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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů  

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Ministerstvo vnitra připravilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb.,  

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů, vydaná k provedení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlavním účelem předkládané vyhlášky je aktualizovat vymezení správních činností v § 1 

vyhlášky č. 512/2002 Sb. a jejich obsahových náplní v příloze k vyhlášce. 

 

V souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky č. 512/2002 Sb. jsou ve sloupci 4 přílohy k vyhlášce 

stanoveny „náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti, jejichž rozpracování bude provedeno v souboru zkušebních 

otázek“. 

 

Citované ustanovení svěřuje příloze k vyhlášce toliko vymezení obsahových náplní správních 

činností pro účely následného rozpracování v souboru zkušebních otázek. 

 

Vymezení obsahových náplní vychází ze stavu právních předpisů v gesci jednotlivých 

ministerstev, popřípadě dalších ústředních správních úřadů.  

 

Podle § 36 zákona č. 312/2002 Sb. příslušná ministerstva a ostatní ústřední správní úřady 

stanoví obsah zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a průběžně provádějí jeho 

aktualizaci tak, aby odpovídal platnému právnímu stavu, určují soubor zkušebních otázek pro 

zvláštní část zkoušky, včetně obsahu a kritérií hodnocení zkoušky. 

 

Vedle průběžné aktualizace samotného obsahu zvláštní části zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti je potřeba také dbát na aktuálnost samotné přílohy k vyhlášce č. 512/2002 Sb. 

Ministerstvo vnitra zastřešuje aktualizace vyhlášky, přičemž náplně správních činností stanoví 

věcně příslušná ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

 

Předkládaná vyhláška na základě spolupráce Ministerstva vnitra s gesčními ministerstvy 

aktualizuje přílohu k vyhlášce č. 512/2002 Sb. v souladu s platnými právními předpisy. Do 

určité míry také dochází ke sjednocení formy vyjádření náplní správních činností napříč 

resorty, byť toto sjednocení nemůže být zcela důsledné jednak kvůli odlišnostem ve struktuře 

správních činností samotných, ale též vzhledem k zodpovědnosti jednotlivých gesčních 

ústředních správních úřadů za pojetí správních činností v jejich působnosti. 

 

Návrh vyhlášky dále reaguje i na skutečnost, že obce (hlavní město Praha a městské části 

hlavního města Prahy) vykonávají funkci veřejného opatrovníka (§ 471 odst. 3 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) jako výkon přenesené působnosti [§ 149b odst. 3 zákona  
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č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., § 119c zákona  

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.]. 
 

Během přípravy vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s veřejným opatrovnictvím (sněmovní tisk 992), který obsahuje novely některých zákonů 

v souvislosti s veřejným opatrovnictvím, se resorty spravedlnosti, práce a sociálních věcí  

a vnitra shodly na tom, že je žádoucí podpořit kvalitu výkonu veřejného opatrovnictví 

podřazením této agendy pod správní činnosti, pro jejichž výkon je předepsáno prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace k tisku 992 

se výslovně uvádí, že „je analyzována také otázka nastavení povinného vzdělání pro veřejné 

opatrovníky, která však bude řešena samostatně novelizací vyhlášky č. 512/2002 Sb., o 

zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.“. Vyhláška proto 

zahrnuje novou správní činnost v oblasti veřejného opatrovnictví upravenou ještě na základě 

podkladů z meziresortního připomínkového řízení k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů 

v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. 

  

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím 

obsahuje též změnu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, svěřující oblast veřejného opatrovnictví do působnosti 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Od toho se odvíjí též zařazení správní činnosti v příloze 

k vyhlášce č. 512/2002 Sb. 

 

Ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 512/2002 Sb. stanoví, že přihlašování ke zkoušce zvláštní 

odborné způsobilosti provádí územní samosprávný celek v elektronické podobě podepsané 

zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném 

akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního zákona, anebo  

v listinné podobě. Toto ustanovení je třeba zrušit jako překonané, neboť územní samosprávné 

celky jsou povinny užívat k doručování datovou schránku.    

