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IV. 

 

Platné znění částí vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

 

 

§ 1 

 

 (1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků 

(dále jen "úředníci"), kteří vykonávají správní činnosti 

 

a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství, 

  

b) v silniční dopravě, 

  

c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku 

dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících, 

  

d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech, 

  

e) při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, 

  

f) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy, 

  

g) při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, 

  

h) při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů, při správě 

daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 

  

i) při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy, 

  

j) v územním plánování, 

  

k) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, 

  

l) při výkonu veřejného opatrovnictví, 

  

m) v sociálních službách, 

  

n) při sociálně-právní ochraně dětí, 

  

o) při správě živnostenského podnikání, 

  

p) při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy, 

  

q) ve školství, 
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r) při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, 

veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, 

  

s) při správě matrik a státního občanství, 

  

t) při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, 

  

u) při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení, 

  

v) ve zdravotnictví, 

  

w) ve vodním hospodářství, 

  

x) v lesním hospodářství a myslivosti, 

  

y) v zemědělství, 

 

Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb. 

 

Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání 

zvláštní odborné způsobilosti 

….. 

Ministerstvo 

financí 

finanční 

hospodaření a 

rozpočtová 

pravidla 

územních 

samospráv 

při finančním 

hospodaření 

územních 

samosprávných 

celků a jeho 

přezkumu  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení některých daní územních 

samosprávným celkům a některým státním 

fondům, (zákon o rozpočtovém určení 

daní), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve 
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znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

- sestavování rozpočtu, popřípadě 

změn rozpočtu, závěrečného účtu a 

účetní závěrky,                                                                       

- zpracování rozpočtu v třídění podle  

rozpočtové skladby, 

- zveřejnění návrhu rozpočtu před 

jeho   projednáním v zastupitelstvu,           

- předkládání rozpočtu, popřípadě 

změn rozpočtu, závěrečného účtu a 

účetní závěrky ke schválení 

zastupitelstvu,                                           

- finanční hospodaření s prostředky 

rozpočtu v souladu se schváleným 

rozpočtem,                                                                     

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu 

včetně finančních operací 

týkajících rozpočtových prostředků,                                                       

- -  provádění finančních operací 

týkajících se tvorby a použití 

peněžních fondů,  nákladů a výnosů 

podnikatelské činnosti  územního 

samosprávného celku, sdružených 

prostředků vynakládaných na   

základě smlouvy mezi dvěma nebo 

více   územními samosprávnými 

celky, anebo   na základě smlouvy 

s jinými právnickými nebo   

fyzickými osobami,                                            

- vyúčtování   a   vypořádání   

finančních   vztahů ke státnímu 

rozpočtu, k rozpočtům krajů, k 

rozpočtům obcí, k jiným 

rozpočtům, ke státním fondům a 

dalším  osobám, 

- provádění kontroly vlastního 

hospodaření, hospodaření 

organizačních složek a zřízených a 

založených právnických osob, 

- interní   finanční   audit,                                                      

- ukládání odvodu a penále za 

porušení rozpočtové kázně,                       
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- samosprávné nakládání s majetkem 

a   vlastními   finančními   zdroji 

- nakládání s finančními prostředky 

ze   státního rozpočtu, státních 

fondů,   

- Národního fondu a s prostředky 

poskytnutými ze zahraničí.    

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení některých daní územních 

samosprávným celkům a některým 

státním fondům, (zákon o rozpočtovém 

určení daní), ve znění pozdějších 

předpisů, 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 

skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

- sestavování rozpočtu a 

závěrečného účtu, 

- zpracování rozpočtu v třídění 

podle rozpočtové skladby, 

- sledování a hodnocení plnění 

příjmů a výdajů rozpočtu 

v třídění podle rozpočtové 

skladby, 
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- vyúčtování a vypořádání 

finančních vztahů ke státnímu 

rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k rozpočtům obcí, k jiným 

rozpočtům, ke státním fondům a 

k dalším osobám, 

- provádění kontroly vlastního 

hospodaření, hospodaření 

organizačních složek a zřízených 

a založených právnických osob, 

- interní audit, 

- správa odvodů a penále  

za porušení rozpočtové kázně.  

 daně    při správě daní, 

poplatků a jiných 

peněžitých plnění 

do veřejných 

rozpočtů při 

správě daní, 

poplatků a jiných 

obdobných 

peněžitých plnění 

Zákon   č.   280/2009   Sb.,   daňový   řád,   

ve   znění   pozdějších   předpisů, zákon   č.   

565/1990   Sb.,   o   místních   poplatcích,   

ve   znění   pozdějších   předpisů. 

