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V. 

 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa: 

1. Ministerstvo financí  

2. Liberecký kraj 

3. Zlínský kraj 

 

Autor Připomínka Vypořádání 

Zásadní připomínky: 
  

Ministerstvo financí Nad rámec předloženého návrhu k náplni správní činnosti 

při finančním hospodaření územních samosprávných celků a 

jeho přezkumu: 

  

Vzhledem k tomu, že po přijetí vyhlášky č. 173/2017 Sb. 

obdrželo Ministerstvo financí značné množství dotazů a 

připomínek k náplni správních činností v gesci Ministerstva 

financí, navrhujeme úpravu těchto činností nad rámec 

předložené vyhlášky. 

 

Navrhujeme následující znění náplně správní činnosti při 

finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu: 

„Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

Akceptováno.  

Náplň správní činnosti při finančním hospodaření územních 

samosprávných celků a jeho přezkumu byla změněna podle 

zásadní připomínky Ministerstva financí a současně byl 

změněn název zvláštní odborné způsobilosti v § 1 odst. 1 

písm. h) tak, že zní: „h) při správě daní, poplatků a jiných 

obdobných peněžitých plnění“. Změna názvu této zvláštní 

odborné způsobilosti byla promítnuta i do přílohy vyhlášky. 
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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. 

 

Ministerstvo financí Připomínka nad rámec předloženého návrhu k § 1 odst. 1 

písm. h) vyhlášky 

Požadujme v § 1 odst. 1 písm. h) nahradit slova „při správě daní, 

poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů“ 

slovy „při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění“ 

z důvodu nepřesnosti tohoto slovního spojení. Patrně má jít o 

správu daní, správu poplatků a správu jiných peněžitých plnění 

obdobných daním a poplatkům. Současné znění je však 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. 

 

 

Akceptováno.  

(Po dohodě s Ministerstvem financí doplněno ještě slovo 

„obdobných“.) 

Liberecký kraj 

 

Nad rámec předloženého návrhu: k náplni správní činnosti 

při finančním hospodaření územních samosprávných celků a 

jeho přezkumu 

V souvislosti s nejasnostmi a aplikačními problémy v praxi 

z důvodu změn po přijetí vyhlášky č. 173/2017 Sb. navrhujeme 

úpravu vyhlášky č. 512/2002 Sb. nad rámec předloženého 

návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

Shodná připomínka se zásadní připomínkou nad rámec 

vyhlášky uplatněnou Ministerstvem financí (viz výše).  
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Navrhujeme nové znění náplně správní činnosti při finančním 

hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 

v této podobě: 

„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, 
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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, 

- 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, 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Liberecký kraj 

 

 K § 1 odst. 1 písm. h) 

Požadujme v § 1 odst. 1 písm. h) nahradit slova „při správě daní, 

poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů“ 

slovy „při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění“ 

z důvodu nepřesnosti tohoto slovního spojení. Patrně má jít o 

správu daní, správu poplatků a správu jiných peněžitých plnění 

obdobných daním a poplatkům. Současné znění je však 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. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

Shodná připomínka se zásadní připomínkou uplatněnou nad 

rámec vyhlášky k § 1 odst. 1 písm. h) Ministerstvem financí 

(viz výše).  
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Zlínský kraj 
S vypuštěním „Ochrany utajovaných informací“ ze zvláštní 

odborné způsobilosti „Ochrana obyvatel a krizové řízení“ 

nesouhlasíme.  

 

Odůvodnění:  

 

Pracovníci krizového řízení územních samosprávných celků 

pracují s utajovanými informacemi stupně utajení minimálně 

„vyhrazené“ a je nanejvýš vhodné, aby o této problematice měli 

přehled. Jednoznačně nelze souhlasit s argumenty předkladatele, 

že návrh vyhlášky reaguje na podněty z praxe s tím, že zařazení 

bloku „ochrana utajovaných informací“ do správní činnosti „při 

zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ se v praxi ukazuje 

jako zbytečně zatěžující. Na základě vlastních praktických 

zkušeností z účasti na přípravě k ověření zvláštní odborné 

způsobilosti, lze konstatovat, že oblast „Ochrana obyvatel a 

krizové řízení“ nepřináší v praxi žádné problémy, rozsah 

přednášek a počet zkušebních otázek je malý a úředníci dostanou 

opravdu jenom základní informace o ochraně utajovaných 

informací, které nezbytně potřebují. Z tohoto důvodu 

požadujeme ve vyhlášce č. 512/2002 Sb. zachovat v náplni 

správní činnosti „při zajištění ochrany obyvatel a krizovém 

řízení“ též blok „ochrana utajovaných informací“. 