 

Vyhláška by měla nabýt účinnosti 1. července 2017. 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Jedním z hlavních cílů zákona č. 312/2002 Sb. je přispět ke zvýšení kvality výkonu veřejné 

správy územními samosprávnými celky plnou profesionalizací úředníků územních 

samosprávných celků. K dosažení tohoto cíle slouží jako jedna z důležitých zásad tohoto 

zákona vzdělávání úředníků jako předpoklad vysoké úrovně výkonu veřejné správy. Na to 

navazuje zákonem stanovená povinnost úředníka prohlubovat si kvalifikaci a prokazovat 

zvláštní odbornou způsobilost. Tato povinnost je důsledkem zvláštní povahy činnosti úředníka 

při výkonu veřejné správy. Případy, kdy úředník musí prokazovat zvláštní odbornou 

způsobilost, stanoví vyhláška č. 512/2002 Sb. 

 

Vyhláška se vydává podle § 42 jako prováděcí právní předpis k provedení § 21 zákona  

č. 312/2002 Sb., podle kterého stanoví správní činnosti, k jejichž výkonu je nutné prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost (§ 21 odst. 1), způsob přihlašování ke zkoušce, náležitosti 

přihlášky, způsob a průběh zkoušky a náležitosti osvědčení (§ 21 odst. 5 věta druhá).  

 

Navrhovaná vyhláška novelizuje výčet správních činností, k jejichž výkonu je nutné prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost, a jejich náplně a způsob přihlašování  
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ke zkoušce. Navrhovaná vyhláška je tudíž v souladu se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, a v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Vyhláška č. 512/2002 Sb. upravuje prostřednictvím taxativního výčtu přehled správních 

činností vykonávaných úředníky územních samosprávných celků, k jejichž výkonu je nutné 

prokázání zvláštní odborné způsobilosti, náležitosti přihlášky a přihlašování ke zkoušce 

zvláštní odborné způsobilosti, průběh zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a náležitosti 

osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Příloha k vyhlášce 

pak upravuje náplně jednotlivých správních činností, jejichž rozpracování bude provedeno 

v souboru zkušebních otázek (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 512/2002 Sb.). 

 

V příloze vyhlášky jsou uvedeny náplně správních činností vyplývající z příslušných právních 

předpisů, jež se průběžně změnily nebo byly nahrazeny novými, což má dopad na vymezení 

náplní správních činností stanovených vyhláškou. 

 

Mezi správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem, které zajišťuje územní 

samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost, 

bude nově patřit správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví, kterou nově vyhláška 

stanoví v souladu s koncepčním řešením přijatým vládou při přípravě vládního návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím.   

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

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

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Vyhláška nemá dopady na státní rozpočet. Na rozpočty územních samosprávných celků může 

mít dopady zavedení nové správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví, pro kterou je 

povinné prokázání zvláštní odborné způsobilosti (územní samosprávné celky nesou náklady 

na přípravu úředníků ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti a na konání zkoušky v prvním 

termínu). Výše těchto nákladů bude záležet na četnosti výkonu příprav ke zkoušce a konání 

samotných zkoušek, kterou však nelze předem odhadnout. 

 

Vyhláška nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR a na podnikatelské 

prostředí, nemá sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

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

na spotřebitele, ani dopady na životní prostředí.   

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  
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Vyhláška nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Vyhláška se netýká zpracování osobních údajů a neupravuje pravidla, která by se dotýkala 

ochrany soukromí. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

S vyhláškou nejsou spojena korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Vyhláška nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

10. Výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Návrh vyhlášky se předkládá v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 

správy na rok 2017. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla u tohoto 

návrhu vyhlášky uložena. 

