 

samosprávných celků, neboť v nejbližší době 

(č.j. předkladatele: MV-21025-1/LG-2017) dojde 

m.j. i k její změně, přičemž  do výčtu náplní by 

musel být nově zařazen i zák. č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

 

33. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Kraj Ústecký K § 2 Návrhu  

Navrhujeme do ustanovení § 2 nově vložit odst. 

2 tohoto znění: 

 

„(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné 

způsobilosti koná úředník písemnou a ústní 

zkoušku pouze ze zvláštní části.“ 

 

Odstavce 2 – 4 stávajícího návrhu pak 

přečíslovat na 3 – 5. 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 
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Odůvodnění: 

Každý úředník, který již vykonal zkoušku 

zvláštní odborné způsobilosti, a je jedno na 

jakém úseku, musel skládat zkoušku ze 

všeobecné části, která je v příloze této vyhlášky 

označena písm. „A“ a která je shodná pro 

všechny zkoušky odborné způsobilosti. Z tohoto 

důvodu se jeví její opětovné skládání za 

neúčelné, neefektivní a nehospodárné, protože 

bude docházet ke zbytečnému vynakládání 

finančních prostředků na školení a následně na 

zkoušky ze strany zaměstnavatele. Současně 

bude docházet ke zbytečné zátěži jak 

zkoušejících, tak zkoušených.   

 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky. Zkouška podle zákona č. 250/2016 

Sb. se nebude dělit na obecnou a zvláštní část; 

takové ustanovení by proto bylo nesmyslné.  

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

34. Příloha: část 

C) 
Kraj Ústecký K písm. „C“ přílohy „Rozsah právní úpravy pro 

seznam zkušebních otázek“ 

Jako neúčelné se jeví znalost a zkoušení celého 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 

znění pozdějších předpisů. Zde doporučujeme 

uvést pouze vybraná ustanovení tohoto právního 

předpisu, která přímo souvisí se zákonem č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

Akceptováno 
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řízení o nich a která budou v souvislosti s 

projednáváním přestupků v praxi aplikována. 

 

35. Příloha: část 

A) a C) 
Kraj 

Moravskoslezský 

K Příloze vyhlášky – Rozsah právní úpravy pro 

seznam zkušebních otázek 

K části A – Ověření znalostí organizace a 

činnosti veřejné správy 

K části C, bod 2 – Ověření znalostí v oblasti 

řízení o přestupku, zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhujeme přepracování přílohy k návrhu 

vyhlášky a vypuštění těch právních předpisů, 

které jsou předmětem obecné části zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

Ověřování znalostí o organizaci a činnosti 

veřejné správy či správního řádu v rámci 

zkoušky podle zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

považujeme za nadbytečné. Po obsahové stránce 

se uvedené „ověřování“ kryje s obecnou částí 

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Pro většinu správních činností vykonávaných 

územními samosprávnými celky je u úředních 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky.  

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 
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osob nutné složení zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti, která se obsahově kryje s částí A a 

částí C bod 2 přílohy k návrhu vyhlášky. Reálně 

tak budou úředníci územních samosprávných 

celků skládat dvě různé zkoušky k ověření 

znalostí ze stejných předpisů. 

 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., 

jakož i správní řád, který se použije na 

řízení o přestupku podpůrně.  

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 
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vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační. 

36. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Svaz měst a obcí ČR Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o úřednících“) v ustanovení § 21 odst. 3 

je stanoven rozsah zkoušky odborné 

způsobilosti, konkrétně zvláštní odborné 

způsobilosti.   Zvláště je stanoveno, že obecná 

část zahrnuje znalost základů veřejné správy, 

zejména obecných principů organizace a činnosti 

veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona 

o krajích, zákona o hlavním městě Praze a 

zákona o správním řízení, a schopnost aplikace 

těchto znalostí. Předmětem zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti pro obecnou část je 

současně ověření znalostí týkající se mj. zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákona č. 

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenu při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem apod. V 

souladu se zákonem o úřednících je úředník 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky.  

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 
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povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí mj. na 

přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti.   

