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Připomínky označené jako zásadní 

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

úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 

 

A. Kraje a Hlavní město Praha, SMOČR 
Připomínkové 

místo 

Zásadní připomínka 

 

Vypořádání *) 

 

Jihočeský kraj 

 

K bodu 11. – Příloha vyhlášky 

část Ministerstvo vnitra - při přestupkovém řízení 

ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní 

samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití 

a majetku  

Navrhujeme vypustit ze sloupce 4. následující: 

- rozhodování o jednotlivých skutkových 

podstatách přestupků fyzických osob, 

fyzických podnikajících osob a právnických 

osob, 

- ukládání správních trestů za tyto přestupky. 

Nevyhověno 

Předmětem zkoušky ZOZ podle zákona č. 

320/2002 Sb. a vyhlášky č. 512/2002 Sb. nebude 

zkouška z komplexních znalostí zákona č. 

250/2016 Sb., ale jen výhradně problematika 

vyjmenovaných přestupků zákona č. 251/2016 

Sb. se zřetelem ke specifikům projednávání těchto 

přestupků. 

 

Jihomoravský 

kraj 

 

K ust. § 1 odst. 1 nové písmeno z) – navrhujeme 

zrušení nově přidané správní činnosti „při 

podnikání v zemědělství“. 

Vyhověno 

(správní činnost „při podnikání v zemědělství“ 

bude zrušena) 

K ust. § 1 odst. 1 nové písmeno gg) - navrhujeme 

zrušení nově přidané správní činnosti „ochrana 

vody“ a zároveň vyčlenění této části z činnosti pod 

novým písmenem w) „ve vodním hospodářství“. 

Vyhověno 

(správní činnost „při ochraně vody“ bude zrušena 

a zůstane správní činnost ve vodním hospodářství 

v dosavadním znění) 

K příloze vyhlášky č. 512/2002 Sb. s názvem 

„Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž 

vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné 

způsobilosti“ - navrhujeme zúžení právních okruhů 

předpisů u nově přidané správní činnosti „při 

výkonu veřejného opatrovnictví“, ze kterých bude 

zkouška zvláštní odborné způsobilosti sestavena. 

Vyhověno 

 

K příloze vyhlášky č. 512/2002 Sb. s názvem 

„Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž 

vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné 

způsobilosti“ – navrhujeme u správní činnosti „při 

správním rozhodování a dozorové činnosti při 

provozování drah a drážní dopravy“ odstranit 

činnosti související s problematikou zákona č. 

194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nevyhověno 

Zákon č. 194/2010 Sb. nelze oddělovat od zákona 

č. 266/1994 Sb., ani od zákona č. 111/1994 Sb., je 

nutná současná znalost všech zákonů. 

 

 

K příloze vyhlášky č. 512/2002 Sb. s názvem 

„Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž 

vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné 

způsobilosti“ – navrhujeme u správní činnosti „při 

správním rozhodování a dozorové činnosti při 

provozování drah a drážní dopravy“ odstranit text: 

„Na úrovni krajského úřadu: – projednávání 

jízdních řádů a jejich změn, – projednávání návrhů 

na omezení a zastavení drážní dopravy“. 

Nevyhověno 

Schvalování jízdních řádů také vyžaduje znalost 

zákona č. 266/1994 Sb. 

K příloze vyhlášky č. 512/2002 Sb. s názvem 

„Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž 

vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné 

způsobilosti“ – navrhujeme u správní činnosti „při 

správním rozhodování  a dozorové činnosti 

v silničním hospodářství“ doplnit text: „ – vydávání 

stanovisek v územním řízení a územním 

plánování“. 

Nevyhověno 

Podávání stanovisek ve stavebních řízeních 

atd.  je již dnes zahrnuto v činnosti označené jako 

„výkon působnosti silničního správního úřadu“. 
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Liberecký kraj Obecná zásadní připomínka: 

Po pročtení návrhu přílohy k vyhlášce není ani po 

úpravách v náplních jednotlivých správních 

činností zřejmé, zda se na zaměstnance úřadu 

povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost 

(dále jen ZOZ) vztahuje nebo nevztahuje. 

Postrádáme jednoznačné vymezení nosné činnosti 

v rámci uvedené správní činnosti, včetně toho, zda 

povinnost prokázat ZOZ souvisí s komplexním 

výkonem činností v rámci správní činnosti, nebo 

zda se vztahuje i na zaměstnance podílející se na 

výkonu dané správní činnosti, bez toho, aby za 

konečný výstup nesli odpovědnost (nepodepisují 

výstup). Tento nedostatek hraje výraznou roli 

především v případě správních činností z oblasti 

samostatné působnosti (nakládání s majetkem, 

hospodaření s finančními prostředky, atd.). Rizikem 

poté může být nesprávná interpretace a provádění 

činností zaměstnanci bez prokázání ZOZ. 

V opačném případě se bude jednat o zbytečné 

vynaložení finančních prostředků na vzdělávání 

související s prokázáním ZOZ v případě 

zaměstnanců, na které se povinnost nevztahuje. 

Především vedoucím úřadů malých obcí může tato 

nejasnost působit obtíže.   

Nevyhověno 

Vyhláška vychází z  ustálené výkladové praxe 

k zákonu č. 312/2002 Sb. Postačuje fakticky 

vykonávat jednu z podmnožin správní činnosti, 

aby se zaměstnanec stal úředníkem, ať podepisuje 

správní rozhodnutí, nebo činí jiné právní úkony 

upravené zvláštním zákonem, nebo jen chystá 

podklady pro správní rozhodnutí. Správní činnosti 

stanovené zákony nelze výkladem omezit jen na 

správní úkony spočívající v podepisování (např. 

toliko ve správním řízení). 

Tzv. „nosnou činnost“ nelze uspokojivě obecně 

definovat podle formálních znaků, neboť správní 

činnosti se uskutečňují v různých procesních 

rámcích. Ani v případě správního rozhodování se 

nelze omezit jen na „podepisování rozhodnutí“. 

Tutéž odbornost jako osoba podepisující 

rozhodnutí by měla prokázat i osoba, která 

rozhodnutí připravuje, popřípadě připravuje 

podklady pro rozhodnutí. 