          

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodu 1 - § 1 odst. 1 písm. h) 

 

Zpřesňuje se název správní činnosti. Formulační úprava je v návaznosti na to promítnuta do 

sloupce 3 přílohy vyhlášky. 

 

K bodu 2 - § 1 odst. 1 písm. l) 

 

Navrhuje se doplnit novou oblast zvláštní odborné způsobilosti pro výkon veřejného 

opatrovnictví. Nová zvláštní odborná způsobilost je zařazena před dosavadní dvě zvláštní 

odborné způsobilosti v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (před zvláštní odbornou 

způsobilost v sociálních službách a zvláštní odbornou způsobilost při sociálně-právní ochraně 

dětí).  

 

K bodu 3 - § 1 odst. 1 písm. r) 

 

Správní činnost podle dosavadního § 1 písm. q) se upravuje tak, aby odpovídala vymezení 

působnosti obcí, resp. obecních úřadů ve smyslu § 60 a § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,  

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Do množiny přestupků, jichž se týkají citovaná 

ustanovení, spadají též přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v samosprávě. 

Tak je tomu i podle dosavadní úpravy § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů. Faktické rozšíření správní činnosti tedy není nahodilé, ale sleduje 

se jím odstranění dosavadní nesystematičnosti ve vymezení správní činnosti. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMDEK7N1)



5 

 

Zachováním správní činnosti podle § 1 písm. r) nevzniká duplicita s kvalifikačními 

požadavky podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Zkouška podle ustanovení § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. nebude obsahovat znalost 

jednotlivých skutkových podstat přestupků podle zvláštních zákonů a specifik řízení o těchto 

přestupcích. Zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věci pořádku  

ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití  

a majetku tedy má i nadále svůj smysl, a to i se zřetelem k přechodnému ustanovení § 112 

odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., podle kterého v přechodném období budou moci činnost 

oprávněné úřední osoby při projednávání přestupků vykonávat i osoby nesplňující 

kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem. Tyto osoby však budou muset splňovat 

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

 

V zájmu kontinuity tedy lze považovat za nezbytné, aby tato správní činnost byla ve vyhlášce 

č. 512/2002 Sb. ponechána. Pokud jde o procesní stránku projednávání přestupků, nebude 

zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věci pořádku  

ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití  

a majetku ke zkoušce podle zákona č. 250/2016 Sb. duplicitní, neboť bude soustředit 

pozornost toliko na specifika projednávání přestupků na daném úseku. 

 

K bodu 4 - § 1 odst. 1 písm. bb) 

 

Z podnětu Ministerstva životního prostředí se z názvu zvláštní odborné způsobilosti  

„v hospodaření s odpady a nakládání s obaly“ vypouštějí slova „a nakládání s obaly“. 

V zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech, nejsou stanoveny kompetence krajských ani obecních 

úřadů, tudíž zvláštní odborná způsobilost úředníků územních samosprávných celků nepřipadá 

v úvahu. 

 

K bodu 5 - § 1 odst. 1 písm. cc) 

 

Z podnětu Ministerstva životního prostředí se mění název zvláštní odborné způsobilosti při 

ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických 

přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami na zvláštní odbornou způsobilost při 

prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými směsmi.  

 

K bodům 6 až 8 - § 2 odst. 1 až 3 

 

Vzhledem k tomu, že ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, vyplývá povinnost územních samosprávných celků doručovat datovou 

schránkou, není vhodné, aby vyhláška obsahovala vlastní úpravu způsobu doručení přihlášky 

ke zkoušce. 

 

Není ani nutné upravovat náležitosti podpisu přihlášky, neboť podání bude považováno  

za podepsané ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.  

 

Mění se ustanovení § 2 odst. 2 a zrušuje se ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 512/2002 Sb. 

jako překonané, neboť územní samosprávné celky jsou povinny užívat k doručování datovou 

schránku, což se týká i doručování přihlášek k přípravě na zkoušky i přihlášek ke zkouškám.  

