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V. 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

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

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

uplatnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj a Moravskoslezský kraj. 

 

Název úřadu Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

Nad rámec návrhu 

K příloze vyhlášky – Náplně jednotlivých správních 

činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti 

 

1. Správní činnosti v sociálních službách 

Navrhujeme doplnit nezbytné změny z důvodu zajištění 

souladu s platnou právní úpravou. 

Novelou zákona o sociálních službách, tj. zákonem č. 

366/2011 Sb., přešla s účinností od 1. ledna 2012 působnost 

rozhodování o příspěvku na péči z obecních úřadů obcí s 

rozšířenou působností na krajské pobočky Úřadu práce. S 

účinností od 1. ledna 2015 přešla další novelou zákona o 

sociálních službách, tj. zákonem č. 254/2014 Sb., působnost 

provádět inspekce poskytování sociálních služeb z krajských 

úřadů na Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Navrhujeme proto nové znění textu sloupce 4 – Základní 

znalosti a dovednosti pro výkon jednotlivých správních 

činností u činnosti v sociálních službách takto: 

„zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů; 

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

Akceptováno. 
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ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů; 

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů;  

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů; zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 

Na úrovni krajského úřadu: 

správní řízení a rozhodování o registraci poskytovatelů 

sociálních služeb, v němž krajský úřad působí jako orgán I. 

stupně řízení, 

vedení registru poskytovatelů sociálních služeb, 

spolupráce při zajišťování sociálních služeb a jiné pomoci 

osobám nacházejícím se v bezprostředním ohrožení jejich 

práv a zájmů, kdy poskytovatel sociální služby ukončil její 

poskytování, 

koordinace poskytování sociálních služeb a realizace a 

koordinace činnosti sociální práce vedoucí k řešení 

nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob 

na území svého správního obvodu. 

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 

správní řízení a rozhodování o úhradě za pobyt dítěte v 

domově pro osoby se zdravotním postižením umístěného na 

základě rozhodnutí soudu, 

zastupování osoby neschopné samostatného jednání při 

uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, 

zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci osobám 

ohroženým na životě nebo zdraví, 

koordinace poskytování sociálních služeb a realizace 

činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální 

situace a k sociálnímu začleňování osob na území svého 
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správního obvodu.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

2. Správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí 

Navrhujeme doplnit nezbytné změny z důvodu zajištění 

souladu s platnou právní úpravou. 

Navrhované změny vyplývají z novelizací zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, které byly 

provedeny zákonem č. 401/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 

2013 a zákonem č. 303/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 

2014. S účinností od 1. ledna 2013 obecní úřad žádná 

rozhodnutí podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

nevydává, takže požadujeme vypuštění znalostí o 

rozhodování ve správním řízení na úrovni obecního úřadu. 

 

Navrhujeme proto změnit znění textu sloupce 4 – Základní 

znalosti a dovednosti pro výkon jednotlivých správních 

činností při sociálně-právní ochraně dětí takto: 

Za slova zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů, vložit slova: 

„vyhláška č.  473/2012 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí; 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá (rodinné 

právo);   

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

-  řízení o určení a popření rodičovství, 

-  řízení ve věcech osvojení, 

-  péče soudu o nezletilé, 

-  výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o 

nezletilé.“. 

 

V textu „Na úrovni krajského úřadu“ požadujeme:  
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1. V první odrážce za slova „rozhodování ve správním řízení 

a přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů“ vložit slova „a 

ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,“. 

2. Na konci textu doplnit desátou odrážku ve znění: 

„rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jeho výplata.“. 

 

V textu „Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností“ požadujeme: 

1. V druhé odrážce za slova „zajištění plnění úkolů obecního 

úřadu obce s  rozšířenou působností při zprostředkování 

náhradní rodinné péče“ doplnit slova „a při uzavírání dohod 

o výkonu pěstounské péče,“. 

2. Za slova v páté odrážce „provádění terénní sociální péče v 

rámci plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností,“ vložit šestou odrážku ve znění: 

„vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich rodin, 

zpracování individuálního plánu ochrany dítěte,“. 

 

V textu „Na úrovni obecního úřadu“ požadujeme: 

1. Zrušit slova v první odrážce „rozhodování ve správním 

řízení,“.  

2. Za slova v druhé odrážce „zajištění plnění úkolů obce s 

rozšířenou působností v rámci trestního a přestupkového 

řízení vedeného proti mladistvým,“ vložit třetí odrážku 

„zajištění neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče 

přiměřené jeho věku,“. 

Tato připomínka je zásadní. 
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Středočeský kraj Zásadní připomínka: 

 

V příloze vyhlášky stanovící náplně jednotlivých správních 

činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní 

odborné způsobilosti, navrhujeme ve správní činnosti v 

sociálních službách vypustit ze základních znalostí a 

dovedností oblasti týkající se řízení o příspěvku na péči a 

kontroly jeho využívání. 

 

Odůvodnění: 

 

Tuto agendu vykonávají již od roku 2012 krajské pobočky 

Úřadu práce ČR, stejně tak jako ostatní dávky nepojistného 

sociálního systému. 

Akceptováno. 