§ 1 odst. 1) písm. g) při finančním hospodaření 

územních samosprávných celků a jeho přezkumu 

V příloze k vyhlášce, v části 4. – náplně 

jednotlivých správních činností je u této 

navrhované zkoušky vypsána řada obecných 

předpisů, která bez bližší specifikace konkrétních 

správních činností ukládá povinnost absolvování 

této zkoušky téměř všem úředníkům územních 

samosprávných celků. Soubor zkušebních otázek by 

měl být tedy k dispozici již při připomínkovém 

řízení, aby územní samosprávné celky mohli 

odhadnout celkový finanční dopad navrhovaných 

změn. 

V rámci této části je konkrétně rozpracována jen 

vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Takto rozpracovaný bodový výčet stanovuje, že 

tuto zkoušku budou muset vykonat 

 i úředníci, kteří se jen dílčími či pomocnými 

činnostmi podílejí na finančním hospodaření  

s prostředky rozpočtu. Relevantnost takto nastavené 

zkoušky je diskutabilní. Finanční dopady takto 

nastavené zkoušky jsou pro územní samosprávné 

velmi vysoké. 

Nevyhověno 

V náplni správní činnosti při finančním 

hospodaření ÚSC a jeho přezkumu jsou 

v jednotlivých odrážkách všechny okruhy, které 

jsou obsahem již stávající přípravy a zkoušky 

ZOZ. Testové a zkouškové otázky jsou jen 

podrobnějším upřesněním těchto okruhů. Nejde 

tedy jen o rozpracování vyhlášky o rozpočtové 

skladbě, ale všech předpisů z předcházejícího 

výčtu. 

 

§ 1 odst. 1) písm. h) při správě daní, poplatků a 

jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů 

Zrušená zkouška zvláštní odborné způsobilosti při 

správě daní a poplatků v sobě zahrnovala také 

oblast ukládání odvodu a penále za porušení 

rozpočtové kázně. Nově je tato správní činnost 

zahrnuta do ZOZ při finančním hospodaření 

územních samosprávných celků a jeho přezkum. 

Bohužel v tuto chvíli neexistuje v návrhu vyhlášky 

žádné přechodné ustanovení, které by jasně 

deklarovalo, že úředníci, kteří vykonali pro správní 

činnosti porušování rozpočtové kázně zkoušku při 

Vysvětlení: 

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti „při správě 

daní a poplatků“ nebyla zrušena, jen byl změněn 

název na zvláštní odbornou způsobilost „při 

správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění 

do veřejných rozpočtů,“. 

Správní činnost „ukládání odvodu a penále za 

porušení rozpočtové kázně“ je již nyní zahrnuta 

do problematiky rozpočtové kázně, která je 

obsažena v otázkách ke zvláštní odborné 

způsobilosti „při finančním hospodaření 

územních samosprávných celků a jeho přezkumu“ 
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správě daní a poplatků dle původní vyhlášky 

nemusejí absolvovat zkoušku novou.  

(viz webové stránky Institutu pro veřejnou 

správu, Praha). 

Pokud jde o činnost „správa místních poplatků“, 

bude z výčtu ve správní činnosti při finančním 

hospodaření ÚSC a jeho přezkumu vypuštěna. 

§ 1 odst. 1) písm. z) při podnikání v zemědělství 

Návrh této ZOZ považujeme za snahu podpořit 

Institut pro místní správu Praha dalšími marně 

vynaloženými veřejnými prostředky, neboť na 

činnost evidence zemědělských podnikatelů, kde 

jak plyne z činnosti, se nejedná o žádné složité 

správní postupy a ani rozhodování, není zkouška 

potřeba. Doporučujeme tuto zkoušku nerealizovat.  

Vyhověno 

(správní činnost „při podnikání v zemědělství“ 

bude zrušena) 

§ 1 odst. 1) písm. gg) při ochraně vody 

Nesouhlasíme, aby zákon o vodách č. 254/2001 

Sb., byl rozdělen do dvou ZOZ jen proto, že 

kompetenčně tento zákon spravují dvě ministerstva. 

S tímto způsobem prokazování znalostí ve dvou 

různých zkouškách zásadně nesouhlasíme. Finanční 

dopady na veřejné rozpočty jsou značné, a to bez 

případného efektu zkvalitnění výkonu těchto 

činností.  

Vyhověno 

(správní činnost „při ochraně vody“ bude zrušena 

a zůstane správní činnost ve vodním hospodářství 

v dosavadním znění) 

Moravskoslezský 

kraj 

Dle předkládaného návrhu bude ZOZ při finančním 

hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu nově rozšířena o daňový řád a 

problematiku správy místních poplatků, a to i 

vzhledem k tomu, že tuto oblast přezkoumává již 

samostatná ZOZ.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se 

domníváme, že nově stanovený rozsah ZOZ při 

finančním hospodaření územních samosprávných 

celků a jeho přezkumu je nepřiměřeně široký a 

duplicitní.  

 

Vyhověno 

Činnost „správa místních poplatků“ bude z výčtu 

ve správní činnosti při finančním hospodaření 

ÚSC a jeho přezkumu vypuštěna. 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád je v přehledu 

předpisů zařazen z toho důvodu, neboť podle 

tohoto zákona se řeší některé činnosti ÚSC při 

porušení rozpočtové kázně. Obsahem přípravy a 

otázek ke zkoušce tento zákon jako samostatné 

téma není. 

 

Podle našeho názoru by pro oblast správních 

činností při výkonu veřejného opatrovnictví rovněž 

mělo být definováno v ustanovení § 1 odst. 2 písm. 

b) a přílohy č. 2 vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání 

rovnocennosti vzdělání úředníků územních 

samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 

Sb., že u úředníka, který splňuje kvalifikaci 

sociálního pracovníka, není stanovena povinnost 

konat zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu její 

zvláštní části. Změna vyhlášky č. 304/2012 Sb. by 

měla být rovněž součástí předloženého návrhu. 

Vysvětleno. 

Z důvodu nesrovnatelnosti správních činností při 

veřejném opatrovnictví a činností sociálních 

pracovníků nelze vzájemnou uznatelnost upravit. 

Uznání rovnocennosti vztažené přímo ke 

kvalifikaci sociálního pracovníka by pak 

překračovalo rámec zákona č. 312/2002 Sb. 

 

 

 

Navrhujeme, aby, jako i v jiných oblastech 

správních činností územních samosprávných celků 

(jak vyplývá z přílohy č. 2 vyhlášky č. 304/2012 

Sb.), bylo stanoveno (s ohledem na ustanovení § 1 

odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 304/2012 Sb.), že po 

absolvování definovaných oborů vysokoškolského 

studia (bakalářských či magisterských), které 

osvědčují běžně získávanou kvalifikaci 

v souvislosti s výkonem sociální práce sociálními 

pracovníky, nebylo rovněž potřeba konat zkoušku 

odborné způsobilosti - její zvláštní části, a to pro 

správní činnosti při výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí (§ 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb.).   

