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  III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické 

zkoušky, byl připraven zejména s ohledem na změny právních předpisů relevantních 

pro stanovení obsahu a rozsahu zvláštní části úřednické zkoušky a s přihlédnutím 

k poznatkům z aplikační praxe v oblasti konání úřednických zkoušek. 

Cílem vyhlášky je oproti současné právní úpravě především aktualizovat výčet 

mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády a jiných 

dokumentů a požadavků, jejichž znalost je ověřována v rámci zvláštní části úřednické 

zkoušky v jednotlivých oborech státní služby (příloha č. 2 novelizované vyhlášky). Tento 

aktualizovaný seznam odpovídá změnám provedeným v uplynulých 2 letech účinnosti 

vyhlášky a reflektuje požadavky aplikační praxe v těchto oborech státní služby v jednotlivých 

služebních úřadech. Obdobně je s ohledem na novou právní úpravu přestupků aktualizován 

výčet uvedený v příloze č. 1 k vyhlášce. 

Vyhláška též zpřísňuje podmínky pro konání obecné části úřednické zkoušky tím, 

že snižuje časové limity k jejímu vykonání a zvyšuje minimální počet správně zodpovězených 

otázek nutný k úspěšnému složení obecné části úřednické zkoušky. Návrh ovšem – vzhledem 

k výše uvedenému zpřísnění podmínek pro konání obecné části úřednické zkoušky – obsahuje 

možnost prodloužit dobu konání obecné části úřednické zkoušky v případech zvláštního 

zřetele hodných, a to s ohledem na mimořádné situace, kterými jsou například případy, kdy 

jsou zkoušenými osobami osoby se zdravotním postižením či jiným handicapem. Možnost 

úpravy časového limitu z tohoto důvodu je zavedena také u přípravy na zvláštní část 

úřednické zkoušky (například jde o nutnost používání kompenzačních pomůcek). 

Dále je upřesněna povinnost konat obě části úřednické zkoušky v jeden den, pokud nejde 

o situaci, kdy koná zkoušený pouze jednu část úřednické zkoušky proto, že zbývající část již 

úspěšně vykonal, nebo vykonal-li zkoušku považovanou za rovnocennou obecné 

nebo zvláštní části úřednické zkoušky.  

Navrhovaná vyhláška dále reaguje na novelizaci § 181 zákona č. 234/2014 Sb., 

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, účinnou k 1. červenci 2017, spočívající 

v rozšíření okruhu údajů vedených v informačním systému o státní službě ohledně státních 

zaměstnanců i dalších osob, které konají úřednickou zkoušku, a v souladu s tím upravuje 

a sjednocuje některé údaje uváděné na jednotlivých dokumentech o průběhu a výsledku 

úřednické zkoušky, jejichž vzory jsou obsaženy v dalších přílohách k této vyhlášce. 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Vyhláška č. 162/2015 Sb. byla vydána na základě zmocnění obsaženého v ustanovení 

§ 41 zákona č. 234/2014 Sb. V tomto zmocňujícím ustanovení je stanoveno, že Ministerstvo 

vnitra stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky včetně způsobu 

jejího provedení a hodnocení. Navrhovaná právní úprava se omezuje na úpravu podmínek 

provádění úřednické zkoušky a na aktualizaci výčtu mezinárodních smluv, právních předpisů, 

služebních předpisů, usnesení vlády a jiných dokumentů a požadavků uvedených 

v přílohách č. 1 a 2, odpovídá tedy rozsahu zákonného zmocnění a je v souladu se zákonem, 

který provádí. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné 

právní zásady práva Evropské unie se na předmět úpravy regulovaný návrhem vyhlášky 

nevztahují. 

4.   Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Výčet mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády 

a jiných dokumentů a požadavků, jejichž znalost je požadována pro vykonání obecné 

a zvláštní části úřednické zkoušky v jednotlivých oborech služby, je nutné po 2 letech 

účinnosti vyhlášky aktualizovat vzhledem ke změnám provedeným v právním řádu a též 

v návaznosti na vyhodnocení požadavků aplikační praxe v jednotlivých služebních úřadech.  

Platná právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 162/2015 Sb. stanoví, že se obecná část 

úřednické zkoušky skládá formou písemného testu v délce trvání 60 minut. Zvláštní část 

úřednické zkoušky, která má ústní formu, pak trvá zpravidla nejdéle 60 minut a zahrnuje 

přípravu, která trvá nejméně 15, nejvíce 30 minut. V rámci obecné části úřednické zkoušky 

je aktuální minimum správně zodpovězených otázek stanoveno na 22 otázek. Úprava 

časových limitů zejména u obecné části úřednické zkoušky a navýšení minimálního počtu 

správně zodpovězených otázek jsou nezbytné změny v zájmu zvýšení náročnosti úřednických 

zkoušek, a tedy v zájmu prohloubení principu profesionality státní správy; návrh současně 

umožňuje překročit tyto časové limity v případech zvláštního zřetele hodných, což bude 

praktické zejména v případech, kdy jsou zkoušenými například osoby se zdravotním 

postižením či jiným handicapem a nový časový rozsah by pro tyto osoby představoval 

omezující prvek. 