-   postup   správce   daně   a   práva   a   

povinnosti   osob   zúčastněných   na   

správě   daní při   správě   daní   obecně, 

s výjimkou správy odvodů a penále za 

porušení rozpočtové kázně,  

-   hmotně   právní   úprava   místních   

poplatků,   včetně   uplatnění   speciálního 

procesního   postupu   při   správě   

místních   poplatků.   

 

 

… 

 

   

Ministerstvo 

vnitra 

civilní 

ochrana a 

obrana 

při zajištění 

ochrany obyvatel a 

krizovém řízení 

Krizové řízení: 

 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších ústavních zákonů, 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

- zajišťování připravenosti na řešení 

krizových situací v působnosti 

územního samosprávného celku, 

- zřizování a zajišťování činnosti 

pracoviště krizového řízení, 

- poskytování součinnosti při zpracování 

krizového plánu kraje a krizového 

plánu obce s rozšířenou působností, 

- plnění úkolů podle krizového plánu 

kraje a krizového plánu obce 

s rozšířenou působností, 

- realizace krizových opatření za 

krizových stavů v podmínkách 

územního samosprávného celku, 

- zajišťování podmínek pro činnost 

bezpečnostní rady a krizového štábu 

kraje a obce s rozšířenou působností, 

- zajišťování agendy zvláštních 

skutečností, včetně ochrany 

utajovaných informací v rozsahu 

stupně utajení „Vyhrazené“ 

v souvislosti s touto agendou, 

- příprava a realizace finančního 

zabezpečení krizových opatření, 

- realizace kontrolní činnosti podle 

krizového zákona. 

 

Ochrana obyvatelstva a integrovaný 

záchranný systém: 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších 

předpisů, 

vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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- zajišťování připravenosti na 

mimořádné události, provádění 

záchranných a likvidačních prací a 

ochranu obyvatelstva v působnosti 

územního samosprávného celku, 

- realizace základních opatření ochrany 

obyvatelstva v působnosti územního 

samosprávného celku, 

- zajišťování havarijní připravenosti a 

její ověřování cvičeními, 

- organizování součinnosti mezi 

obecními úřady obcí s rozšířenou 

působností a dalšími správními úřady a 

obcemi v kraji, 

- vytváření podmínek pro koordinaci 

záchranných a likvidačních prací při 

řešení mimořádné události, 

- zajišťování zpracování havarijního 

plánu kraje, vnějšího havarijního plánu 

a poplachového plánu integrovaného 

záchranného systému kraje, 

- uzavírání dohod o poskytnutí 

plánované pomoci na vyžádání, 

- usměrňování integrovaného 

záchranného systému na úrovni kraje, 

- příprava a realizace finančního 

zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, 

- realizace kontrolní činnosti podle 

zákona o integrovaném záchranném 

systému. 

 

Požární ochrana: 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 172/2001 Sb., 

k provedení zákona o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

- výkon samostatné a přenesené 
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působnosti v oblasti požární ochrany 

v působnosti územního samosprávného 

celku, 

- koncepce požární ochrany v kraji, 

- organizování požární ochrany v období 

stavu ohrožení státu a válečného stavu 

ve spolupráci s hasičským záchranným 

sborem kraje, 

- zajišťování akceschopnosti jednotek 

požární ochrany v působnosti 

územního samosprávného celku včetně 

financování jejich potřeb, 

- nařízení kraje a obecně závazné 

vyhlášky v oblasti požární ochrany, 

- zabezpečování výstavby a údržby 

objektů požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení, 

- zpracovávání stanovené dokumentace 

požární ochrany, 

- organizování preventivně výchovné 

činnosti v oblasti požární ochrany, 

- povinnosti právnických a fyzických 

osob v oblasti požární ochrany při 

správě majetku, 

- plošné pokrytí území kraje jednotkami 

požární ochrany a akceschopnost 

jednotky k zásahům mimo hasební 

obvod. 

 

Ochrana před povodněmi: 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

- zvládání povodňových rizik, 

- organizace a provádění povodňových 

opatření, 

- zpracování povodňového plánu 

v působnosti územního samosprávného 

celku, 

- organizace povodňových prohlídek, 

- organizace a příprava hlásné 

povodňové služby, 

- příprava a činnost povodňových orgánů 

v působnosti územního samosprávného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZ3JBGD0)



9 
 

celku, 

- vedení stanovené dokumentace, 

- příprava a realizace finančního 

zabezpečení ochrany před povodněmi. 

 

Zajišťování obrany státu: 

 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

silách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti 

a jejím zajišťování (branný zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování 

obrany státu.nařízení vlády č. 139/2017 

Sb., o plánování obrany státu. 