 

Vysvětleno. 
Pro správní činnosti při výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí nelze ve vyhlášce č. 304/2012 Sb. 

stanovit studijní programy, při jejichž absolvování 

není úředník povinen prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost pro výkon správních činností v 

sociálních službách. Nelze vycházet pouze ze 

skutečnosti, že úředníci vykonávající správní 

činnosti v sociálních službách a v sociálně-právní 

ochraně dětí musí splňovat stejné podmínky 

odborné způsobilosti k výkonu povolání 

sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro výkon 

sociálně-právní ochrany dětí je vyžadována řada 

specifických znalostí, které se u úředníků 
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vykonávajících agendu sociálních služeb 

nevyžadují a neověřují. Jedná se nejen o znalosti 

úpravy zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ale také o znalosti z úpravy 

občanského zákoníku, zákona o zvláštních 

řízeních soudních, trestního zákoníku, trestního 

řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

zákona o přestupcích nebo mezinárodních smluv 

v oblasti ochrany práv dětí.  MPSV ve spolupráci 

s Institutem pro veřejnou správu ověřovalo pro 

účely případného uznávání rovnocennosti 

vzdělání shodu mezi tématy přípravy na zkoušku 

ZOZ ve zvláštní části pro správní činnosti v 

sociálně-právní ochraně dětí a předměty 

vysokoškolských studijních programů, a to 

naposledy v roce 2015. Při prověření bylo 

zjištěno, že bakalářské ani magisterské studijní 

programy nenabízí předměty, které by svým 

obsahem i rozsahem předávaných informací plně 

odpovídaly zaměření příprav a zkoušek ZOZ na 

úseku sociálně-právní ochrany dětí, aby bylo 

možné na základě nich automaticky uznat 

pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí 

rovnocennost vzdělání pro zvláštní část ZOZ 

podle vyhlášky č. 304/2012 Sb. Ve studijních 

programech určených pro sociální pracovníky 

není zpravidla vůbec nebo jen v okrajové míře 

zahrnuta zákonná úprava sociálně-právní ochrany 

dětí, stejně tak absentuje i trestněprávní ochrana 

dětí a mládeže a úprava mezinárodních smluv 

týkajících se výživného, mezinárodních únosů 

dětí, mezinárodního osvojení, procesních práv 

dětí apod. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je 

žádoucí prostřednictvím zkoušky ZOZ ověřit, zda 

noví úředníci zařazení k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí skutečně disponují znalostmi a 

vědomostmi potřebnými pro výkon této agendy, 

neboť dosažené vzdělání nemusí být v tomto 

ohledu dostatečnou zárukou. Této skutečnosti 

odpovídá také úprava bodu 2 přílohy č. 2 k 

vyhlášce č. 304/2012 Sb., kde záměrně nejsou pro 

správní činnosti na úseku sociálně-právní ochrany 

dětí stanoveny žádné studijní programy a obory, 

na základě nichž je možné rovnocennost vzdělání 

uznat. Ověřování ZOZ pro správní činnosti při 

výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

nepředstavuje pro obce s rozšířenou působností 

finanční zátěž, neboť veškeré náklady spojeny s 

účastí úředníka na přípravě a zkoušce ZOZ lze 

hradit z účelové dotace ze státního rozpočtu 

obcím s rozšířenou působností a hl. městu Praze 

na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. V 

rámci časové úspory je také možné dohodnout, že 

konkrétní úředník nebude přihlášen k přípravě na 

zkoušku, ale pouze k samotné zkoušce ZOZ, 

pokud se na základě dosaženého vzdělání a 

získaných zkušeností považuje za dostatečně 

připraveného zkoušku ZOZ vykonat. 

K § 1 odst. 1 písm. r)  

Návrh vyhlášky předpokládá, i po nabytí účinnosti 
Nevyhověno 

Zkouška podle zákona č. 250/2016 Sb. nebude 
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nového přestupkového zákona, ponechání stávající 

zvláštní odborné způsobilosti pro projednávání 

přestupků proti pořádku ve státní správě, pořádku v 

územní samosprávě, veřejnému pořádku, 

občanskému soužití a majetku, tj. projednávání 

přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb.  

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 250/2016 Sb. 

ve svém § 111 odst. 1 předpokládá složení zkoušky 

nutné k projednávání všech přestupků bez ohledu 

na skutkovou podstatu, jeví se nutnost prokázání 

znalostí cca 4 paragrafů zákona č. 251/2016 Sb., 

který obsahuje tyto skutkové podstaty, jako 

nadbytečné.  

Navrhujeme tedy vypuštění uvedené zvláštní 

odborné způsobilosti z návrhu vyhlášky pro její 

faktickou nadbytečnost. Pro projednávání přestupků 

na úseku vnitřní správy po 1. 7. 2017 podle našeho 

názoru plně postačí zkouška podle § 111 odst. 1 

zákona č. 250/2016 Sb., popř. tam uvedené 

kvalifikační předpoklady. 

zahrnovat skutkové podstaty přestupků. 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 

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

podle zákona č. 250/2016 Sb. se až do roku 2022 

nebudou muset při splnění tam stanovených 

podmínek konat. V zájmu kontinuity tedy 

považujeme za nezbytné tuto správní činnost v 

příloze ponechat. Pokud jde o procesní stránku 

projednávání přestupků, nebude ZOZ ke zkoušce 

podle zákona č. 250/2016 Sb. duplicitní, neboť 

bude soustředit pozornost toliko na specifika 

projednávání přestupků na daném úseku. 

 
 

K § 1 odst. 1 písm. z)  

Zavedení nové zvláštní odborné způsobilosti 

k výkonu správní činnosti - evidence zemědělského 

podnikatele podle § 2f a násl. zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

navrhujeme vypustit.  

Vyhověno 

(správní činnost „při podnikání v zemědělství“ 

bude zrušena) 

Nesouhlasíme s navrženým oddělováním a 

osamostatňováním „ochrany vod“ od zvláštní 

odborné způsobilosti pro správní činnosti ve 

vodním hospodářství.  