Vzhledem k tomu, že obsah zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti dle zákona o úřednících je 

v části shodná s obsahem zkoušky odborné 

způsobilosti ve smyslu navrhované vyhlášky, 

navrhujeme ponechat rozsah právní úpravy pro 

seznam zkušebních otázek toliko v rozsahu 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. Konkrétně část A 

vypustit, část B a C sloučit a z obsahu zkoušky 

vypustit zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů a zákon č. 150/2002 

Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Současně navrhujeme, aby měli výjimku a 

neskládali zkoušku odborné způsobilosti 

úředních osob provádět úkony správního řízení o 

přestupcích úředníci územních samosprávných 

celků, kteří mají uznánu rovnocennost vzdělání 

anebo úspěšně složili zkoušku zvláštní odborné 

způsobilosti z obecné části a současně složili 

zkoušku zvláštní odborné způsobilosti ze 

zvláštní části dle zákona o úřednících ÚSC pro 

výkon správní činnosti dle § 1 odst. 1 písm. c) 

vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů (při 

přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a 

silničního hospodářství a správních řízeních 

souvisejících) a dle §1 odst. 1 písm. q) stejné 

organizace a činnosti veřejné správy a 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., 

jakož i správní řád, který se použije na 

řízení o přestupku podpůrně.  

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 
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vyhlášky (při přestupkovém řízení ve věci 

veřejného pořádku, občanského soužití a 

majetku). Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

dle zákona o úřednících ÚSC z obecné a zvláštní 

části pro správní činnosti výše uvedené totiž 

svým obsahem zahrnují znalosti právních 

předpisů, které návrh vyhlášky předepisuje pro 

zkoušku uvedenou ve vyhlášce a úředníci, kteří 

výše uvedené zkoušky dle zákona o úřednících 

ÚSC úspěšně absolvovali a nebo jim byla uznána 

rovnocennost vzdělání, již prokázali znalosti v 

daleko vyšším rozsahu, než se stanoví pro návrh 

vyhlášky o podrobnostech obsahu a provádění 

zkoušky odborné způsobilosti úředních osob 

provádět úkony správního orgánu v řízení o 

přestupcích a o náležitostech osvědčení o 

vykonání zkoušky odborné způsobilosti.  

 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační. 

37. § 4 Svaz měst a obcí ČR K ustanovení § 4 odst. 1 

Navrhujeme upravit tak, aby text odstavce 1 v § 

4 návrhu vyhlášky byl vypuštěn, stávající 

odstavec 2 označit jako odstavec 1 a text upravit 

tak, jak je níže uvedeno.  

Ustanovení § 4 by tedy znělo takto: 

„(1) V případě konání opakované zkoušky se 

ustanovení § 2 a 3 použijí pro její vykonání 

obdobně.“ 

 

Odůvodnění: 

Akceptováno  
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Ustanovení § 4 odst. 1 předloženého návrhu 

vyhlášky ukládá, že o určení nového termínu 

opakované zkoušky musí požádat správní orgán 

ministerstvo do 60- ti dnů od ode dne konání 

zkoušky, kterou úřední osoba nevykonala 

úspěšně. Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní 

odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů však nic takového nestanoví, kdy 

územní samosprávný celek přihlašuje úředníka 

ke zkoušce pouze jednou a v případě nutnosti 

konání opakované zkoušky probíhá určení 

dalšího termínu ze strany Institutu pro veřejnou 

správu Praha automaticky. V rámci sjednocení 

právní úpravy u obdobných institutů a také v 

rámci snížení administrativní zátěže navrhujeme 

stávající znění § 4 odst. 1 návrhu vyhlášky 

vypustit s tím, že určení termínu opakované 

zkoušky odborné způsobilosti pro úřední osoby 

vykonávající řízení o přestupcích by provádělo 

ministerstvo rovněž automaticky bez nutnosti 

dalšího přihlašování.  

 

38. § 5 Svaz měst a obcí ČR K ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 

Navrhujeme vypustit v ustanovení § 5 odst. 2 

písm. b), které zní:“ označení a sídlo správního 

orgánu“. 

  

Odůvodnění: 

Osvědčení je nezávislé na správním úřadu, a 

pokud úředník přejde či působí u více správních 

úřadů (např. předseda přestupkové komise nebo 

Akceptováno 
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úředník na částečný úvazek), tak není nutné 

vydávat osvědčení nové, resp. nová, pro každý 

správní úřad. 

 

39. § 5 Svaz měst a obcí ČR K ustanovení § 5 odst. 3 

Navrhujeme doplnit takto: „Osvědčení se vydává 

na dobu neurčitou“. 

