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V. 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 

 

Návrh vyhlášky byl zaslán do mezirezortního připomínkového řízení podle čl. 16 Legislativních pravidel vlády. Připomínkové řízení proběhlo od 

26. 10. do 18. 11. 2015. Vypořádání zásadních připomínek k návrhu vyhlášky bylo provedeno korespondenčně. Doporučující připomínky byly 

zváženy. Zásadní připomínku uplatnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Pardubický kraj a Moravskoslezský kraj. 

 

Název úřadu Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 

1. K příloze č. 2 k vyhlášce č. 304/2012 Sb.: Žádáme o 

úpravu tabulky v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve 

sloupci s názvem „Klasifikace kmenových oborů 

vzdělávání (KKOV)“, neboť kódy uváděné na každém 

řádku svým formátem odpovídají kódům databáze 

studijních programů STUDPROG, a nikoli klasifikaci 

kmenových oborů vzdělávání.  

Kódy v databázi STUDPROG odpovídají reálným 

studijním programům, respektive jejich názvům tak, jak 

je vyučuje příslušná vysoká škola a pod jakým názvem 

byly tyto studijní programy akreditované. V této podobě 

by pak každý jednotlivý kód měl přesně odpovídat i 

názvu jednoho studijního programu. Nemělo by se tak 

stávat, aby byl jeden kód přiřazen k více studijním 

programům, jako tomu je např. u kódu B6202 (str. 1 

přílohy č. 2), který je v databázi STUDPROG přiřazen 

studijnímu oboru „Hospodářská politika a správa“ a 

nikoliv studijnímu programu „Sociální politika a 

správa“.  

Pokud by dané kódy měly odpovídat klasifikaci 

kmenových oborů vzdělávání (KKOV), měly by mít 

formát číselníku Kmenových oborů vzdělávání (AKKO), 

Akceptováno. Upraveno označení používaných kódů 

studijních programů v nadpisech příslušných sloupců 

v tabulkách příloh k vyhlášce. Upraveno odůvodnění 

návrhu vyhlášky. 
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který je následující: SSKKP, kde SS je skupina 

kmenových oborů, KK pak kmenový obor v rámci 

skupiny, P stupeň vzdělání (R = bakalářský, T = 

magisterský a magisterský navazující na bakalářský, V = 

doktorský). Např. kód 6208R odpovídá kmenovému 

oboru vzdělávání Ekonomika a management 

v bakalářském typu.  

Z výše uvedeného je tak patrné, že kódy uvedené v 

příloze č. 2 odpovídají kódům studijních programů v 

databázi STUDPROG, nikoliv však kódům klasifikace 

kmenových oborů vzdělávání, jak je v tabulce dané 

přílohy uvedeno. 

 

K odůvodnění, bodu 7: Návrh vyhlášky s Akreditační 

komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

konzultován nebyl, jak se uvádí v první větě pod nadpisem 

„Konzultace“. Žádáme v tomto smyslu text upravit. 

Pardubický kraj Zásadní připomínka: 

Obor právo a právní věda zařadit jako uznatelný pro 

všechny odborné způsobilosti uvedené v příloze č. 2 

vyhlášky. – Ve všech případech jde o výkon veřejné správy, 

která je ovládána zásadou zákonnosti. Znalost a dovednost 

aplikace právních předpisů je základem činnosti celé veřejné 

správy.  Dle našich informací jsou na  všech právnických 

fakultách a jejich katedrách  předmětem výuky oblasti, které 

jsou předmětem odborné způsobilosti. Proto navrhuji shora 

uvedené rozšíření uznatelnosti pro obor právo a právní věda. 

Vysvětleno. Připomínka byla připomínkovým místem 

přehodnocena na doporučující. Téma uznatelnosti 

vzdělání v oboru Právo se pojednává v předkládací 

zprávě. 

Moravskoslezský 

kraj 

Zásadní připomínka 

Do navržených změn části 2. (zvláštní část) požadujeme doplnit shodně 

uznávané obory a programy VŠ vzdělání, které platí nebo jsou nyní nově 

navrženy k doplnění u oblasti správních činností „v sociálních službách“, 

a to pro oblasti, které navrhujeme ke změně (v rámci připomínkového 

Neakceptováno. Připomínka nemohla být 

akceptována s ohledem na alternativní řešení 

vycházející ze zásadních připomínek Ministerstva 

práce a sociálních věcí u související otázky v návrhu 

novely vyhlášky č. 512/2002 Sb. a vzhledem k tomu, 
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řízení) vyhlášky č. 512/2002 Sb., tj.: 

- „v systému pomoci v hmotné nouzi“  

- „sociálně právní ochrana dětí“  

Odůvodnění:  

Není důvod, aby jednotlivé oblasti sociální práce s různými cílovými 

skupinami (např.  

- osoby zdravotně postižené řešeny v systému sociálních služeb,  

- osoby ohroženy příjmovou nedostatečností v systému pomoci 

v hmotné nouzi, nebo  

- osoby nezletilé řešené v systému sociálně právní ochrany dětí)  

měly odlišné podmínky pro výkon správních činností v oblastech sociální 

práce, když pro výkon sociální práce je určena (podmínka) kvalifikace 

dle ustanovení § 1 zákona o sociálních službách pro všechny zde 

uváděné a řešené oblasti sociální práce (§ 1, § 109, § 110 - § 111 zákona 

o sociálních službách)  

Tímto přístupem by se sjednotil přístup k výkonu sociální práce u 

různých cílových skupin obyvatelstva. 

že zavedení obdobné uznatelnosti vzdělání pro oblast 

sociálně-právní ochrany dětí jako pro oblast sociální 

péče vyžaduje podrobnější posouzení. Obdobně jako 

náměty Pardubického kraje by měla být takováto 

zásadní změna předložena již do meziresortního 

připomínkového řízení. Tématem se však bude 

předkladatel zabývat při příští novele vyhlášky 

č. 304/2012 Sb. 
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