Vyhověno 

(správní činnost „při ochraně vody“ bude zrušena 

a zůstane správní činnost ve vodním hospodářství 

v dosavadním znění) 

Olomoucký kraj K čl. I novelizačním bodům 2 a 11 - § 1 odst. 1 

písm. l) a související část přílohy 

Návrh vyhlášky zavádí novou správní činnost, 

k jejímuž výkonu bude nutno prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost, a to „při výkonu veřejného 

opatrovnictví“. Zcela jistě lze tento krok hodnotit 

jako snahu o zvýšení úrovně výkonu této přenesené 

působnosti, je však třeba vyjádřit vážnou 

pochybnost o možném naplnění této snahy. 

Ve velkém množství obcí (I. typu) vykonává 

činnosti veřejného opatrovníka starosta či 

místostarosta (a to i pouze neuvolněný). Na starostu 

a místostarostu se zákon č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků, ve 

znění pozdějších předpisů, a tedy ani předmětná 

vyhláška nevztahují. Na tyto představitele obcí, 

kteří jsou velmi často jedinými realizátory této 

působnosti tak povinnost absolvování zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti nedopadne.  

Bez toho aniž by byla problematika výkonu 

veřejného opatrovnictví vyřešena komplexně, tj. i 

s dopadem na volené zástupce obcí, kteří činnost 

vykonávají, považujeme zavedení nové správní 

činnosti za předčasné a rovněž diskriminační. 

Vysvětleno 

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 (tuto 

úpravu předjímá již důvodová zpráva k aktuálně 

projednávané novele zákonů souvisejících 

s veřejným opatrovnictvím – sněmovní tisk 992). 

Cílem je zvýšení kvality výkonu veřejného 

opatrovnictví a vyhláška se zde pohybuje v 

mezích možného. 

Pardubický kraj 

 

K čl. I bodu 2 (rozšíření povinnosti prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost pro vykonávání 

správních činností při výkonu veřejného 

opatrovnictví): 

Navrhujeme nerozšiřovat povinnost prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost na výkon veřejného 

Vysvětleno 

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 
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opatrovnictví. Navrhujeme povinné průběžné 

vzdělávání v této oblasti místo ZOZ, která nezaručí 

řádný výkon funkce veřejného opatrovníka. V praxi 

funkci veřejného opatrovníka zastávají u obcí II. a 

III. typu v 99% sociální pracovníci s odbornou 

způsobilostí, na které se vztahuje ZOZ pro výkon 

správních činností v sociálních službách. ZOZ 

vnímáme jako nadbytečnou a nadměrně obsáhlou, 

neboť v současné době je možné využít např. 

odborných sociálních služeb zaměřených např. na 

dluhovou problematiku (exekuce, insolvence). 

 

 

V případě nevyhovění výše uvedené zásadní 

připomínce navrhujeme vyjmout z přílohy 

k vyhlášce ve sloupci č. 4  (Náplň jednotlivých 

správních činností, jejichž rozpracování bude 

provedeno v souboru zkušebních otázek, str. 12) 

následující zákony: 

zákon č.500/2004 Sb., správní řád, který je vždy 

součástí obecné části zkoušky ZOZ  

zákony č.120/2001 Sb. exekuční řád a č. 182/2006 

Sb., insolvenční zákon.  

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 (tuto 

úpravu předjímá již důvodová zpráva k aktuálně 

projednávané novele zákonů souvisejících 

s veřejným opatrovnictvím – sněmovní tisk 992). 

Cílem je zvýšení kvality výkonu veřejného 

opatrovnictví a vyhláška se zde pohybuje v 

mezích možného. 

 

 

Vyhověno 

Plzeňský kraj 1. Ke znění přílohy k vyhlášce 512/2002 Sb. – při 

výkonu veřejného opatrovnictví, u MPSV; 

doporučujeme vyjmout požadavek na znalost 

speciálních právních předpisů jako insolvenční 

zákon a exekuční řád.  

Vyhověno 

 

Ke znění přílohy k vyhlášce 512/2002 Sb. – při 

výkonu veřejného opatrovnictví, u MPSV; při 

výkonu funkce veřejného opatrovníka vyhláška 

stanovuje znalost speciálních právních předpisů 

(insolvenční zákon, exekuční řád), domníváme se 

však, že se jedná o diskriminaci a upírání 

rovnocenného postavení, povinná znalost 

problematiky již od počátku budí dojem, že 

nesvéprávná osoba bude dlužníkem a mít problémy 

s finanční situací. 

Vyhověno 

 

Ke znění přílohy k vyhlášce 512/2002 Sb. – při 

výkonu veřejného opatrovnictví, u MPSV – 

považujeme za zásadní, že zkoušku zvláštní 

odborné způsobilosti musí skládat úředníci, na 

starosty se však zákon č. 312/2002 Sb. nevztahuje – 

u úředníků je požadována odbornost, přičemž u 

starostů, kteří často osobně veřejné opatrovnictví 

vykonávají tak zaručena nebude; z výsledků 

dosavadní kontrolní činnosti KÚPK jsou největší 

nedostatky shledávány právě u starostů, kteří přímo 

vykonávají veřejné opatrovnictví 

Vysvětleno 

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 (tuto 

úpravu předjímá již důvodová zpráva k aktuálně 

projednávané novele zákonů souvisejících 

s veřejným opatrovnictvím – sněmovní tisk 992). 

Cílem je zvýšení kvality výkonu veřejného 

opatrovnictví a vyhláška se zde pohybuje v 

mezích možného. 

Ústecký kraj K bodu 4. Návrhu - § 1 odst. 1 písm. z): 

Toto nově navrhované ustanovení navrhujeme 

vypustit. 

Vyhověno 

(správní činnost „při podnikání v zemědělství“ 

bude zrušena) 

K bodu 11 Návrhu – Příloha k vyhlášce č. 512/2002 

Sb., k části týkající se Ministerstva práce a 
Vyhověno 

Rozsah právních předpisů a činností bude 
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sociálních věcí: 

 

Stávající znění dotčené části Přílohy navrhujeme 

nahradit tímto zněním: 

 

„Ministerstvo práce a sociálních věcí – při výkonu 

veřejného opatrovnictví 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních 

soudních, ve znění pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů, 

 

Na úrovni krajského úřadu: 

- metodické a odborné vedení a usměrňování 

činnosti obcí při výkonu státní správy na tomto 

úseku, 

- kontrola a dozor nad výkonem přenesené 

působnosti obcí a kontrolu výkonu veřejného 

opatrovnictví pověřenými osobami. 

