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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. 

 

Hlavním cílem návrhu je technická změna vymezení dvou správních činností v příloze 

k vyhlášce č. 512/2002 Sb.: 

 

Především se z náplně zvláštní odborné způsobilosti „při zajištění ochrany obyvatel  

a krizovém řízení“ vypouští téma „ochrana utajovaných informací“, které se v praxi ukazuje 

jako zbytečně zatěžující, neboť úředníkům zabývajícím se agendami při ochraně utajovaných 

informací vzniká povinnost vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti „při zajištění 

ochrany obyvatel a krizovém řízení“ v plném rozsahu a z velké části ve vztahu k činnostem, 

jež s jejich agendou nesouvisejí.  

 

Úvodní výčet právních předpisů v  obsahové náplni správní činnosti „při zajištění ochrany 

obyvatel a krizovém řízení“ za slovy „zajišťování agendy zvláštních skutečností“ se však 

doplňuje o bližší podrobnosti - konkrétně se doplňují slova „včetně ochrany utajovaných 

informací v rozsahu stupně utajení „Vyhrazené“ v souvislosti s touto agendou“. To navazuje 

na úpravu v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) a v prováděcím nařízení vlády č. 462/2000 Sb., které v § 4 stanoví režim nakládání se 

zvláštními skutečnostmi jako s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“, a v § 5 

uvádí, že určenou osobou ke styku se zvláštními skutečnostmi je i osoba určená ke styku 

s utajovanými informacemi.  

 

Ze správních činností „v zemědělství“ se vypouští agenda „evidence zemědělských 

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

předpisů, resp. povinnost prokazování zvláštní odborné způsobilosti v zemědělství při výkonu 

správních činností v evidenci zemědělských podnikatelů. Činnosti spočívající v „evidenci 

zemědělských podnikatelů“ v mnoha případech na úrovni obcí s rozšířenou působností 

provádějí úředníci živnostenských úřadů, pro které by konání zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti ze všech správních činností v zemědělství bylo nepřiměřenou zátěží. Do 

úvodního výčtu právních předpisů provedeného v obsahové náplni správní činnosti 

„v zemědělství“ se však doplňuje obecný odkaz na zákon č. 252/1997 Sb., neboť tento zákon 

představuje základní obecnou úpravu podmínek pro naplňování funkcí českého zemědělství  

a odkazují na něj další zákony, jimiž se řídí výkon veřejné správy v zemědělství. Znalost 

tohoto zákona je proto nezbytným předpokladem výkonu správních činností v zemědělství.  
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Uvedené změny vycházejí z aktuálních poznatků z praxe, které ukazují, že uvedené okruhy 

agend v rámci stávajících správních činností působí z hlediska povinnosti konat zkoušku 

zvláštní odborné způsobilosti nepřiměřenou zátěž úředníkům i územním samosprávným 

celkům. 

 

Na základě připomínek Ministerstva financí se upřesňuje název dosavadní správní činnosti 

„při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů“, který bude nově 

znít: „při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“. Dále se reaguje  

na dotazy, které obdrželo Ministerstvo financí jako gesčně příslušný resort pro správní 

činnosti v oblasti financí po přijetí vyhlášky č. 173/2017 Sb. tím, že se precizněji vymezuje 

obsahová náplň správní činnosti „při finančním hospodaření územních samosprávných celků 

a jeho přezkumu“, aniž by se však rozšiřoval její věcný rozsah. Vyjasňuje se také vztah mezi 

správní činností „při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“ a správní 

činností „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“ a v té 

souvislosti se odstraňuje jejich částečné překrývání. Činnost spočívající v ukládání odvodů  

a penále za porušení rozpočtové kázně napříště bude výlučně součástí náplně zvláštní odborné 

způsobilosti „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“. 

V té souvislosti se počítá se zařazením odpovídajícího přechodného ustanovení, které zajistí, 

že úředník, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných 

peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném 

před nabytím účinnosti této vyhlášky, může vykonávat správní činnosti spočívající v ukládání 

odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, aniž by byl povinen prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu“. 

 

Návrh novely byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí a s Ministerstvem 

zemědělství. 

 

  

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).  

 

Navrhovaná vyhláška novelizuje výčet správních činností „při finančním hospodaření 

územních samosprávných celků a jeho přezkumu“, „při správě daní, poplatků a jiných 

peněžitých plnění do veřejných rozpočtů“, dále „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. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Stávající úprava správní činnosti „při finančním hospodaření územních samosprávných celků 

a jeho přezkumu“ vyžaduje zpřesnění vycházející z výkladové praxe Ministerstva financí. 

Stávající úprava správní činností „v zemědělství“ a správní činnosti „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 

 

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) 
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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 

 

K bodu 1. až 4. 

 

Z podnětu Ministerstva financí dochází k upřesnění názvu správní činnosti „při správě daní, 

poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů“ tak, že bude nazvána jako správní 

činnost „při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“. Má jít totiž pouze  

o správu daní, správu poplatků a správu jiných peněžitých plnění obdobných daním 

a poplatkům, kdežto současné znění je mnohem širší (jiným peněžitým plněním do veřejného 

rozpočtu je totiž i dar, dotace nebo kupní cena, u nichž není dána podmínka obdobnosti  

s daněmi a poplatky). Z podnětu Ministerstva financí se provádí též podrobnější úprava 

náplně správní činnosti „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu“; přitom nedochází k rozšíření věcné náplně této správní činnosti. Ve správní 

činnosti „při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“ se se za slova 

„postup správce daně a práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní při správě daní 

obecně,“ vkládají slova „s výjimkou správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně,“. 

Správa odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně bude výlučně součástí zvláštní odborné 

způsobilosti „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“. 

  

K bodu 5. až 7. 

 

Upravuje se náplň správní činnosti „při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ 

(doplňují se bližší podrobnosti k zajišťování agendy zvláštních skutečností, aktualizuje  

se citace nařízení vlády o plánování obrany státu a odstraňuje se pasáž o „ochraně 

utajovaných informací“). 

 

K bodu 8. a 9. 

 

Upravuje se náplň správní činnosti „v zemědělství“ (do úvodního výčtu právních předpisů  

se doplňuje odkaz na zákon o zemědělství a odstraňuje se pasáž o „evidenci zemědělských 

podnikatelů). 

 

K čl. II – Přechodná ustanovení 

 

Zvláštní odborná způsobilost „při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění  

do veřejných rozpočtů“ prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne 

nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost „při správě daní, 

poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“ podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 

Úředník, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných 

peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném 

do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, vykonává-li také činnost spočívající v „ukládání 
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odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně“, která je nyní výslovně uvedena ve zvláštní 

odborné způsobilosti „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu“, tuto činnost může i nadále vykonávat, aniž by musel pro její vykonávání prokázat 

i zvláštní odbornou způsobilost „při finančním hospodaření územních samosprávných celků  

a jeho přezkumu“.  

 

K čl. III - Účinnost 

 

Vyhláška by měla nabýt účinnosti dnem 1. července 2018. 
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