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V. 

 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb.,  

o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb. 
 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 9. března 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 3. dubna 2018. 

 

Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa:  

1. Ministerstvo financí 

2. Olomoucký kraj 

 

 

Autor Připomínka Vypořádání 

Zásadní připomínky:   

Ministerstvo financí 

 

 

K čl. I bodu 2:  

Slovní spojení „při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění 

do veřejných rozpočtů“ není přesné. Patrně má jít o správu daní, 

správu poplatků a správu jiných peněžitých plnění obdobných 

daním a poplatkům. Navržené 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. Text by měl tudíž správně znít takto: „při správě daní, 

poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“. 

Akceptováno.  

V návaznosti na vypořádání zásadní připomínky Ministerstva financí 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní 

odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů, (připomínkové řízení probíhalo současně 

s připomínkovým řízením k návrhu novely vyhlášky č. 304/2012 Sb.) 

směřující ke změně názvu správní činnosti, byla akceptována změna 

názvu správní činnosti shodně v obou předmětných vyhláškách na „při 

správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“. 

Olomoucký kraj 

 

 

Olomoucký kraj navrhuje, aby v příloze č. 2 k vyhlášce 

č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků 

územních samosprávných celků bylo k správní činnosti „při 

finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu“ doplněno uznání studijního programu M6805 - Právo 

a právní věda v oboru Právo. Tento studijní program povinně 

zahrnuje i předměty finanční právo a správní právo, které jsou 

obsahově širší, než rozsah znalostí požadovaných v rámci výše 

uvedené správní činnosti a považujeme proto za neekonomické, aby 

úředníci s vysokoškolským právním vzděláním byli nuceni 

prokazovat své znalosti při ZOZ, zvláště pokud jsou u stejné 

Neakceptováno. Olomoucký kraj s vypořádáním souhlasí.  

Nyní navrhovaná novela vyhlášky č. 304/2012 Sb. je zaměřena čistě na 

provedení změny názvu čtyř správních činností, ke kterým došlo 

s účinností od 1. července 2017 vyhláškou č. 173/2017 Sb., kterou se 

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

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem novelizace v tuto chvíli není revize studijních programů, 

jejichž absolvování je stanoveno jako rovnocenné ke vzdělání úředníků 

podle zákona č. 312/2002 Sb. Ministerstvo vnitra má v plánu k této revizi 

přistoupit, považuje však za nezbytné provést ji komplexně a ve 
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správní činnosti uznávány jednodušší bakalářské studijní programy 

B6804 Právní specializace - Právo a finance případně B6804 

Právní specializace - Veřejná správa nebo B6807 Veřejná správa. 

spolupráci s věcnými gestory daných správních činností. Při této 

příležitosti pak bude samozřejmě možné zvažovat i zařazení dalších 

studijních programů do příloh k vyhlášce č. 304/2012 Sb. Účelem nyní 

předkládané novely je však pouze rychlá oprava uvedených nepřesností, 

které v praxi způsobují interpretační a aplikační problémy.  

 Olomoucký kraj navrhuje, aby do vyhlášky bylo doplněno 

ustanovení, které uvádí, že: „Povinnost prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost ze zvláštní části nemá úředník, který určenou správní 

činnost vykonával po dobu nejméně pěti let před nabytím účinnosti 

této vyhlášky.“ Důvodem je skutečnost, že úředníci, kteří před 

nabytím účinnosti novely vyhlášky vykonávali správní činnost „při 

správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných 

rozpočtů“, která zahrnovala i řízení o porušení rozpočtové kázně ve 

vazbě na kontrolní činnost a vyžadovala složení ZOZ, by po novele 

museli skládat druhou ZOZ pro činnost „při finančním hospodaření 

územních samosprávných celků a jeho přezkumu“, byť mají 

v uvedené činnosti dlouholetou praxi. 

Věcně akceptováno. Olomoucký kraj s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo financí, které je věcným gestorem předmětné správní 

činnosti, navrhuje doplnit k vyhlášce, kterou se mění vyhláška 

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

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, (připomínkové 

řízení probíhalo současně s připomínkovým řízením k návrhu novely 

vyhlášky č. 304/2012 Sb.) přechodné ustanovení, jehož obsahem bude 

výslovné stanovení, že úředník, který vykonává činnosti spočívající 

v ukládání odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, a z toho 

důvodu prokázal zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnost při 

správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, je oprávněn 

tyto činnosti vykonávat i nadále bez nutnosti prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost pro správní činnost při finančním hospodaření územních 

samosprávných celků a jeho přezkumu. Touto změnou ve vyhlášce 

č. 512/2002 Sb. (kam navrhované ustanovení systematicky náleží) dojde 

k věcné akceptaci připomínky uplatněné Olomouckým krajem. 
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