 

Na úrovni obecního úřadu: 

- vykonávání opatrovnictví nad osobami, jejichž 

opatrovníkem je obec, spočívající v jejich 

zastupování, správě jejich jmění a nezbytně 

souvisejících činnostech, 

- účast při právních jednáních a účast v řízeních 

před orgány veřejné moci, 

zajištění vypracování zpráv opatrovníka, a 

případných návrhů a podnětů podávaných obecním 

úřadem soudu.“. 

 

tedy navrhujeme vyjmout prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost z těchto zákonů: 

 

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Dále upozorňujeme, že v souvislosti s navrhovanou 

změnou předmětné vyhlášky je potřeba tuto pozici 

zohlednit v katalogu prací, u této navrhujeme 

alespoň 10. platovou třídu. Dále je potřeba 

definovat nároky na vzdělání u osoby, která tuto 

pozici bude vykonávat. 

 

redukován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno v odůvodnění vyhlášky 

Připomínka se netýká úpravy vyhlášky č. 

512/2002 Sb. Změna katalogu je v gesci MPSV. 

 

Kraj Vysočina 1. Připomínka k Čl. I bodu 2: 

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 2 a další 

návazná ustanovení novely vyhlášky s tímto bodem 

Vysvětleno 

Povinnost prokázání zvláštní odborné způsobilosti 

podle vyhlášky č. 512/2002 Sb. se nebude týkat 
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související.  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 (tuto 

úpravu předjímá již důvodová zpráva k aktuálně 

projednávané novele zákonů souvisejících 

s veřejným opatrovnictvím – sněmovní tisk 992). 

Cílem je zvýšení kvality výkonu veřejného 

opatrovnictví a vyhláška se zde pohybuje v 

mezích možného. 

Připomínka k Čl. I bodu 4: 

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 4 a další 

návazná ustanovení novely vyhlášky s tímto bodem 

související.  

Vyhověno 

(správní činnost „při podnikání v zemědělství“ 

bude zrušena) 

Připomínka k Čl. I bodu 7:  

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 7 a další 

návazná ustanovení novely vyhlášky s tímto bodem 

související. 

Vyhověno 

(správní činnost „při ochraně vody“ bude zrušena 

a zůstane správní činnost ve vodním hospodářství 

v dosavadním znění) 

Připomínka k Čl. I bodu 11:  

V ZOZ v silniční dopravě je doplněna činnost 

schvalování jízdních řádů linkové osobní dopravy a 

jejich změn - navrhujeme ji přidat k ZOZ při 

správním rozhodování a dozorové činnosti při 

provozování drah a drážní dopravy, kde je součástí 

projednávání jízdních řádů.  

Nevyhověno 

Schvalování jízdních řádů také vyžaduje také 

znalost zákona č. 266/1994 Sb. 

Připomínka k Čl. I bodu 11:  

Navrhujeme ze ZOZ při správním rozhodování o 

řidičských oprávněních a řidičských průkazech 

vypustit zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Nevyhověno 

Zákon č. 247/2000 Sb. se používá při správním 

rozhodování o řidičských průkazech a řidičských 

oprávněních, jeho znalost je tedy nutná. 

Připomínka k Čl. I bodu 11:  

Navrhujeme ze ZOZ při finančním hospodaření 

územních samosprávných celků a jeho přezkumu 

vypustit z náplně správu místních poplatků.  

Vyhověno 

Správa místních poplatků bude z náplně správní 

činnosti vyřazena. 

Zlínský kraj 

 

Čl. 1, bod 4 – navrhujeme zrušit (vypustit) text 

v celém rozsahu 
Vyhověno 

(správní činnost „při podnikání v zemědělství“ 

bude zrušena) 

Čl. 1, bod 11. Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb., 

„Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž 

vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné 

způsobilosti“ (str. 34) - navrhujeme zrušit 

(vypustit) text uvedený u ústředního správního 

úřadu Ministerstvo zemědělství, který upravuje 

správní činnosti „při podnikání v zemědělství“. 

Vyhověno 

(správní činnost „při podnikání v zemědělství“ 

bude zrušena) 

Čl. I, bod 7 - navrhujeme zrušit (vypustit) text 

v celém rozsahu 
Vyhověno 

(správní činnost „při ochraně vody“ bude zrušena 

a zůstane správní činnost ve vodním hospodářství 

v dosavadním znění) 

Čl. 1, bod 11. Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb., 

„Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž 

vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné 

způsobilosti“ (str. 41) - navrhujeme zrušit 

(vypustit) text uvedený u ústředního správního 

úřadu Ministerstvo životního prostředí, který 

Vyhověno 

(správní činnost „při ochraně vody“ bude zrušena 

a zůstane správní činnost ve vodním hospodářství 

v dosavadním znění) 
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upravuje správní činnosti „při ochraně vod“. 

Čl. II, Přechodná ustanovení, bod 4 a 6 - 

navrhujeme zrušit (vypustit) text v celém rozsahu  
V čl. II, Přechodná ustanovení - dosavadní body 

chronologicky přečíslovat jako body 1 až 4. 

Vyhověno 

(vypuštění navazuje na vypuštění správní činnosti 

„při podnikání v zemědělství“ a správní činnosti 

„při ochraně vod“. 

Hlavní město 

Praha 

K bodu 11. Příloha  - Náplně jednotlivých 

správních činností, k jejichž vykonávání je 

nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti 

ke sloupci 4 „Náplně jednotlivých správních 

činností, jejichž rozpracování bude provedeno 

v souboru zkušebních otázek (§1 odst.2)“, v  části  

Ministerstvo zdravotnictví: 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů: 

Požadujeme vypustit slova, resp. správní činnost  

„zajištění dostupnosti přednemocniční  neodkladné 

péče,“  

Tuto problematiku řeší zákon č. 374/2011 Sb. 

Vyhověno 

 

Požadujeme vypustit  slova - správní  činnost   

„odvolací řízení,“ . 
Vyhověno 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě, ve znění pozdějších předpisů:  
Požadujeme vypustit správní činnost „správní řízení 

ve vydávání registrace a jejich změn“. 

Jde o činnost podle zákona o zdravotních službách.  

Vyhověno 

Tato připomínka je totožná s  připomínkou 

uplatněnou MZD. 

 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve 

znění pozdějších předpisů: 

Požadujeme vypustit správní činnost „kontrola a 

analýza ročních hlášení lékáren o stavu a pohybu 

zásob návykových látek,“. 