 

K bodu 9 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMDEK7N1)



6 

 

 

Text nové přílohy vychází ze současného stavu, ale z podnětu věcně příslušných ministerstev 

a jiných ústředních správních úřadů jako věcných gestorů jednotlivých správních činností (§ 

36 zákona č. 312/2002 Sb.) je provedena řada změn, a to zejména ve sloupci 4. 

 

Změny v příloze vyhlášky se převážně týkají aktualizace odkazů na právní předpisy  

ve sloupci 4 přílohy vyhlášky. Jde o změny příslušných zákonů, které jsou ve věcné gesci 

příslušných ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Řada zákonů byla novelizována 

a došlo i k nahrazení některých zákonů novou právní úpravou. 

 

S ohledem na četnost změn ve vymezení jednotlivých správních činností provedených 

ministerstvy a jinými ústředními správními úřady (které se týkají převážné většiny správních 

činností stanovených ve sloupci 4 včetně jeho záhlaví) byla z  legislativně technického 

hlediska dána přednost přípravě celého nového textu přílohy před zpracováním ve formě 

výčtu jednotlivých konkrétních změn v textu přílohy. 

 

Aktualizace odkazů na právní předpisy ve sloupci 4 přílohy se týká také zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který bude zrušen zákonem č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to s účinností od 1. července 2017. Tuto 

skutečnost musí zohlednit navrhovaná vyhláška, jejíž předpokládaná účinnost je navrhována 

rovněž na den 1. července 2017. 

 

To se odpovídajícím způsobem promítá do aktualizace sloupce 4 zobecněním textu v nadpisu 

a úpravou náplně správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, 

občanského soužití a majetku. 

 

V návaznosti na doplnění správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví se aktualizuje 

kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 

Zařazení zvláštní odborné způsobilosti úředníků pro výkon veřejného opatrovnictví do 

vyhlášky č. 512/2002 Sb. je nutné z toho důvodu, že tito úředníci vykonávají specifické 

činnosti, odlišné například od práce sociálního pracovníka (sociální pracovníci by samozřejmě 

měli s veřejným opatrovníkem spolupracovat). 
 

Ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti při výkonu veřejného 

opatrovnictví nelze v žádném případě zahrnout pod zvláštní odbornou způsobilost při výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o dvě zcela odlišné a samostatné agendy. Sociálně-

právní ochrana dětí je vykonávána ve vztahu k nezletilým osobám mladším 18 let, zatímco 

veřejné opatrovnictví se vztahuje ke zletilým osobám, které jsou omezeny  

ve svéprávnosti, nebo je jim z jiného důvodu ustanoven veřejný opatrovník k ochraně jejich 

zájmů. Výkon veřejné správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí je samostatně upraven  

v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož úprava představuje hlavní část 

přípravy a zkoušek zvláštní odborné způsobilosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  

Z úpravy občanského zákoníku se v rámci zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní 

ochraně dětí ověřují pouze znalosti z úpravy rodinného práva v části druhé občanského 

zákoníku, a ze zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, se pak ověřují pouze 

znalosti z úpravy řízení ve věcech rodinněprávních. Klíčové také je, že agendu sociálně-

právní ochrany dětí vykonávají zcela jiní zaměstnanci, než agendu veřejného opatrovnictví. 

Ověřování zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí se týká zejména 

zaměstnanců obcí s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zaměstnanců krajů 
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zařazených do krajského úřadu. K výkonu veřejného opatrovnictví jsou naproti tomu věcně 

příslušné všechny obce, nikoliv jen obce s rozšířenou působností.  

 

Podle vyhlášky č. 473/2012 Sb., která upravuje závazné standardy kvality pro výkon sociálně-

právní ochrany dětí, navíc platí, že zaměstnanec vykonávající agendu sociálně-právní ochrany 

dětí nesmí být pověřen výkonem jiných agend veřejné správy, tj. u těchto zaměstnanců platí 

zákaz kumulace funkcí a jejich pracovní pozice musí být vyhrazena výlučně výkonu sociálně-

právní ochrany dětí (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb., kritérium 4c). 