Současné znění vyhlášky č. 162/2015 Sb. stanoví, že se obě části úřednické zkoušky 

konají zpravidla ve stejný den, což dává v některých případech prostor pro realizaci 

nedůvodných výjimek z toho pravidla. Z důvodu hospodárnosti je jednoznačně stanovena 

povinnost konat obě části úřednické zkoušky v jeden den.  
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5.  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a dopady 

na životní prostředí  

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny dopady na státní rozpočet ani ostatní 

veřejné rozpočty, neboť samotná povinnost složit úřednickou zkoušku vyplývá ze zákona 

č. 234/2014 Sb., přičemž návrh vyhlášky významně nemění stávající průběh a organizaci 

úřednické zkoušky, jde pouze o parametrické změny.  

Snížení časového limitu a koncentrace obecné a zvláštní části zkoušky do jednoho dne 

může mít pozitivní dopad na finanční náročnost spojenou s organizací a konáním úřednických 

zkoušek. 

S ohledem na předmět úpravy návrhu vyhlášky nelze očekávat žádné dopady 

na podnikatelské prostředí České republiky. 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady na rodiny 

nebo specifické skupiny obyvatel ani ostatní dopady v sociální sféře, s výjimkou 

předpokládaných pozitivních dopadů na situaci zkoušených, kteří jsou osobami zdravotně 

postiženými nebo jinak handicapovanými, neboť v návrhu vyhlášky je umožněno přizpůsobit 

časové limity konání úřednických zkoušek zvláštním požadavkům těchto osob (manipulace se 

zdravotními či jinými pomůckami). Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nemá 

dopady na životní prostředí.  

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

S přijetím navrhované právní úpravy nejsou spojena opatření, ve kterých by bylo 

možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

8.  Zhodnocení korupčních rizik 

Vzhledem k obsahu právní úpravy nejsou s přijetím návrhu vyhlášky spojena opatření, 

ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální korupční rizika.  

9.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nemá žádné dopady ve vztahu k bezpečnosti nebo obraně státu. 
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10. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 

V souladu s přílohou č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 o Obecných 

zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních pravidel vlády 

a Jednacího řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26, 

předseda Legislativní rady vlády udělil výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů 

regulace podle Obecných zásad svým dopisem č. j. 6205/2017-OHR ze dne 2. října 2017. 

B. Zvláštní část 

Čl. I 

 

K bodu 1 (§ 1 odst. 1) 

Navrhuje se zkrátit časový limit pro vykonání obecné části úřednické zkoušky 

ze stávajících 60 minut na 30 minut. Tento časový limit se s ohledem na fakt, že zkoušený 

vyznačuje pouze jednu správnou odpověď ze tří možných u třiceti zkušebních otázek, 

jeví jako adekvátní, neboť v současné době tuto část úřednické zkoušky vykoná převážná část 

zkoušených v čase do 20 minut. Je nicméně zapotřebí ponechat u obecné části úřednické 

zkoušky možnost konat výjimečně (v případech zvláštního zřetele hodných) tuto zkoušku 

v časovém rozmezí, prodlouženém zpravidla nejdéle na 60 minut, a to především s ohledem 

na případy, kdy je zkoušeným osoba se zvláštními potřebami, zdravotním postižením, 

znevýhodnění či jiným handicapem.  

 

K bodu 2 (§ 2 odst. 1) 

 V navrhované změně ustanovení § 2 odst. 1 je zohledněna skutečnost, že úřednickou 

zkoušku konají mimo jiné i státní zaměstnanci se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním či jiným těžším handicapem (typicky sluchově či zrakově postižení). Nově 

navrhované znění předmětného ustanovení bude z tohoto důvodu umožňovat výjimečné 

přizpůsobení časového limitu pro přípravu na zvláštní část úřednické zkoušky, a to z důvodů 

zvláštního zřetele hodných. Toto výjimečné prolomení limitu pro konání zkoušky 

(resp. přípravy) stanoveného vyhláškou není u právních předpisů upravujících průběh určitých 

typů zkoušek neobvyklé a ve většině případů je stanoveno pouze prostřednictvím relativizace 

minimálních a maximálních časových limitů [vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

či vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce 

certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, 

zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)]. Některé 

právní předpisy pak nestanoví časový limit pro vykonání zkoušky vůbec 

(vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 201/2006 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, 

provádět a vyhodnocovat geologické práce, a další). 

 

K bodu 3 (§ 3 odst. 2) 

Navrhovaná změna zvyšuje náročnost obecné části úřednické zkoušky tím, že pro její 

úspěšné vykonání a hodnocení výrokem „vyhověl“ se namísto stávajících 22 správných 
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odpovědí (73,3 %) nově vyžaduje 23 správných opovědí (76,7 %), požaduje se tedy úspěšnost 

správných odpovědí nejméně 75 %, což je srovnatelné s obdobným typem odborných 

zkoušek. 