 

Odůvodnění: 

Osvědčení vydané na dobu neurčitou, potvrzuje 

skutečnost, že platí i po přechodu na jiný správní 

úřad.  

 

Akceptováno jinak 

 

Bude uvedeno v odůvodnění.  

40. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů 

Po seznámení se s předloženým návrhem 

vyhlášky, a to především s její přílohou, ve které 

je stanoven rozsah právní úpravy pro seznam 

zkušebních otázek jsme zjistili, že úředníci 

územních samosprávných celků, kteří úspěšně 

složili zkoušku zvláštní odborné způsobilosti z 

obecné části dle zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jen zákon o úřednících ÚSC), 

jednoznačně prokázali znalost právních předpisů, 

které jsou obsahem části A. Ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy u 

„přestupkové“ zkoušky, kdy právní předpisy 

uvedené pod body 3) až 8) v části A. byly 

předmětem zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti z obecné části dle zákona o 

úřednících ÚSC. Právní předpisy uvedené pod 

body 1) a 2) části A. Ověření znalostí organizace 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Tato úprava by přesahovala rámec zákonného 

zmocnění a byla by v rozporu se zákonem 

(viz čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky), 

jakož i se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod). 

 

Vykonání zkoušky v rozsahu právní úpravy 

uvedené v příloze v části A je požadavkem 

vyplývajícím z § 111 odst. 3 zákona č. 

250/2016 Sb., a tento zákonný požadavek 

není možno změnit formou vyhlášky. 

 

Zkouška ZOZ a zkouška podle zákona č. 

250/2016 Sb. jsou dvě na sobě nezávislé 

zkoušky.  

Obsahem zkoušky odborné způsobilosti podle 
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a činnosti veřejné správy pak byly předmětem 

přípravy na výše uvedenou zkoušku. Proto 

požadujeme, aby všichni úředníci územních 

samosprávných celků, kteří úspěšně složili 

zkoušku zvláštní odborné způsobilosti z obecné 

části dle zákona o úřednících ÚSC a nebo jim 

byla pro tuto část uznána rovnocennost vzdělání, 

měli výjimku a nemuseli skládat „přestupkovou“ 

zkoušku v části A. Ověření znalostí organizace a 

činnosti veřejné správy.  

Dále požadujeme, aby měli výjimku a neskládali 

„přestupkovou“ zkoušku úředníci územních 

samosprávných celků, kteří mají uznánu 

rovnocennost vzdělání a nebo úspěšně složili 

zkoušku zvláštní odborné způsobilosti z obecné 

části a současně složili zkoušku zvláštní odborné 

způsobilosti ze zvláštní části dle zákona o 

úřednících ÚSC pro výkon správní činnosti dle § 

1 odst. 1 písm. c) vyhlášky 512/2002 Sb., o 

zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů (při přestupkovém řízení ve věcech 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 

úseku dopravy a silničního hospodářství a 

správních řízeních souvisejících) a dle §1 odst. 1 

písm. q) stejné vyhlášky (při přestupkovém 

řízení ve věci veřejného pořádku, občanského 

soužití a majetku). Zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti dle zákona o úřednících ÚSC z 

obecné a zvláštní části pro správní činnosti výše 

uvedené totiž svým obsahem zahrnují znalosti 

právních předpisů, které návrh vyhlášky 

zákona č. 250/2016 Sb. je ověření znalostí 

organizace a činnosti veřejné správy a 

právních předpisů v oblasti odpovědnosti 

za přestupek. 

Ohledně znalostí organizace a činnosti 

veřejné správy jsou dle našeho názoru 

základem znalosti ústavního pořádku ČR 

(tedy Ústavy a Listiny), jakož i 

kompetenčního zákona. S organizací veřejné 

správy pak souvisí znalost obecního a 

krajského zřízení. 

Pokud jde o znalost právních předpisů 

v oblasti odpovědnosti za přestupek, je 

zřejmé, že je tím zákon č. 250/2016 Sb., 

jakož i správní řád, který se použije na 

řízení o přestupku podpůrně.  

 

Co se týče znalosti soudního řádu správního, 

je alespoň částečně nutná zejména s ohledem 

na to, že rozhodnutí o přestupku je 

přezkoumatelné soudem a oprávněná úřední 

osoba projednávající přestupek by měla znát 

základní mechanismy soudního přezkumu 

rozhodnutí o přestupku. Rovněž považujeme 

za vhodné, aby úřední osoby měly základní 

znalosti týkající se kasačních stížností. 