Vyhověno 

 

Požadujeme vypustit správní činnost „sestavování 

povinných hlášení (makovina, konopí)“. 
Vyhověno 

 

Požadujeme vypustit správní činnost „provádění 

kontrol dodržování rozhodnutí vydaných krajským 

úřadem,“. 

Vyhověno 

 

Svaz měst a obcí 

ČR 

K čl. I bodu 2  

Požadujeme nerozšiřovat zvláštní odbornou 

způsobilost na výkon veřejného opatrovnictví, 

neboť se jedná o nerovný a nesystémový přístup 

k jednomu a tomu samému typu činnosti 

v závislosti na postavení veřejného opatrovníka.  

Opatrovníci z řad příbuzných či jiných osob nemusí 

absolvovat žádné vzdělání, přestože výkon 

opatrovnické funkce vykonávají ve stejném 

rozsahu. Stejně tak v obcích I. typu vykonává 

funkci veřejného opatrovníka ve většině případů 

starosta obce, na kterého se nevztahuje zákon o 

úřednících a tudíž ani povinnost mít k výkonu této 

činnosti ZOZ. Nejen pro obce, kde je více 

zaměstnanců (úředníků) pověřených výkonem 

funkce veřejného opatrovníka, ale i pro malé obce, 

kde je veřejný opatrovník třeba jen jeden na 

částečný kombinovaný úvazek, by náklady spojené 

se ZOZ byly velmi vysoké. V praxi funkci 

veřejného opatrovníka zastávají u obcí s POÚ a 

ORP v absolutní většině sociální pracovníci s 

odbornou způsobilostí, na které se vztahuje ZOZ 

pro výkon správních činností v sociálních službách. 

Vyhověno částečně 

Popis správní činnost – výčet předpisů a 

obsahových náplní bude výrazně redukován. 

 

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 (tuto 

úpravu předjímá již důvodová zpráva k aktuálně 

projednávané novele zákonů souvisejících 

s veřejným opatrovnictvím – sněmovní tisk 992). 

Cílem je zvýšení kvality výkonu veřejného 

opatrovnictví a vyhláška se zde pohybuje v 

mezích možného. 
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ZOZ  tedy vnímáme jako nadbytečnou a příliš 

obsáhlou, zejména v oblasti znalosti exekučního a 

insolvenčního práva, protože je možné v současné 

době využít odborných sociálních služeb 

zaměřených např. na dluhovou problematiku 

(exekuce, insolvence). 

 
Poznámka: Při vypořádání se přihlíželo ke stanoviskům gesčně příslušných  ministerstvev, která podle § 36 zákona č. 

312/2002 Sb. stanoví obsah zvláštní části zkoušky 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, a 

rozhodují o zařazení fyzických osob do seznamu odborníků na zvláštní část zkoušky. 

 

 

B. Ministerstva a jiné ústřední správní úřady 

 
Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 1. Ve sloupci 4. u zákona č. 13/1997 Sb. 

požadujeme ve 2. odrážce za slova 

„věcných břemenech,“ vložit slova 

„obecné užívání pozemních komunikací 

a jeho zpoplatnění, odstraňování vraků,“ 

a za slova „ochrana pozemních 

komunikací,“ vložit slova „kontrolní 

vážení,“. Obě činnosti jsou zahrnuty 

v souboru zkušebních otázek, nikoliv 

však v náplni správní činnosti. 

2. Ve sloupci 4. u zákona č. 111/1994 Sb. 

požadujeme 1. odrážku uvést ve znění: 

„- vydávání stanovisek v silniční 

dopravě,“. Návrh obsahuje vydávání 

všech stanovisek dopravních úřadů, tedy 

také stanovisek k žádostem o koncese 

apod. 

3. Ve sloupci 4 u zákona č. 247/2000 Sb. 

požadujeme ve 3. odrážce slovo 

„oprávnění“ nahradit slovem „průkazu“. 

Návrh odpovídá terminologii v § 118b 

zákona č. 361/2000 Sb. 

4. Ve sloupci 4 u zákona č. 247/2000 Sb. 

požadujeme uvést pouze jednu odrážku 

ve znění: „- rozhodování o profesní 

způsobilosti řidiče.“. 

5. Ve sloupci 4 u zákona č. 361/2000 Sb. 

požadujeme doplnit další 3 odrážky ve 

znění: „ – výkon činnosti v oblasti 

bodového hodnocení řidiče, - 

rozhodování o vydání paměťové karty 

řidiče, - rozhodování o zadržení 

řidičského průkazu.“.  Zásadní 

připomínky č. 4 a 5 respektují 

působnost a obsah zákona č. 247/2000 

Sb. a zákona č. 361/2000 Sb., ve 

srovnání s návrhem předkladatele se 

fakticky jedná pouze o přesun 3 činností 

do zákona č. 361/2000 Sb., který tyto 

činnosti upravuje. 

6. Ve sloupci 4 u zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách navrhujeme následující 

úpravu (s ohledem na rozsah změn 

Vyhověno 
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předkládáme znění navrhované 

předkladatelem s vyznačením námi 

navrhovaných změn): 

Na úrovni krajského úřadu: 

- projednání návrhu plánu omezení 

provozování dráhy nebo její části s 

ohledem na jeho dopady na dopravu 

provozovanou na základě smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících, 

- projednávání jízdních řádů pro veřejnou 

osobní drážní dopravu a jejich změn, 

- projednávání návrhů na omezení a zastavení 

drážní dopravy. 

 

Na úrovni obecního úřadu: 

- zjišťování zdrojů ohrožování, poškozování 

nebo rušení provozování drah, drážní 

dopravy, drážních telekomunikačních 

zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích 

zařízení na drahách speciální, tramvajové, 

trolejbusové a lanové v obvodu působnosti 

obce, 

- vydávání úředního povolení k provozování 

dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a 

lanové v obvodu působnosti obce a jeho 

změn, 

- rozhodování o zrušení úředního povolení k 

provozování dráhy speciální, tramvajové, 

trolejbusové a lanové v obvodu působnosti 

obce, 

- rozhodování o omezení provozování dráhy 

speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové 

v obvodu působnosti obce,  

- udělování licencí k provozování drážní 

dopravy na dráze speciální, tramvajové, 

trolejbusové v obvodu působnosti obce, 

- rozhodování ve sporech o uzavření smlouvy 

o provozování drážní dopravy na dráze 

speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu 

působnosti obce a o výkonu práv a povinností 

z této smlouvy vyplývajících,  

- rozhodování o změně licence k provozování 

drážní dopravy na dráze speciální, 

tramvajové, trolejbusové v obvodu 

působnosti obce, 

- rozhodování o odejmutí licence 

k provozování drážní dopravy na dráze 

speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu 

působnosti obce, 

- rozhodování o omezení provozování drážní 

dopravy na dráze speciální, tramvajové, 

trolejbusové v obvodu působnosti obce, 

- vydávání průkazu způsobilosti k řízení 

vozidla na dráze speciální, tramvajové, 

trolejbusové v obvodu působnosti obce, 

- udělování akreditace právnické nebo 

fyzické osobě k poskytování školení a 

ověřování odborné způsobilosti a znalostí 

osob zajištujících provozování dráhy a 

drážní dopravy 
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na dráze speciální, tramvajové, 