Moravskoslezský 

kraj 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K ustanovení § 1 odst. 1 písm. l/ 

Navrhujeme doplnit do ustanovení bod „la)“ kde bude 

uvedeno: „v systému pomoci v hmotné nouzi“, 

nebo dosavadní písm. ponechat a změnit sousloví „při 

řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro 

osoby se zdravotním postižením“ na „v systému pomoci 

v hmotné nouzi“. 

 

Odůvodnění: 

V současnosti je situace v oblasti ZOZ pro správní činnosti 

v rámci výkonu státní správy (resp. přenesené působnosti), 

které se týkají sociální oblasti, taková, že jsou vykonávány 

agendy správních činností: 

1. Sociálně právní ochrana dětí (dle zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí) prováděná 

obecními úřady (I. a III.) a krajským úřadem, kde 

patří i oblast náhradní rodinné péče a sociální 

Akceptováno částečně. Předkladatel dal přednost 

zásadní připomínce MPSV jako věcného gestora 

příslušných správních činností. 

Jako součást správních činností v oblasti sociální péče 

se však v souladu s připomínkou Moravskoslezského 

kraje uvádějí také činností sociální práce vedoucí k 

řešení situace osob v hmotné nouzi, a to rovněž na 

úrovni pověřeného obecního úřadu. 

Pokud jde o návrh na doplnění přechodného 

ustanovení, doplňuje se přechodné ustanovení 

v souvislosti s rozšířením povinnosti prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost v sociálních službách na některé 

úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

a úředníky pověřených obecních úřadů. 
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kuratela pro mládež. 

2. Sociální práce a související činnosti vykonávaná 

v systému pomoci v hmotné nouzi (dle zákona 

č. 111/2006 Sb., § 7 a § 63 – 65a) prováděná (mimo 

Úřadu práce ČR) také obecními úřady obcí II. a III. 

a také krajským úřadem (metodika a kontrola),  

3. Sociální práce, včetně sociální kurately pro dospělé 

osoby, a související činnosti vykonávaná v systému 

sociálních služeb (dle § 92 – 93a zákona č. 108/2006 

Sb.) obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

a krajskými úřady.  

4. Rozhodování o zvláštním příjemci dávky 

důchodového pojištění dle § 10 a § 118 zákona č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve spojení s § 64 zákona č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně výkon funkce „veřejného“ 

opatrovníka obcemi dle § 149b zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v návaznosti na ustanovení 

Občanského zákoníku. 

   

S ohledem na uvedené body 1. – 4. dále navrhujeme: 

 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K agendě ad 2. 

Navrhujeme, aby byla ZOZ u činností dle zákona o pomoci 

v hmotné nouzi zachována, a to v tomto znění: „Činnosti 

prováděné na základě zákona o pomoci v hmotné nouzi“  

 

Odůvodnění:  

Tato agenda doznala podstatných změn, které se týkají 

rozdělení kompetencí. Tuto agendu v celé šíři mohou 
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vykonávat pouze osoby s kvalifikací a funkční náplní 

sociálních pracovníků (jak je zřejmé z ustanovení § 1 a § 5 

odst. 2 zákona o sociálních službách ve spojení i 

s ustanovením § 4a zákona o Úřadu práce ČR č. 73/2011 Sb. 

spolu i s ustanovením § 7 zákona o pomoci v hmotné nouzi).  

Sociální pracovníci obecních úřadů II. a III. I krajský úřad 

uvedené agendy provádějí v rámci přenesené působnosti. Jde 

tak o výkon správních činností, jejichž úprava pro účely 

výkonu ZOZ nejsou nastaveny zcela aktuálně, v souladu, a 

ani ne jednotně. Je potřeba vymezit ZOZ pro tyto činnosti 

dle nových kompetencí dle § 7 a § 63 – 65 zákona č. 

111/2006 Sb., vymezení pro tyto činnosti by proto měla být 

s uvedením jiného účelu a měla by být uvedena v obecném 

obsahu.  

 

Změna se musí také dotknout přílohy k vyhlášce, a to jak 

uvedeno níže (červený text) doplněno do předloženého 

návrhu.  

 

Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, 

ve znění vyhlášky ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., 

vyhlášky č. 237/2007 Sb. a vyhlášky č. 44/2012 Sb. 

… (viz připomínky v databázi eKLEP) 

 

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K agendě ad 3. 

Dosavadní znění navrhujeme upravit tak, aby byl z textu 

přílohy vypuštěn text „rozhodování o příspěvku na péči“ a 

„provádění inspekcí“.  

 

Odůvodnění:  
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ÚSC již nemají v kompetenci rozhodování o příspěvku na 

péči a provádění inspekcí. Ale zůstávají jim kompetence 

sociální práce a další související povinnosti a činnosti viz § 

92 – 93a zákona č. 108/2006 Sb., v přenesené působnosti, 

včetně § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme vložit i přechodná ustanovení, a to tak, aby ti 

úředníci, kteří absolvovali nebo mají uznány ZOZ 

na základě dosavadních oblastí, aby tyto byly i nadále 

dostačující pro splnění podmínek pro výkon dané agendy 

dosavadní i nově navazující. 
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