Ostatní části soudního řádu správního 

nebudou předmětem zkoušky, což bude 

zohledněno v části C přílohy návrhu 

vyhlášky. 

 

Na základě přílohy vyhlášky bude připraven a 
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předepisuje pro „přestupkovou“ zkoušku a 

úředníci, kteří výše uvedené zkoušky dle zákona 

o úřednících ÚSC úspěšně absolvovali a nebo 

jim byla uznána rovnocennost vzdělání, již 

prokázali znalosti v daleko vyšším rozsahu, než 

se stanoví pro „přestupkovou“ zkoušku.  

Pokud by byli výše uvedení úředníci ÚSC 

povinni absolvovat „přestupkovou“ zkoušku, 

kterou by znovu prokazovali znalosti, které již 

zkouškami výše uvedenými prokázali, šlo by o 

diskriminační ustanovení a porušení principu 

rovného zacházení zejména ve srovnání s 

povinnostmi, které legislativa ukládá jejich 

kolegům „státním“ úředníkům. 

 

zveřejněn seznam zkušebních otázek. Část A i 

část C seznamu zkušebních otázek bude 

obsahovat 10 konkrétních otázek, přičemž 

všechny otázky budou zvoleny tak, aby 

vyžadovaly znalost takové části příslušného 

zákona, která má určitý vztah k projednávání 

přestupků. Nebude vyžadována znalost těchto 

právních předpisů v celém rozsahu. Dikce 

zákona ale neumožňuje, abychom některou 

z částí A až C přílohy návrhu vyhlášky zcela 

vypustili. 

 

Přestupky projednávají jak úředníci obcí a 

krajů, tak úředníci státu. Zkoušku podle 

zákona č. 250/2016 Sb., při splnění 

stanovených podmínek, tedy budou skládat 

obě tyto skupiny. Z hlediska zásady rovnosti 

před zákonem proto nelze připustit, aby jedna 

skupina úředních osob skládala zkoušku 

v rozsahu jiné právní úpravy, než druhá 

skupina úředních osob. Takové řešení by bylo 

nutno považovat za diskriminační. 

41. Obecně 

k návrhu 

vyhlášky 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů 

Z ustanovení § 111 odst. 4 zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

vyplývá, cituji: „Nevyhoví-li uchazeč 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.“  Na toto navazuje 

ustanovení § 4 odst. 1 návrhu připomínkované 

vyhlášky, které ukládá správnímu orgánu 

požádat ministerstvo o určení nového termínu 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Jedná se o připomínku nad rámec návrhu, 

která se nadto vztahuje k prováděnému 

zákonu, a nikoli k prováděcímu právnímu 

předpisu (vyhlášce).  

 

Zákon č. 312/2002 Sb. a zákon č. 250/2016 

Sb. jsou dvě navzájem nezávislé právní 

úpravy, které nelze slučovat.  
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zkoušky do 60 dnů ode dne konání zkoušky, 

kterou úřední osoba nevykonala úspěšně. 

Stávající platná a účinná právní úprava zkoušek 

zvláštní odborné způsobilosti v zákoně č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví v § 

24 odst. 5 následující, cituji: „Jestliže úředník 

nevyhověl při písemné nebo ústní zkoušce, může 

ji dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška se 

vykoná nejdříve po 30, nejpozději však do 90 

dnů ode dne zkoušky, v níž uchazeč nevyhověl.“  

Nesouhlasíme s tím, aby se lišily právní úpravy, 

které upravují instituty, které se ve své podstatě 

shodují. Aby byly lhůty pro konání opakovaných 

zkoušek odborné způsobilosti sjednoceny, 

navrhujeme, aby se do právní úpravy zkoušek 

odborné způsobilosti pro úřední osoby 

vykonávající řízení o přestupcích převzala 

úprava obsažená v § 24 odst. 5 platného a 

účinného zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

která stanoví, že opakovaná zkouška se vykoná 

nejdříve po 30, nejpozději však do 90 dnů ode 

dne zkoušky, v níž uchazeč nevyhověl. 