Připomínku považujeme za zásadní. 

 

Akceptováno. 

Shodná připomínka jako vedoucí Úřadu vlády – vypořádána 

stejným způsobem, a to tak, že podle původního návrhu 

budou odstraněny závěrečné pasáže o utajovaných 

informacích a v reakci na připomínku budou v příloze v části 

„Ministerstvo vnitra“ za slova „zajišťování agendy zvláštních 

skutečností,“ vložena slova „včetně ochrany utajovaných 

informací v rozsahu stupně utajení „Vyhrazené“ v souvislosti 

s touto agendou,“. 

 

Dále se připomínkující již nezaměřuje na normativní text 

vyhlášky, nýbrž pouze na odůvodnění vyhlášky. 

  
 

 

 

 

Autor Připomínka Vypořádání 

Doporučující věcné 

připomínky: 

  

Ministerstvo financí 
Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení ve znění: 

 
Akceptováno. 
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„Úředník, který vykonával činnosti spočívající v ukládání 

odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, a z toho 

důvodu prokázal ZOZ pro správní činnost při správě daní a 

poplatků do 30. 6. 2017, je oprávněn tyto činnosti vykonávat i 

nadále bez nutnosti prokázat ZOZ pro správní činnost při 

finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu“ 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení z důvodu, že v 

minulosti nebylo vyhláškou přesně specifikováno prokázání 

jaké zvláštní odborné způsobilosti je nutné pro výkon činností 

spočívajících v ukládání odvodu a penále za porušení 

rozpočtové kázně, a proto byli úředníci vykonávající tyto 

činnosti na základě doporučení MV vysíláni na zkoušku ZOZ 

pro správní činnost „při správě daní a poplatků“. 

 

Zařazení zmíněných činností pod jinou správní činnost 

vyvolalo plošnou nutnost, aby úředníci, kteří v určité době 

prokázali odpovídající ZOZ a kteří tyto činnosti dlouhodobě v 

souladu se zákonem vykonávají, aby absolvovali další ZOZ 

pro výkon stejné činnosti ÚSC. Tento postup považujeme za 

neefektivní. 

 

Žádáme o zohlednění připomínky do návrhu vyhlášky. 

Přechodné ustanovení týkající se činnosti „spočívající v 

ukládání odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně“ se 

musí formulovat tak, aby navazovalo na nyní prováděnou 

změnu a vztahovalo se k datu nabytí účinnosti právě 

předkládané novely. Teprve od účinnosti novely je 

možné odkazem na přechodné ustanovení poukazovat na 

rozřešení otázky zařazení této činnosti. Ministerstvo financí 

rozhodlo, že činnosti „spočívající v ukládání odvodů a penále 

za porušení rozpočtové kázně“ budou součástí pouze zvláštní 

odborné způsobilosti „při finančním hospodaření územních 

samosprávných celků a jeho přezkumu“. 

 

 

Liberecký kraj 

 

Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení ve znění: 

 

„Úředník, který vykonával činnosti spočívající v ukládání 

odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, a z toho 

důvodu prokázal ZOZ pro správní činnost při správě daní a 

poplatků do 30. 6. 2017, je oprávněn tyto činnosti vykonávat i 

nadále bez nutnosti prokázat ZOZ pro správní činnost při 

finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu“ 

 

Akceptováno - viz výše - shodná připomínka Ministerstva 

financí. 

. 
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Odůvodnění: 

Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení z důvodu, že v 

minulosti nebylo vyhláškou přesně specifikováno prokázání 

jaké zvláštní odborné způsobilosti je nutné pro výkon činností 

spočívajících v ukládání odvodu a penále za porušení 

rozpočtové kázně, a proto byli úředníci vykonávající tyto 

činnosti na základě doporučení MV vysíláni na zkoušku ZOZ 

pro správní činnost „při správě daní a poplatků“. 