- plnění úkolů a opatření v oblasti 

zajišťování obrany státu v působnosti 

územního samosprávného celku, 

- vyhodnocování objektů, které za stavu 

ohrožení státu nebo za válečného stavu 

mohou být napadeny, 

- plánování opatření k vytvoření 

nezbytných podmínek pro zajištění 

životních potřeb obyvatel, fungování 

státní správy a samosprávy a 

zabezpečení výběrového doplnění 

ozbrojených sil za stavu ohrožení státu 

nebo mobilizace ozbrojených sil za 

válečného stavu, 

- vedení evidence určených věcných 

prostředků a jejich vlastníků a 

fyzických osob určených za stavu 

ohrožení státu a za válečného stavu k 

pracovní povinnosti nebo pracovní 

výpomoci, 

- zabezpečování přípravy občanů k 

obraně státu, 

- zpracování dílčího plán obrany kraje a 

dílčího plánu obrany obce s rozšířenou 
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působností, 

- řešení žádostí o zproštění výkonu 

mimořádné služby, 

- zabezpečování odvodního řízení podle 

požadavků krajského vojenského 

velitelství, 

- vyžadování sil a prostředků Armády 

ČR k záchranným pracím. 

 

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek: 

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

- spolupráce při zajišťování vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku za 

krizových stavů, 

- spolupráce s ozbrojenými 

bezpečnostními složkami. 

 

Ochrana utajovaných informací: 

 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se 

stanoví seznam utajovaných informací, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

- výkon státní správy ve věcech ochrany 

utajovaných informací v přenesené 

působnosti územního samosprávného 

celku. 

 

…. 
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Ministerstvo 

zemědělství 

zemědělství, 

myslivost a 

lesní 

hospodářství 

v zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 

výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 

ochraně mořských rybolovných zdrojů a 

změně některých zákonů (zákon o 

rybářství), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení 

zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 

výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 

ochraně mořských rybolovných zdrojů a o 

změně některých zákonů (zákon o 

rybářství), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

32/2012 Sb., o přípravcích a dalších 

prostředcích na ochranu rostlin, ve znění 

pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných 

zásadách integrované ochrany rostlin, 

vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné 

způsobilosti pro nakládání s přípravky, 

vyhláška č. 207/2012 Sb., o 

profesionálních zařízeních pro aplikaci 

přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 

Sb., o technických zařízeních a o 

označování dřevěného obalového 

materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 

Sb., o mechanizačních prostředcích na 

ochranu rostlin, 

zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském), ve znění pozdějších 

předpisů. 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 

uvádění přípravků na ochranu rostlin na 

trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 

a 91/414/EHS, v platném znění, 

nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 

8. června 2011, kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1107/2009, pokud jde po požadavky na 

označování přípravků na ochranu rostlin, 

v platném znění, 

zákon č. 256/2000 Sb., o Státním 

zemědělském intervenčním fondu a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o 

Státním zemědělském intervenčním 
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fondu), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a 

o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Na úrovni krajského úřadu a obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností:  

- vyhlašování rybářských revírů, 

hospodářských ukazatelů, přidělování 

výkonu rybářského práva a 

ustanovování rybářských hospodářů, 

- vyhlašování (rušení, změna statutu) 

rybích oblastí, 

- posuzování výběrového řízení na 

užívání rybářských revírů. 

 

Na úrovni krajského úřadu, obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností a 

pověřených obecních úřadů: 

- udělování výjimek pro výkon 

rybářského práva, ustanovování 

rybářské stráže a vydávání rybářských 

lístků. 

 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

- vyhláška č. 327/2012, o ochraně včel, 

zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při použití 

přípravků na ochranu rostlin,  

- vyhláška č. 215/2008 Sb., o 

opatřeních proti zavlékání a 

rozšiřování škodlivých organismů 

rostlin a rostlinných produktů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Na úrovni obecních úřadů a obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností: 

   

- rostlinolékařská péče a ochranná 

opatření proti škodlivým 

organismům, 

- základní povinnosti fyzických a 

právnických osob na úseku 

rostlinolékařské péče, 

- přijímání opatření na úseku 

rostlinolékařské péče, 
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- státní správa na úseku 

rostlinolékařské péče, 

- působnost obecních úřadů a obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností na 

úseku rostlinolékařské péče, 

- ochrana včel při použití přípravků na 

ochranu rostlin. 

- evidence zemědělských podnikatelů 

podle § 2f a násl. zákona o 

zemědělství. 

 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Na úrovni obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností: 

- evidence zemědělských podnikatelů 

podle § 2f a násl. zákona o 

zemědělství. 
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