trolejbusové a lanové v obvodu působnosti 

obce,  

- nařizování přezkoušení zdravotní a odborné 

způsobilosti osob řídících drážní vozidlo, 

rozhodování o omezení řízení nebo zákazu 

řízení, odnímání průkazu způsobilosti k řízení 

osobám řídícím drážní vozidlo na dráze 

speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu 

působnosti obce, 

- ukládání a vybírání pokut, 

- výkon vymezené působnosti,  

- výkon státního dozoru ve věcech drah v 

přenesené působnosti podle věcné a územní 

působnosti. 

- nařízení přezkoušení zdravotní a odborné 

způsobilosti osob řídících drážní vozidlo, 

rozhodování o omezení řízení nebo zákazu 

řízení, odebrání průkazu způsobilosti k řízení 

osobám řídícím drážní vozidlo na dráze 

speciální, tramvajové a trolejbusové v 

obvodu působnosti obce.  

Návrhy v této připomínce jednak zohledňují 

poslední novelu zákona o dráhách schválenou pod 

č. 319/2016 Sb., dále přijetí zákona č. 320/2016 

Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 

(navrhujeme proto zrušit náplně správních 

činností, které bude zajišťovat tento úřad) a 

poslední odrážku navrhujeme zrušit pro duplicitu.   

Ministerstvo kultury Požadujeme stávající text ve sloupci 4  

„Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů: 

- správní řízení při péči o památky.“  

 

nahradit následujícím textem 

 

„Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů: 

- správní řízení a další postupy při péči o 

kulturní památky a národní kulturní památky, při 

nakládání s nemovitostmi v památkových 

rezervacích, památkových zónách a v ochranných 

pásmech nemovitých kulturních památek, 

nemovitých národních kulturních památek, 

památkových rezervací a památkových zón, při 

péči o archeologické nálezy a v souvislosti 

s prováděním archeologických výzkumů.“ 

Navržené vymezení správních činností, 

jejichž rozpracování bude provedeno v souboru 

zkušebních otázek, je zužující a neodpovídá ani 

současnému okruhu zkušebních otázek zvláštní 

odborné způsobilosti v dané oblasti. 

Z tohoto důvodu navrhujeme výše 

zmíněnou úpravu, která dle našeho názoru 

pokrývá vyhovujícím způsobem správní činnosti 

řešené zákonem o státní památkové péči a 

současným souborem otázek dané zvláštní 

odborné způsobilosti.  

Jen příkladmo lze uvést, že ve výčtu 

činností chybí vazby na památkově chráněná 

Vyhověno 
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území a jejich ochranná pásma nebo na 

archeologii. Dále je třeba doporučit, aby se ve 

vztahu k předmětnému zákonu používal pojem 

„kulturní památka“, neboť obecný pojem 

„památka“ není tuzemskými právními předpisy 

upraven, jednotlivé předpisy však upravují např. 

zmíněný pojem „kulturní památka“ nebo 

„přírodní památka“ popř. „archivní kulturní 

památka“. 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

K čl. I bodu 11  

K příloze k vyhlášce - Náplně jednotlivých 

správních činností, k jejichž vykonávání je 

nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti 

K části - Ústřední správní orgán: Ministerstvo 

práce a sociálních věcí Sloupec 3. Správní 

činnosti (§ 1 odst. 1):  při výkonu veřejného 

opatrovnictví: 

Ve sloupci 4 ve výčtu legislativních předpisů 

požadujeme odstranění zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sloupec 3. Správní činnosti (§ 1 odst. 1): v 

sociálních službách 

1. Do sloupce 4 části „Na úrovni krajského 

úřadu“ žádáme doplnit text: 

„kontrola a dozor nad výkonem přenesené 

působnosti obcí a kontrolu výkonu sociální práce 

sociálními pracovníky“ 

 

2. Ve sloupci  4 navrhujeme doplnit ještě 

vyhlášku č. 388/2011 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhověno 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Požadujeme uvést novelizační bod 11. příloha na 

str. 29 ve sloupci 4. Náplně jednotlivých 

správních činností, jejichž rozpracování bude 

provedeno v souboru zkušebních otázek v 

následujícím znění: 

 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů: 

- vyřizování stížností, návrhů a podnětů 

vedených ve správním řízení, 

- zajištění dostupnosti přednemocniční 

neodkladné péče,  

- odvolací řízení, činnost nezávislých 

odborných komisí 

- správní řízení ve věci oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb, 

- správní řízení ve věci správních 

deliktů/přestupků (s ohledem na zákon č. 

250/2016 Sb.) dle tohoto zákona. 

 
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů: 

- přezkoumávání lékařského posudku, 

Vyhověno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„zajištění dostupnosti přednemocniční 

neodkladné péče“ a „odvolací řízení“ nejsou 

zařazeny (na doporučení MZD vyhověno 

zásadní připomínce hl. m. Prahy) 
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- správní řízení ve věci správních 

deliktů/přestupků (ve smyslu zákona č. 

250/2016 Sb.) dle tohoto zákona. 

 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů: 

- tvorba sítě zdravotnických zařízení 

související se zabezpečením dostupnosti 

zdravotních služeb. 

 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve 

znění pozdějších předpisů: 

- kontrola zacházení s návykovými látkami a 

jejich evidence v lékárnách a zdravotnických 

zařízeních, 

- kontrola a analýza ročních hlášení lékáren o 

stavu a pohybu zásob návykových látek, 

- zajištění a kontrola likvidace nepoužitelných 

návykových látek, 

- sestavování povinných hlášení (makovina, 

konopí), 

- provádění kontrol dodržování rozhodnutí 

vydaných krajským úřadem, 

- správní řízení ve věci správních deliktů. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

změně pozdějších předpisů: 

- tvorba krizových a traumatologických plánů. 

