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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti vyhláška č. 173/2017 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou bylo ve spolupráci s gesčními 

ministerstvy aktualizováno vymezení správních činností v § 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb. 

a jejich obsahové náplně uvedené v příloze k vyhlášce.  

 U několika správních činností, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní 

odborné způsobilosti, došlo vyhláškou č. 173/2017 Sb. ke změně jejich názvu.  

 V části 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 304/2012 Sb. jsou stanoveny bakalářské nebo 

magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost pro zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti pro výkon stanovených 

správních činností. Do výčtu správních činností zde uvedených je však třeba promítnout 

změnu názvu (ke které došlo vyhláškou č. 173/2017 Sb.) u čtyř správních činností, a to 

u správní činnosti:  

- při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku – nově: 

při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, 

veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, 

- při správě daní a poplatků – nově: při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do 

veřejných rozpočtů, 

- při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky – nově: při prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, 

- v hospodaření s odpady a nakládání s obaly – nově: v hospodaření s odpady.     

 Cílem navrhované vyhlášky je uvést názvy správních činností, pro jejichž výkon je 

předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, ve vyhlášce č. 304/2012 Sb. do 

souladu s nově uvedenými názvy těchto správních činností ve vyhlášce č. 512/2002 Sb.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 Podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost 

prokázat zvláštní odbornou způsobilost (§ 21) nemá úředník, který získal vzdělání 

v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených prováděcím právním 

předpisem. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání 

rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, která v příloze č. 2 v části 2 

stanoví bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není 

povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro zvláštní část zvláštní odborné 

způsobilosti pro výkon stanovených správních činností. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAWPD4QVD)



2 

 

 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 je uznáno za rovnocenné 

podle § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. Do tohoto výčtu promítá změnu názvu u čtyř 

správních činností, ke které došlo vyhláškou č. 173/2017 Sb. novelizující vyhlášku 

č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.  

 

3. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie 

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

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

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 Novelizací vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků došlo u čtyř správních činností, pro jejichž výkon je předpokladem 

prokázání zvláštní odborné způsobilosti, ke změně jejich názvu. Změna názvu správních 

činností však nebyla symetricky promítnuta do vyhlášky č. 304/2012 Sb., o uznání 

rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, která v příloze č. 2 v části 2 

stanoví bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není 

povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro zvláštní část zvláštní odborné 

způsobilosti pro výkon stanovených správních činností. 

 Předmětnou změnu názvu správních činností je nezbytné promítnout do výčtu správních 

činností ve vyhlášce č. 304/2012 Sb., aby nedocházelo k interpretačním a aplikačním 

nejasnostem. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

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 

 Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet, ani na rozpočty územních 

samosprávných celků. Bude mít pozitivní dopad na územní samosprávné celky tím, že se 

předejde případným interpretačním a aplikačním nejasnostem. 

 Navrhovaná právní úprava nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky, 

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

ani 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 

Návrh nemá dopad na rovné postavení mužů a žen. 

 

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

údajů 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná rizika ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů úpravou dotčených fyzických osob.  
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8. Zhodnocení korupčních rizik 

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

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

K bodům 1 až 4:  

 Názvy správních činností, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné 

způsobilosti, stanovených v části 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 304/2012 Sb., se uvádějí do 

souladu s nově uvedenými názvy těchto správních činností ve vyhlášce č. 512/2002 Sb.  

 Konkrétně jde o správní činnost:  

- při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku – nově: 

při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, 

veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, 

- při správě daní a poplatků – nově: při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do 

veřejných rozpočtů, 

- při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky – nově: při prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, 

- v hospodaření s odpady a nakládání s obaly – nově: v hospodaření s odpady.     

 

K čl. II. 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje k 1. červenci 2018. 
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