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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 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Ministerstvo vnitra připravilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb.,  

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů, vydaná k provedení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Návrh vyhlášky reaguje na podněty z praxe týkající se vymezení obsahových náplní správních 

činností „při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ a „v zemědělství“. 

 

Aktuální znění přílohy k vyhlášce č. 512/2002 Sb. zahrnuje do správní činnosti „při zajištění 

ochrany obyvatel a krizovém řízení“ též blok „ochrana utajovaných informací“, což se však 

v praxi ukazuje jako zbytečně zatěžující, neboť úředníkům zabývajícím se agendami při 

ochraně utajovaných informací vzniká povinnost vykonat zkoušku zvláštní odborné 

způsobilosti v plném rozsahu a z velké části ve vtahu k činnostem, jež s jejich agendou 

nesouvisejí. 

 

Z obsahové náplně správních činností „v zemědělství“ se vypouští „evidence zemědělských 

podnikatelů“ podle § 2f a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů. Evidenci zemědělských podnikatelů totiž v mnoha případech provádějí na úrovni 

obcí s rozšířenou působností úředníci živnostenských úřadů, pro něž by konání zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti ze všech správních činností v zemědělství bylo rovněž 

nepřiměřenou zátěží. 

 

Návrh technické novely byl připraven ve spolupráci s generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru, v jehož věcné gesci je zvláštní odborná způsobilost „při zajištění ochrany 

obyvatel a krizovém řízení“, a s Ministerstvem zemědělství. 

 

Jiné změny se neprovádějí, neboť účelem novely je toliko reagovat na aktuální požadavky 

z praxe, a to včas, aby úředníci vykonávající dotčené agendy nemuseli konat zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti v rozsahu nepřiměřeném jejich pracovní náplni. 

  

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Vyhláška se vydává podle § 42 jako prováděcí právní předpis k § 21 zákona  

č. 312/2002 Sb., podle kterého stanoví správní činnosti, k jejichž výkonu je nutné prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost (§ 21 odst. 1), způsob přihlašování ke zkoušce, náležitosti 

přihlášky, způsob a průběh zkoušky a náležitosti osvědčení (§ 21 odst. 5 věta druhá).  
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Navrhovaná vyhláška novelizuje výčet správních činností „v zemědělství“ a „při zajištění 

ochrany obyvatel a krizovém řízení“, k jejichž výkonu je nutné prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost, a jejich náplně. Navrhovaná vyhláška je tudíž v souladu se zákonem, k jehož 

provedení je navržena, a v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 

 

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Stávající úprava správních činností „v zemědělství“ a „při zajištění ochrany obyvatel 

a krizovém řízení“ ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. zahrnuje dílčí agendy „evidence 

zemědělských podnikatelů“ a „ochrana utajovaných informací“, které jsou od většiny obsahu 

správních činností relativně izolované, a to jak obsahově, tak co do způsobu personálního 

zajištění jejich výkonu v úřadech územních samosprávných celků. To je příčinou neúměrného 

a nedůvodného zatížení úředníků vykonávajících tyto dílčí činnosti povinností prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost. 

 

Předkládaná právní úprava je nezbytná k odstranění výše uvedeného nežádoucího stavu. 

 

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 

 

Vyhláška nebude mít dopady na státní rozpočet. Na rozpočty územních samosprávných celků 

může mít pozitivní (avšak dopředu obtížně vyčíslitelné) dopady zrušení povinnosti prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti pro některé úředníky. 

 

Vyhláška nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR a na podnikatelské 

prostředí, nemá sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

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

na spotřebitele, 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  

 

Vyhláška nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

 

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

údajů 

 

Vyhláška se netýká zpracování osobních údajů a neupravuje pravidla, která by se dotýkala 

ochrany soukromí. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 
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S vyhláškou nejsou spojena korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Vyhláška nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

10. Výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Návrh vyhlášky se předkládá v rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy 

na rok 2018. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla v návrhu tohoto 

plánu ve vztahu k předkládanému návrhu vyhlášky stanovena. 

          

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

Upravují se náplně správních činností „v zemědělství“ (odstraňuje se pasáž o „evidenci 

zemědělských podnikatelů) a „při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ (odstraňuje se 

pasáž o „ochraně utajovaných informací“). 

 

K čl. II - Účinnost 

 

Vyhláška by měla nabýt účinnosti dnem 1. června 2018. 
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