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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti 

vzdělání úředníků územních samosprávných celků  

 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

Novela vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních 

samosprávných celků, která provádí § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, vychází z požadavků praxe na rozšíření množiny studijních oborů 

vysokých škol, jejichž absolvování se uznává za rovnocenné s vykonáním zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti. Územní samosprávné celky nesou nezanedbatelné finanční náklady se 

vzděláváním svých úředníků a se zkouškami a pravidelná aktualizace podmínek uznání 

rovnocennosti vzdělání jim od tohoto břemene alespoň zčásti ulevuje.  

Identifikace cílů, kterých má být dosaženo 

V souvislosti s průběžným vývojem vysokoškolských studijních programů akreditovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je vhodné aktualizovat přílohu č. 2 k vyhlášce 

č. 304/2012 Sb. a pro obecnou i zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti doplnit nové 

studijní programy a obory, které budou moci být uznány ze zákona (ex lege). 

 

Tato změna přinese finanční úspory územním samosprávným celkům a sníží počet žádostí o 

uznání rovnocennosti vzdělání ve správním řízení podávaných Ministerstvu vnitra. Novela 

zároveň plně respektuje již nabytá práva, tj. nedochází k žádnému omezení, naopak dochází 

k dalšímu rozšíření již existujících možností uznání rovnocennosti vzdělání přímo ze zákona 

(ex lege). 

 

1.1. Název 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků 

územních samosprávných celků. 

 

1.2 Definice problému 

 

Vývoj vysokoškolských studijních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, a to především v oblasti studijních programů soukromých vysokých škol, je 

potřeba zohlednit i v právní úpravě týkající se úředníků územních samosprávných celků a 

prokazování rovnocennosti jejich vzdělání v souladu s požadavky na výkon jednotlivých 

správních činností. 

 

V praxi totiž u některých studijních programů dosud nezařazených do přílohy č. 2 k vyhlášce 

č. 304/2012 Sb. dochází k tomu, že rovnocennost vzdělání je úředníkům uznávána ve 
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správním řízení, přestože tyto studijní programy jsou obdobné jiným studijním programům, 

které již v příloze č. 2 vyhlášky uvedeny jsou a po jejichž absolvování nemusí úředníci o 

rovnocennost vzdělání žádat. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Současná právní úprava je sice v souladu se zákony, jejichž některá ustanovení provádí, avšak 

neodpovídá již praxi v oblasti školství a nezohledňuje vznik nových studijních programů, 

které mohou v dostatečném rozsahu a kvalitě připravit budoucí úředníky územních 

samosprávných celků na výkon správních agend.  

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

 

Dotčenými subjekty jsou: 

- úředníci územních samosprávných celků, 

- uchazeči o zaměstnání v územních samosprávných celcích, kteří budou vykonávat správní 

činnosti, 

- územní samosprávné celky, 

- Ministerstvo vnitra, 

- Institut pro veřejnou správu Praha a další akreditované školící organizace v oblasti veřejné 

správy.  

 

1.5. Popis cílového stavu 

 

Jedná se o „technickou“ aktualizaci vyhlášky v souladu s výše identifikovanými cíli. 

Aktualizace přinese finanční úspory územním samosprávným celkům, resp. odstraní 

v některých případech zbytečné výdaje zejména na teoretickou přípravu úředníků. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

 

V souvislosti s navrhovanou právní úpravou nebyla identifikována rizika (naopak dílčí rizika 

obnáší zachování stávající právní úpravy). 

 

2. Návrh variant řešení 

 

Varianta A (nulová varianta) – zachování stávající právní úpravy 

 

Zachování současného stavu do budoucna představuje riziko přetrvávajícího nesouladu 

stávající právní úpravy s praxí a „zakonzervování“ možnosti absolventů nových studijních 

oborů vysokých škol získat rovnocennost vzdělání přímo ze zákona.  

 

Varianta B – navrhovaná varianta řešení 

 

Varianta B představuje navrhovanou aktualizaci v souvislosti s faktickou nabídkou studijních 

programů vysokých škol. 

 

Další varianta by zřejmě byla v nesouladu se současnou právní úpravou a neodpovídala by 

potřebám současné praxe. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Varianta A 

Zachování současného stavu představuje konzervaci zbytečné administrativní zátěže pro 

převážnou většinu dotčených subjektů, zejména pak v oblasti personální práce územních 

samosprávných celků a reálné riziko vzniku nadbytečných finančních výdajů územních 

samosprávných celků při vzdělávání úředníků a ověřování jejich způsobilosti podle zákona  

č. 312/2002 Sb. Reálnost těchto nadbytečných výdajů potvrzuje praxe posledních let, kdy 

nikoli jen ojediněle dochází k přihlášení úředníka územního samosprávného celku k přípravě 

a zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, a přitom by mohla mít dotčená osoba rovnocennost 

vzdělání pro svou kvalifikaci - obecnou nebo zvláštní správní činnost ze zákona. 

 

Varianta B 

Sleduje odstranění nedostatků současného stavu a „nulové varianty“. Bez jakéhokoli navýšení 

nákladů (vzhledem ke svému převážně „technickému“ charakteru) předpokládá pozitivní 

přínosy v podobě: 

- snížení administrativní zátěže zúčastněných subjektů v personální oblasti, 

- snížení výdajů na vzdělávání úředníků územních samosprávných celků rozšířením 

počtu relevantních studijních programů pro uznání rovnocennosti vzdělání ze zákona. 