 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, 

 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o 

léčivech), ve znění pozdějších předpisů, 

 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních), ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„kontrola a analýza ročních hlášení lékáren o 

stavu  

a pohybu zásob návykových látek“, 

„sestavování povinných hlášení (makovina, 

konopí)“  

a „provádění kontrol dodržování rozhodnutí 

vydaných krajským úřadem“ nejsou 

zařazeny (na doporučení MZD vyhověno 

zásadním připomínkám hl. m. Prahy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Máme pochybnosti, zda je koncepčně správné 

u některých zákonů uvádět konkrétní činnosti, 

jejichž rozpracování bude provedeno v souboru 

zkušebních otázek a u některých zákonů tento 

Vysvětleno 

Novela se pokouší o určitou míru sjednocení 

popisů správních činností, nelze toho však 

docílit zcela, neboť rozhodující slovo mají 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMDEK94T)



15 

 

výčet vynechat, z čehož zřejmě plyne, že se 

zkušební otázky budou týkat jakékoli oblasti 

upravené tímto zákonem. Požadujeme tedy 

doplnit nebo vysvětlit v odůvodnění. 

jednotlivé gesční resorty, které si své správní 

činnosti spravují včetně náplně zkoušek a 

přípravy ke zkouškám. 

 

Ministerstvo životního 

prostředí 

Požadujeme vypuštění nově přidaného bodu gg 

"při ochraně vod" a souvisejícího popisu v 

navržené tabulce kompetencí u MŽP. U stávající 

bodu "v", nově označený jako "w) ve vodním 

hospodářství", ponechat v tabulce kompetencí 

MZe stávající popis tj. včetně "ochrany vod". 

Vyhověno 

(správní činnost „při ochraně vody“ bude 

zrušena a zůstane správní činnost ve vodním 

hospodářství v dosavadním znění) 

Jazyková a věcná úprava podle novel příslušného 

předpisu takto: 
Příloha "Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

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

úředníků územních samosprávných celků, ve 

znění pozdějších předpisů " 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o 

omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 

o integrované prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů: 

- realizace působnosti orgánů státní 

správy v oblasti integrované 

prevence, 

- kontrola plnění povinností 

provozovatelů dotčených zařízení, 

- vedení povolovacích řízení, 

- zajištění účasti veřejnosti v procesu 

integrovaného povolování, 

- zveřejňování dokumentů vzniklých 

v průběhu povolování a provozu 

zařízení, 

- stanovení a aplikace nejlepších 

dostupných technik, 

- přezkum integrovaných povolení, 

- stanovování sankcí a nápravných 

opatření, 

- uplatnění integrované prevence v 

procesech podle jiných předpisů 

(např. při územním a stavebním 

řízení). 

Vyhověno 

Na str. 34 dole požadujeme u Ministerstva 

životního prostředí ve sloupci 4 („Náplně 

jednotlivých správních činnost,…“) doplnit ke 

stávajícím následující předpisy: 
vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, 

podkladech k  vyhlašování, evidenci a 

označování chráněných území, ve znění 

pozdějších předpisů, 
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení, ve znění pozdějších 

předpisů,  
nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. 

května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení 

Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi, 
vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o obchodování s ohroženými 

druhy, 

Vyhověno 
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nařízení Rady (ES) č. 708/2007, o používání 

cizích a místně se nevyskytujících druhů 

v akvakultuře, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1143/2014, o prevenci a regulaci zavlékání či 

vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů 

 

K příloze č. 11, Ministerstvo životního prostředí, 

str. 36:  

 
Ve třetí odrážce doporučujeme za slovo 

„rozhodování“ doplnit slovní spojení „v 

pochybnostech“ a vypustit slovní spojení 

„příslušející do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k zákonu“. 
V šesté odrážce doporučujeme doplnit za slovo 

„účtu“ slovní spojení „podle § 48a písm. b)“ 
Doporučujeme vložit za jedenáctou odrážku 

novou odrážku ve znění „kontrola dodržování 

právních předpisů v oblasti odpadového 

hospodářství a ukládání pokuty podle § 66 odst. 

6,“ 
Ve třinácté odrážce doporučujeme vypustit slovní 

spojení „kontrola dodržování právních předpisů 

a“  

Vyhověno 

Příloha č. 11, Ministerstvo životního prostředí, 

str. 37: 
Jako samostatnou odrážku na straně 37 

doporučujeme vložit text „rozhodování o 

odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“ 
V sedmé odrážce doporučujeme nahradit slovo 

„evidenci“ slovem „evidence“ 

 

Vyhověno 

Příloha č. 11, Ministerstvo životního prostředí, 

str. 38 

V páté odrážce doporučujeme na konec doplnit 

slovní spojení „a § 69 odst. 1.“ 

 

Vyhověno 

 

Upraveno ve čtvrté odrážce. 

Ministerstvo 

zemědělství 

Požadujeme novelizační bod č. 4 zrušit. 

V souvislosti s tím, požadujeme zrušit také 

přechodné ustanovení č. 4 a upravit tabulku 

v příloze k vyhlášce č. 512/2002 Sb. 

Vyhověno 

(správní činnost „při podnikání v 

zemědělství“ bude zrušena) 

Požadujeme do přílohy k vyhlášce č. 512/2002 

Sb., u správní činnosti „v zemědělství“ doplnit 

předpisy, které spadají do náplně této správní 

činností a jejichž rozpracování je provedeno 

v souboru zkušebních otázek. Jedná se o předpisy: 

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 

Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na 

ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách 

integrované ochrany rostlin 

- Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti 

pro nakládání s přípravky 

- Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních 

zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně 

vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických 

zařízeních a o označování dřevěného obalového 

materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o 

Vyhověno 
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mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin 

- Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavu zemědělském a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském), ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 

přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení 

směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v 

platném znění 

- Nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 8. 

června 2011, kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1107/2009, pokud jde po požadavky na 

označování přípravků na ochranu rostlin, v 

platném znění 

- Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 

intervenčním fondu a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o Státním zemědělském 

intervenčním fondu), ve znění pozdějších 

předpisů 

- Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Požadujeme novelizační bod č. 7 zrušit. 

V souvislosti s tím, požadujeme zrušit také 

přechodné ustanovení č. 6 a upravit tabulku 

v příloze k vyhlášce č. 512/2002 Sb. 

Vyhověno 

(správní činnost „při ochraně vody“ bude 

zrušena a zůstane správní činnost ve vodním 

hospodářství v dosavadním znění) 
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