 

Zařazení zmíněných činností pod jinou správní činnost 

vyvolalo plošnou nutnost, aby úředníci, kteří v určité době 

prokázali odpovídající ZOZ a kteří tyto činnosti dlouhodobě v 

souladu se zákonem vykonávají, aby absolvovali další ZOZ 

pro výkon stejné činnosti ÚSC. Tento postup považujeme za 

neefektivní. 

Ministerstvo zemědělství 
 
Požadujeme za bod 1 vložit nový novelizační bod č. 2, 

který zní: 

 

„2. V příloze v části „Ministerstvo zemědělství“ se za 

slova „zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 

intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve 

znění pozdějších předpisů,“ vkládají slova „zákon č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů,“.     

 

Dosavadní novelizační bod č. 2 se označuje jako 

novelizační bod č. 3. 

 

Odůvodnění: 

 

Ve výčtu obecně uváděných právních předpisů 

vztahujících se k zvláštní odborné způsobilosti v 

Akceptováno.  

Na základě shody s názorem Ministerstva zemědělství se  do 

úvodního výčtu právních předpisů doplňuje odkaz na zákon o 

zemědělství, neboť citovaný 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. Dle sdělení připomínkového místa se tím však 

nic nemění na skutečnosti, že součástí správní činnosti 

v zemědělství, pro kterou je nutné prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost, již nebude evidence zemědělských podnikatelů. 

V tomto smyslu bude také Ministerstvo zemědělství v případě 

potřeby informovat tazatele z praxe. 
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zemědělství je nezbytné zachovat i zákon č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vedoucí Úřadu vlády ČR 
Úvod 

Vyřazení problematiky ochrany utajovaných informací 

z odborné způsobilosti úředníků zabývajících se krizovým 

řízením se jeví jako nešťastné. Obě problematiky jsou 

spolu úzce propojeny, v rámci ochrany utajovaných 

informací se reaguje na krizové situace, které jsou 

zahrnuty i do krizových plánů a naopak v oblasti 

krizového řízení se odvolává na ochranu utajovaných 

informací.  

 

V zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), jsou zmíněny tzv. 

„zvláštní skutečnosti“, jejichž manipulaci upřesňuje 

nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Toto nařízení v § 4 

stanovuje 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.  

 

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

seznam utajovaných informací, jsou uvedeny 

v jednotlivých přílohách utajované informace spadající do 

krizového řízení. Například: 

 Obrana – mobilizační dokumenty, dislokace 

záchranných útvarů, mapové podklady apod. 

 Průmysl – údaje o plynovodech, plynárenských a 

energetických zařízení a jejich ochraně. 

 Vnitro – ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

ochrana objektů jaderných zařízení, muničních 

skladů a jiných objektů nakládajících 

Akceptováno. 

Bylo dohodnuto, že podle původního návrhu budou 

odstraněny závěrečné pasáže o utajovaných informacích a 

současně - v reakci na připomínku a doplňující vysvětlení  

připomínkového místa, že je vhodné, aby úředníci 

vykonávající příslušné správní činnosti byli vyškoleni a 

vyzkoušeni i v oblasti ochrany utajovaných informací, a to ve 

vztahu k tzv. zvláštním skutečnostem (v podstatě se zřetelem 

ke stávající zkušební otázce č. 60) budou v příloze v části 

„Ministerstvo vnitra“ za slova „zajišťování agendy zvláštních 

skutečností, vložena slova „včetně ochrany utajovaných 

informací v rozsahu stupně utajení „Vyhrazené“ v souvislosti 

s touto agendou,“. 
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s nebezpečnými látkami, bezpečnostní operace 

apod. 

 Zemědělství – bezpečnost vodních děl, 

strategických zdrojů podzemních vod a zdrojů pitné 

vody. 

 Jaderná bezpečnost – plány součinnostních cvičení, 

jejich rozbory a výsledky, přepravy jaderného 

materiálu. 