Tyto úpravy by se měly dotknout všech 6 248 obcí v České republice, přičemž ovšem obcí I. 

stupně se dotknou s ohledem na minimum výkonu přenesené působnosti jen ojediněle. 

 

Pozitivní finanční dopady na jednotlivé obce a kraje ani na územní samosprávné celky 

celkově nelze přesně vyčíslit, neboť závisejí: 

- na rozsahu přenesené působnosti a na počtu úředníků, kteří jednotlivé správní činnosti 

vykonávají (náklady na vykonání zkoušky odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků, včetně prezenčního kurzu, se pohybují okolo 22 tis. Kč na 

osobu), 

- na počtu úředníků, kteří v rámci územních samosprávných celků jednotlivě  

i celkem již vykonali zkoušku zvláštní odborné způsobilosti nebo jim byla tato  

v rámci uznání rovnocennosti vzdělání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. uznána, 

- na počtu nově přijímaných úředníků do pracovního poměru, na úrovni a zaměření 

jejich vzdělání, 

- na fluktuaci úředníků územních samosprávných celků, 

- na organizační struktuře úřadů jednotlivých územních samosprávných celků, 

- na úrovni personální práce v oblasti vzdělávání úředníků na příslušném úřadu. 

 

Při celkovém počtu obcí II. stupně (388), obcí III. stupně (205) a krajů 

a hlavního města Prahy (14 VÚSC) může v důsledku navrhované úpravy dojít k celkové 

úspoře v řádu milionů Kč ročně.  

 

4. Návrh řešení 

 

Navrhuje se postupovat podle varianty B, tedy provést aktualizaci vyhlášky č. 304/2002 Sb. 

 

5. Implementace a vynucování 

 

Novela vyhlášky č. 304/2002 Sb. bude do praxe uváděna Ministerstvem vnitra a jeho 

příspěvkovou organizací - Institutem pro veřejnou správu Praha. 
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6. Přezkum účinnosti 

 

Účinnost předloženého návrhu vyhlášky bude ověřována v praxi prostřednictvím Ministerstva 

vnitra, akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu  

pro veřejnou správu Praha. 

 

7. Konzultace 

 

Návrh vyhlášky byl konzultován a zpracován na základě podkladů od garantů jednotlivých 

správních činností z příslušných ministerstev. O potřebě novely vyhlášky byli v průběhu roku 

2015 informováni zástupci jednotlivých obcí a krajů na pravidelných seminářích ke 

vzdělávání úředníků územních samosprávných celků na Ministerstvu vnitra, dále na čtvrtletní 

poradě odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra se zástupci krajů a obcí a 

jednotlivých ústředních správních orgánů 1. září 2015 a na Fóru tajemníků dne 18. června 

2015 v Brně. 

 

V rámci přípravy vyhlášky si předkladatel vyžádal obecné stanovisko od Sdružení místních 

samospráv ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Asociace krajů České 

republiky a Svazu měst a obcí České republiky. 

 

 

Soulad se zákonným zmocněním a prováděným zákonem, soulad s mezinárodními 

smlouvami a právem Evropské unie 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, jehož ustanovení provádí, a je též 

v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání (§ 42 zákona č. 312/2002 Sb.). Vyhláška 

se týká výlučně výčtu studijních programů, jejichž absolvování bude uznáno za rovnocenné 

podle § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. Tento výčet pouze rozšiřuje, a tedy plně šetří 

nabytá práva. 

 

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

 

Dopady na veřejné rozpočty 

 

Návrh vyhlášky nebude mít negativní dopady na státní rozpočet ani na rozpočty územních 

samosprávných celků. Vyhláška nebude mít dopady na ostatní hospodářské subjekty. 

Předpokládají se pozitivní dopady na rozpočty územních samosprávných celků v podobě 

úspor, neboť se sníží počet úředníků, kteří budou muset absolvovat vzdělávání a zkoušku ze 

zvláštní odborné způsobilosti. 

 

 

Dopady na rovné postavení žen a mužů a dopady na životní prostředí. 

 

Návrh nemá dopady na rovné postavení mužů a žen. Návrh nemá vliv na životní prostředí. 

Hodnocení korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky nevytváří nové možnosti ani prostředí pro vznik korupčních rizik. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodu 1 

 

V příloze č. 1 v prvním řádku tabulky, v příloze č. 2 ve druhém řádku tabulky „1. pro obecnou 

část“ a ve druhém řádku tabulky „2. pro zvláštní část“ a v příloze č. 3 v prvním řádku tabulky 

byla slova „Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)“ nahrazena slovy „Kód 

studijního programu“, a to z důvodu zpřesnění klasifikace studijních programů. 

 

K bodům 2 až 12 

 

V příloze č. 2 vyhlášky č. 304/2012 Sb. se pro obecnou i zvláštní část zvláštní odborné 

způsobilosti doplňují na základě podkladů vysokých škol nové studijní programy, jejichž 

absolventům bude uznána rovnocennost vzdělání ze zákona. (Studijní program „Veřejná 

správa, l´Administration publique“ je studijním programem uskutečňovaným podle 

tuzemských právních předpisů Masarykovou univerzitou v Brně.) 

 

Doplňuje se též pro zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti správní činnost „v ochraně 

ovzduší“, pro kterou dosud nebylo možno uznávat rovnocennost ze zákona.  

 

K čl. II. 

 

Účinnost 

 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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