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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 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

Návrh reaguje na převod správních činností „při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o 

dávkách pro osoby se zdravotním postižením“ v podstatném rozsahu na Úřady práce, 

provedený od 1. ledna 2012 zákonem č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů. Podstatnou redukcí této správní činnosti územních samosprávných 

celků odpadl důvod, aby byla spojována se zvláštní odbornou způsobilostí.  

Identifikace cílů, kterých má být dosaženo 

Ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. je nezbytné vypustit správní činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm. 

l) - „při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním 

postižením“.   

Dále se na základě poznatků z praxe ukázala jako žádoucí formální úprava náležitostí 

osvědčení o absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti uvedených v § 5 vyhlášky. 

V osvědčení by se měla výslovně uvádět část nebo části zvláštní odborné způsobilosti (obecná 

a zvláštní část), jichž se vydané osvědčení týká. Toto opatření se navrhuje pro lepší 

srozumitelnost i v kontextu možného uznávání rovnocennosti podle zákona č. 234/2014 Sb., 

o státní službě. 

1.1. Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.  

 

1.2. Definice problému 

Platná právní úprava, která se týká výkonu správních agend v území vykonávaných územními 

samosprávnými orgány, se v důsledku změn v kompetencích ústředních správních úřadů nebo 

jejich přesunu v průběhu času mění. Taková změna se týká i § 1 odst. 1 písm. l) a přílohy 

k vyhlášce. Správní činnost „při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách  

pro osoby se zdravotním postižením“ již není v původním rozsahu vykonávaná územními 

samosprávnými celky v rámci jejich přenesené působnosti. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Prováděcí právní předpis k zákonu č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým je vyhláška 
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č. 512/2002 Sb., upravuje prostřednictvím taxativního výčtu přehled správních činností 

vykonávaných úředníky územních samosprávných celků, 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, k jejichž vykonávání je 

nezbytné prokázat zvláštní odbornou způsobilost. Jednou ze správních činností je také 

v souladu s § 1 odst. 1 písm. l) vyhlášky správní činnost „při řízení o dávkách pomoci 

v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením“. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

- úředníci územních samosprávných celků, na které se vztahuje ustanovení § 21 zákona 

č. 312/2002 Sb., 

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

správní činnost nebo správní úkony, 

- územní samosprávné celky, 

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

veřejné správy.  

 

1.5. Popis cílového stavu 

Aktualizace správních činností a zpřehlednění osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti ve smyslu výše uvedených cílů, kterých má být dosaženo. 

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. Věcné negativní dopady při zachování současného stavu 

nejsou. 

 

Varianta B – navrhovaná varianta řešení 

 

Varianta B představuje navrhované převážně technické řešení, které navazuje na zákon 

č. 366/2011 Sb. a na další změny v právním řádu. 

 

Další varianta není v podstatě možná, neboť by byla v nesouladu se současnou právní úpravou 

a neodpovídala by potřebám praxe. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Varianta A 

Zachování současného stavu představuje rozpor mezi současnou právní úpravou i praxí, kdy 

již agenda není z větší části úředníky územních samosprávných celků vykonávána. Proto se 

navrhuje ji z výčtu správních činností ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. vypustit. 
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Varianta B 

Varianta sleduje odstranění nedostatků současného stavu. Bez jakéhokoli navýšení nákladů 

(vzhledem ke svému „technickému“ charakteru) předpokládá dílčí pozitivní přínosy 

v podobě: 

- snížení administrativní zátěže dotčených subjektů, 

- snížení výdajů na vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. 

Další snížení nákladů v důsledku novely vyhlášky č. 512/2002 Sb. se nepředpokládá, neboť 

jde o „technické“ úpravy.  

 

4. Návrh řešení 

 

Navrhuje se postupovat podle varianty B, tedy provést technickou novelu vyhlášky 

č. 512/2002 Sb. 

 

5. Implementace a vynucování 

 

Novela vyhlášky č. 512/2002 Sb. bude do praxe uváděna Ministerstvem vnitra a jeho 

příspěvkovou organizací - Institutem pro veřejnou správu Praha. 

 

6. Přezkum účinnosti 

 

Účinnost předloženého návrhu vyhlášky bude ověřována v praxi Ministerstvem vnitra 

a Institutem pro veřejnou správu Praha. 

 

7. Konzultace 

 

Novela vyhlášky byla konzultována se 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 ve vztahu k vypuštění správní činnosti uvedené 

v § 1 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 512/2002 Sb. vyžádal stanovisko Ministerstva práce 

a sociálních věcí, obecné stanovisko si vyžádal též od Sdružení místních samospráv ČR, 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o.s., Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí 

České republiky. 

 

Ze zaslaných stanovisek nevyplynul další návrh na úpravu vyhlášky a současně navrhovaná 

právní úprava byla hodnocena pozitivně. 

 

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 vymezení správních činností, přičemž se nezavádí nové správní činnosti, a zpřesňuje 

obsah osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. 
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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 dopady na státní rozpočet ani na rozpočty územních 

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

 

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

 

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

prostředí. 

 

Hodnocení korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky, vzhledem ke svému „technickému“ charakteru nevytváří možnosti ani 

prostředí pro vznik korupčních rizik. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodům 1 a 3 

 

Vypouští se § 1 odst. 1 písm. l), t. j. správní činnost „při řízení o dávkách pomoci v hmotné 

nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením“, protože již není potřeba prokazování 

zvláštní odborné způsobilosti. Na tuto změnu navazuje také v bodu 3 změna přílohy 

k vyhlášce. 

  

K bodu 2 

 

Přehledněji se upravují náležitosti osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti. 

 

K bodu 4 

 

Provádí se aktualizace odkazů na právní předpisy a popisu správních činností ve sloupci 4 

přílohy vyhlášky, které se týkají správní činnosti „v sociálních službách“. 

 

K bodům 5 až 11 

 

Provádí se aktualizace odkazů na právní předpisy a popisu správních činností ve sloupci 4 

přílohy vyhlášky, které se týkají správní činnosti „při sociálně-právní ochraně dětí“.  

 

K bodu 12 

 

Provádí se aktualizace odkazů na právní předpisy ve sloupci 4 přílohy vyhlášky, které se 

týkají správní činnosti „při správě matrik a státního občanství“. 
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K čl. II – Přechodné ustanovení 

 

V příloze k vyhlášce č. 512/2002 Sb. se po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí na 

základě připomínky Moravskoslezského kraje doplňují některé správní činnosti úředníků 

pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v sociálních 

službách. V souvislosti s touto změnou je nutné v návaznosti na § 21 odst. 2 zákona 

č. 312/2002 Sb. stanovit, že dosavadní úředníci, na které se povinnost prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost vztahuje až podle předkládané novely vyhlášky, musí zvláštní odbornou 

způsobilost prokázat do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti vyhlášky. 

 

K čl. III - Účinnost 

 

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