 

Státní hmotné rezervy – bezpečnostní ochrana záložních 

pracovišť státních hmotných rezerv, dokumenty 

související s hospodářskou mobilizací. 

 

Doporučujeme zachování potřebnosti disponibility znalostmi 

v oblasti ochrany utajovaných informací pro segment řídících 

pracovníků na úrovni krajů, kteří při výkonu své práce 

znalost výše uvedených předpisů na základě zdůvodnění 

uvedeného v úvodu nezbytně potřebují.  

 

Vedoucí Úřadu vlády ČR 
Připomínka: 

V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo vnitra“ se slova 

„nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, 

ve znění pozdějších předpisů.“ nahrazují slovy „nařízení 

vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.“. 

 

Akceptováno. 

V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo vnitra“ jsou slova 

„nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, 

ve znění pozdějších předpisů.“ nahrazena podle 

připomínky slovy „nařízení vlády č. 139/2017 Sb.,  

o plánování obrany státu.“. 

 

Vedoucí Úřadu vlády ČR V odůvodnění navrhované vyhlášky, část I/1, třetí odstavec 

doporučujeme opravit překlep v textu a slova „ve vtahu“ 

nahradit slovy „ve vztahu“.  

 

Akceptováno. 

Opraven překlep v textu odůvodnění novely vyhlášky podle 

připomínky. 
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Moravskoslezský kraj 
 

U správní činnosti „zemědělství“ doporučujeme zredukovat 

náplň této činnosti u rostlinolékařské péče ve větším rozsahu, 

než navrhuje předkládaný materiál, neboť s účinností ode dne 

1. 12. 2017 byly zákonem č. 299/2017 Sb. výrazně 

zredukovány kompetence obcí v této oblasti. 

 

 

Neakceptováno. 

 

Ústecký kraj 
Připomínka nad rámec předloženého návrhu  

Stanovisko MF ČR ve věci uznání rovnocennosti zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti při správě daní a poplatků podle 

platné úpravy do 30. 6. 2017, uvedené ve vyhlášce č. 512/2002 

Sb., uvádí, že všichni zaměstnanci územních samosprávných 

celků, kteří pro výkon své agendy absolvovali předepsanou 

ZOZ do výše uvedeného data, musí nyní znovu povinně složit 

ZOZ v oblasti finančního hospodaření ÚSC a jeho přezkumu, a 

to jen proto, že tato ZOZ byla nově od 1. 7. 2017 rozšířena o 

„ukládání odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně“, 

které přitom probíhá plně v rámci daňového řízení. Ukládání 

odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně je přitom 

jedinou požadovanou znalostí, kterou by v rámci ZOZ z 

finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu příslušní pracovníci využívali, neboť pracovníci 

provádějící správu daní nemají typicky na starosti činnosti 

související s tvorbou rozpočtu nebo nakládáním s 

rozpočtovými prostředky.  

 Výklad MF ČR je rovněž v přímém rozporu s oficiálním 

odůvodněním návrhu novely vyhlášky č. 512/2002 Sb., v němž 

je v bodě 5 uvedeno že: „Vyhláška nemá dopady na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Na rozpočty územních 

samosprávných celků může mít dílčí dopady zavedení nových 

správních činností, pro něž je povinné prokázání zvláštní 

odborné způsobilosti“. Je tedy zřejmé, že novelizace vyhlášky 

Upraveno v souladu s připomínkami MF ČR. Doplněno 

přechodné ustanovení. 
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měla působit „pro futuro“ a jejím smyslem nebylo donutit 

územní samosprávné celky k přezkoušení stávajícího 

profesionálního úřednického aparátu, což by pro územní 

samosprávné celky představovalo neúměrnou ekonomickou a 

personální zátěž, nehledě na absurditu požadavku složení dvou 

ZOZ v okruzích činností, které se vzájemně překrývají.  

Navrhujeme proto nad rámec předložené novely provedení 

změny vyhlášky tak, aby z povinnosti skládat nově 

definovanou ZOZ byli vyjmuti úředníci, kteří v agendě 

pracovali před nabytím účinnosti novely a měli již složenou 

ZOZ v oblasti správy daní a poplatků, respektive aby tato 

skutečnost byla MV ČR uznávána jako rovnocenná. 
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