 

K bodu 4 (§ 3 odst. 2) 

 Navrhovaná legislativně technická změna ustanovení § 3 odst. 2 věty druhé má za cíl 

sladit terminologii novelizované vyhlášky s terminologií obsaženou v zákoně č. 234/2014 Sb. 

 

K bodu 5 (§ 4 odst. 1) 

Upřesňuje se pravidlo, že úřednická zkouška tvoří jeden celek a obě její části se konají 

v jednom termínu úřednické zkoušky, tedy v jednom dni v místě, kde zasedá zkušební 

komise. Toto pravidlo lze prolomit jedině tehdy, pokud zkoušený bude konat jen jednu z částí 

úřednické zkoušky proto, že zbylou část již vykonal (fakticky před zkušební komisí anebo 

z důvodu aplikace právní fikce podle § 196 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb.), anebo vykonal 

jinou, jedné z částí úřednické zkoušky rovnocennou zkoušku podle § 36 odst. 4 zákona 

č. 234/2014 Sb. a nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek 

a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky. Stávající formulace v tomto směru 

není natolik jednoznačná, aby v praxi nedocházelo k jejímu porušování a bezdůvodnému 

dělení úřednické zkoušky, kdy někteří státní zaměstnanci jsou účelově přihlašováni jen 

na obecnou část úřednické zkoušky (s argumentací větou druhou měněného § 4 odst. 1 

vyhlášky i ke zkušebním komisím v jiném, než vykonávaném oboru státní služby) a až poté 

přihlašováni k vykonání zvláštní části úřednické zkoušky ve vykonávaném oboru státní služby 

v jiném termínu, ačkoliv tato možnost je vyhrazena právě jen pro výše uvedené případy.  

 

K bodu 6 (§ 4 odst. 2) 

 V navrhované změně ustanovení § 4 odst. 2 se omezuje možnost používat jako 

dovolené pomůcky nekomentovaná úplná znění mezinárodních smluv, právních předpisů 

nebo služebních předpisů. Tyto pomůcky se navrhuje nově používat pouze v rámci přípravy 

na zvláštní část úřednické zkoušky, vylučuje se tak jejich používání při konání obecné části 

úřednické zkoušky a při vlastním ústním zkoušení před zkušební komisí v rámci zvláštní části 

úřednické zkoušky. 

 

K bodu 7 (§ 4 odst. 3) 

V ustanovení se navrhuje explicitně stanovit, že vzor protokolu o průběhu úřednické 

zkoušky uvedený v příloze č. 5 vyhlášky se týká průběhu úřednické zkoušky konkrétního 

zkoušeného, nikoliv průběhu úřednické zkoušky jako celku. 

 

K bodu 8 (příloha č. 1) 

V příloze č. 1 se ve výčtu právních předpisů pro tvorbu zkušebních otázek 

pro obecnou část úřednické zkoušky v části II. písm. f) v souladu se změnou právní úpravy 

nahrazuje zákon o přestupcích zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
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K bodu 9 (příloha č. 2 až 5) 

V příloze č. 2 se v souladu s požadavky ústředních správních úřadů s gescí 

za jednotlivé obory státní služby aktualizuje výčet mezinárodních smluv, právních předpisů, 

služebních předpisů, usnesení vlády a jiných dokumentů a požadavků, jejichž znalost 

se ověřuje v rámci zvláštní části úřednické zkoušky. Aktualizovaný výčet těchto dokumentů 

reflektuje zejména změny provedené v právním řádu v uplynulých 2 letech účinnosti 

novelizované vyhlášky a navazuje na vyhodnocení požadavků aplikační praxe v jednotlivých 

služebních úřadech a na změny v působnosti jednotlivých gesčních ústředních správních 

úřadů v daných oborech státní služby. 

 

V upravených návrzích vzorů formulářů v příloze č. 3 „Osvědčení o úspěšném 

vykonání úřednické zkoušky“, č. 4 „Zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky“ 

a č. 5 „Protokol o průběhu úřednické zkoušky“ se v záhlaví sjednocují identifikační položky 

o termínu a místě konání úřednické zkoušky včetně označení pořádajícího služebního úřadu. 

Dále se s ohledem na novelizaci ustanovení § 181 odst. 1 a § 181 odst. 4 písm. e) 

zákona č. 234/2014 Sb. v těchto dokumentech sjednocují identifikační údaje o zkoušených 

a zapracovávají se též změny zaváděné zbývajícími novelizačními body. 

 

Čl. II 

 Účinnost novely se navrhuje dnem 1. března 2018 tak, aby byl dostatečný prostor 

především pro zohlednění nově doplňovaných mezinárodních smluv, právních předpisů, 

služebních předpisů, usnesení vlády a jiných dokumentů a požadavků, jejichž znalost 

je ověřována v rámci obecné a zvláštní části úřednické zkoušky 
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