 

Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností ve veřejném opatrovnictví 

zahrnuje zejména znalost právních předpisů upravujících agendu opatrovnictví, tedy vybrané 

části občanského zákoníku a procesních předpisů civilního práva, kde je problematika 

opatrovnického řízení upravena. Na druhou stranu však u úředníků vykonávajících veřejné 

opatrovnictví není nutná úplná znalost zákona o sociálních službách neboť v pověřeném 

obecním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností a na krajském úřadu působí 

sociální pracovníci, kteří zákon velmi dobře znají a veřejný opatrovník má možnost se na ně 

obrátit s dotazem či žádostí o spolupráci. Veřejný opatrovník má mít komplexní přehled  

o dané problematice tak, aby při řešení situace byl obeznámen s tím, s jakým odborníkem má 

spolupracovat.  

 

Náplň zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve veřejném opatrovnictví 

nebude obsahovat zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád),  

ani zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, neboť v současné době je 

možné využít např. odborných sociálních služeb zaměřených např. na dluhovou problematiku 

(exekuce, insolvence). 
 

Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost se týká úředníků zařazených v pověřeném 

obecním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností a také úředníků v krajských 

úřadech, pokud jde o metodické a odborné vedení i usměrňování činnosti obcí při výkonu 

veřejného opatrovnictví. 

 

Povinnost prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb. se nebude 

týkat výkonu veřejného opatrovnictví starostou. Jakkoli se může zdát vhodné, aby i starosta 

prokázal k veřejnému opatrovnictví potřebné odborné předpoklady, zákon č. 312/2002 Sb. 

k tomu neskýtá odpovídající nástroje. To však na druhou stranu nemůže být důvod rezignovat 

na úpravu zvláštní odborné způsobilosti v případě veřejného opatrovnictví vykonávaného 

úředníky. Cílem je zvýšení kvality výkonu veřejného opatrovnictví a vyhláška se zde 

pohybuje v mezích možného. 

 

Obsah sloupce 2 přílohy se nemění. Podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 512/2002 Sb. totiž správní 

činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů  

v době od 1. ledna 2003, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují  

za správní činnosti stanovené touto vyhláškou.  

 

K čl. II – Přechodná ustanovení 

 

K bodům 1, 4 a 5 

 

Vyhláškou se mění název zvláštní odborné způsobilosti při správě daní a poplatků, ale nemění 
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se její obsah. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní, poplatků prokázaná podle vyhlášky  

č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje  

za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění  

do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti 

této vyhlášky. Úředníci, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost při správě daní  

a poplatků tedy nebudou muset prokazovat zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, 

poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů.  

 

Obdobně to platí i u změn názvů správní činnosti v hospodaření s odpady a správní činnosti 

při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými směsmi. 

 

 

K bodu 2  

 

Ode dne nabytí účinnosti navrhované novely vyhlášky č. 512/2002 Sb.,  

tj. od 1. července 2017, budou mít úředníci při výkonu funkce veřejného opatrovníka 

povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost k vykonávání těchto správních činností. 

Tuto povinnost musí splnit do 18 měsíců ode dne předpokládaného nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

 

K bodu 3 

 

Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při přestupkovém 

řízení ve věci pořádku ve státní správě a pořádku v územní samosprávě, jsou povinni prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku 

ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití  

a majetku do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.  

 

Prokázat tuto zvláštní odbornou způsobilost však nemusí úředník, který přede dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky prokázal zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věci veřejného 

pořádku, občanského soužití a majetku.  

 

K čl. III - Účinnost 

 

Předložený návrh vyhlášky by měl nabýt účinnosti dnem 1. července 2017. 
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