 

42. Název návrhu 

vyhlášky 
Unie 

zaměstnavatelských 

svazů 

K názvu vyhlášky 

Stávající znění 

„VYHLÁŠKA ze dne … 2017, o podrobnostech 

obsahu a provádění zkoušky odborné 

způsobilosti úředních osob provádět úkony 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Jedná se o způsobilost provádět úkony, která 

se vztahuje na úřední osoby v řízení o 

přestupku. Cílem vyhlášky je, aby úřední 
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správního orgánu v řízení o přestupcích a o 

náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky 

odborné způsobilosti„ 

Navrhované znění 

VYHLÁŠKA ze dne … 2017, o podrobnostech 

obsahu a provádění zkoušky odborné 

způsobilosti úředních osob oprávněných 

provádět úkony správního orgánu v řízení o 

přestupcích a o náležitostech osvědčení o 

vykonání zkoušky odborné způsobilosti„ 

 

Odůvodnění: 

Navržený název vyhlášky obsahuje gramatickou 

nesrovnalost (nesprávnost), kterou navrhujeme 

odstranit doplněním slova „oprávněných“, tak 

jak je výše uvedeno. 

 

osoby byly způsobilé provádět úkony 

správního orgánu v řízení o přestupku. Úřední 

osoby se teprve absolvováním zkoušky 

(splněním kvalifikačních požadavků) stávají 

úředními osobami oprávněnými provádět 

úkony správního orgánu v řízení o přestupku.  

43. § 4 Unie 

zaměstnavatelských 

svazů 

K § 4 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Stávající znění 

(1) V případě, že úřední osoba nevykonala 

zkoušku úspěšně, správní orgán požádá 

ministerstvo o určení nového termínu zkoušky 

do 60 dnů ode dne konání zkoušky, kterou 

úřední osoba nevykonala úspěšně.  

(2) Ustanovení § 2 a 3 se použijí pro vykonání 

opakované zkoušky obdobně.“ 

Navrhované znění 

Text odstavce 1 v § 4 návrhu vyhlášky vypustit a 

stávající odstavec 2 označit jako odstavec 1 a 

jeho stávající text mírně upravit tak, jak je níže 

uvedeno. Ustanovení § 4 by tedy znělo takto: 

(1) V případě konání opakované zkoušky se 

Akceptováno 
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ustanovení § 2 a 3 použijí pro její vykonání 

obdobně.“ 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 4 odst. 1 předloženého návrhu 

vyhlášky ukládá, že o určení nového termínu 

opakované zkoušky musí požádat správní orgán 

ministerstvo do 60- ti dnů od ode dne konání 

zkoušky, kterou úřední osoba nevykonala 

úspěšně. Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní 

odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů však nic takového nestanoví, kdy 

územní samosprávný celek přihlašuje úředníka 

ke zkoušce pouze jednou a v případě nutnosti 

konání opakované zkoušky probíhá určení 

dalšího termínu ze strany Institutu pro veřejnou 

správu Praha automaticky. V rámci sjednocení 

právní úpravy u obdobných institutů a také v 

rámci snížení administrativní zátěže navrhujeme 

stávající znění § 4 odst. 1 návrhu vyhlášky 

vypustit s tím, že určení termínu opakované 

zkoušky odborné způsobilosti pro úřední osoby 

vykonávající řízení o přestupcích by provádělo 

ministerstvo rovněž automaticky bez nutnosti 

dalšího přihlašování.  

 

 

K návrhu vyhlášky bylo uplatněno celkem 43 zásadních připomínek. Zásadní připomínky uplatnily Ministerstvo dopravy (2), Ministerstvo 

průmyslu a obchodu (3), Ministerstvo financí (6), Ministerstvo zemědělství (3), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (2), Úřad pro ochranu 

osobních údajů (3), Český báňský úřad (1), odbor kompatibility Úřadu vlády (1), kraj Vysočina (1), Jihočeský kraj (2), Jihomoravský kraj (1), 
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Středočeský kraj (5), Zlínský kraj (1), Liberecký kraj (1), Ústecký kraj (2), Moravskoslezský kraj (1), Svaz měst a obcí (4) a Unie 

zaměstnavatelských svazů (4).  

 

V Praze dne         května 2017 

 

 

Zpracovaly: Mgr. Alexandra Turoková-Hetešová, JUDr. Lenka Minaříková 

 

               Podpis: ………………………….. 
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