
 

V. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIRORESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky 

 

 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 27. prosince 2017 s termínem pro zaslání připomínek do 18. ledna 

2018. 

 

Celkem bylo k návrhu vyhlášky uplatněno 19 zásadních připomínek, a to 9 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády České republiky, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Správa státních 

hmotných rezerv a Sdružení místních samospráv České republiky 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

 

Žádné připomínky neuplatnily Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního 

prostředí, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Národní bezpečnostní 

úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Asociace samostatných odborů, Českomoravská konfederace odborových svazů, 

Hlavní město Praha, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Zlínského kraje a Svaz měst a obcí České republiky. 

 

Připomínky nezaslaly Úřad ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády a koordinací úkolů v oblasti lidských práv, rovných příležitostí 

a boji s korupcí, Energetický regulační úřad, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Asociace krajů České republiky. 
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo financí  

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí  

3. Ministerstvo pro místní rozvoj 

4. Ministerstvo spravedlnosti 

5. Ministerstvo zemědělství 

6. Úřad vlády České republiky  

7. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

8. Správa státních hmotných rezerv  

9. Sdružení místních samospráv České republiky 

 

Připomínkové místo Připomínka  

1. Ministerstvo financí 1.1 

 

K Příloze č. 2, oboru služby Finance: 

 

požadujeme vypustit tyto právní předpisy: 

- zákon o působnosti orgánů České 

republiky v oblasti cen, 

- zákon o majetku ČR, 

- zákon o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, 

- kontrolní řád, 

- výměr Ministerstva financí, kterým se 

na příslušný kalendářní rok vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami. 

Akceptováno.  
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 1.2 

 

K Příloze č. 2, oboru služby Loterie a jiné 

podobné hry: 

 
požadujeme doplnit: 

- vyhláška č. 439/2016 Sb., 

o požadavcích na minimální náležitosti 

výstupních dokumentů odborného 

posuzování a osvědčování a o jejich 

poskytování orgánům vykonávajícím 

státní správu v oblasti provozování 

hazardních her, 

- vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se 

stanoví rozsah technických parametrů 

pro zařízení, jejichž prostřednictvím 

jsou provozovány hazardní hry, 

požadavků na ochranu a uchovávání 

herních a finančních dat a jejich 

technické parametry, 

- zákon o dani z hazardních her, 

- správní řád. 

Akceptováno částečně. 
 

 

Vyhlášky se ve vyhlášce č. 162/2015 Sb. neuvádějí 

(vizte stanovisko pracovní komise Legislativní rady 

vlády pro veřejné právo III ze dne 22. 6. 2016 

i původní znění vyhlášky). V příloze č. 1 vyhlášky 

postačí uvedení nadřazeného právního předpisu.  

 

Upřesnění, které prováděcí právní předpisy budou 

předmětem zkoušení, postačí provést formou seznamu 

odborné literatury, jenž je ze zákona (§ 181 odst. 3), 

stejně jako samotné zkušební otázky, zveřejněn 

v Portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku. 

 

2. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 

 

 

2.1 

 

K bodu 2 - § 2 odst. 1 

 

Pokud jde o dobu přípravy k ústní části 

zkoušky, navrhujeme i zde zkrácení dosavadní 

horní hranice 30 minut -  podle našeho názoru 

by 15 – 20 minut mělo stačit (vycházíme z toho, 

že otázky jsou předem známé, uchazeč má 

Neakceptováno.  
 

Dle názoru předkladatele musí být osobám konajícím 

zvláštní část úřednické zkoušky garantována 

minimální doba přípravy na zvláštní část úřednické 

zkoušky, kterou je – dle individuálních potřeb 

zkoušeného – doba 15 až 30 minut. Zároveň je však 

rovněž nutné poskytnout možnost prodloužení této 

přípravy ve výjimečných případech. To, že jde o tyto 

případy, je v textu ustanovení vyjádřeno slovem 
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k dispozici úplná znění příslušných právních i 

služebních předpisů). 

 

„zpravidla“, přičemž v odůvodnění novely vyhlášky je 

specifikováno, že jde o opatření, které má být 

využíváno zejména v případech, kdy dotčenou osobou 

je osoba zdravotně postižená nebo osoba jinak 

zdravotně znevýhodněná. Uvedené se následně odrazí 

i v metodickém pokynu sekce pro státní službu k 

organizaci a provádění úřednických zkoušek. 

 

Pro zhodnocení vlivu okolností konání zvláštní části 

úřednické zkoušky je nezbytné do výčtu zahrnout také 

nervozitu a stres, které mají negativní dopad na 

schopnost soustředění zkoušené osoby, což může vést 

k podání výkonu nereflektujícímu skutečné znalosti 

a dovednosti zkoušené osoby. Proto by snížení horní 

hranice pro přípravu k ústní odpovědi mohlo vést 

k vyšší diskrepanci mezi prokazovanými a skutečnými 

znalostmi, a nebylo by tedy v souladu s cílem 

předkládaného návrhu.  

 

 2.2 

 

K bodům 1 a 2 

 

V bodu 1 i 2 se navrhuje, aby v případech 

zvláštního zřetele hodných bylo možné 

maximální dobu trvání příslušné části zkoušky 

ještě prodloužit. Není však vyřešeno, jak 

k prodloužení doby dojde – usnesením komise? 

Na základě jakých podkladů či návrhů? Bude 

komise hlasovat a bude zakázáno se hlasování 

zdržet – viz § 39 odst. 1 věta třetí zákona o 

státní službě?    

Částečně akceptováno. 

 

V souladu s čl. 5 odstavcem 8 jednacího řádu zkušební 

komise, který tvoří přílohu č. 6 k metodickému 

pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 

1/2017, kterým se stanoví další podrobnosti k 

provádění a organizaci úřednické zkoušky, se „o 

předmětu jednání zkušební komise, který není právně 

upraven (např. volba předsedy), pořizuje zápis, který 

se v jednom stejnopisu předá koordinátorovi.“ 

 

Zkušební komise tak nemůže rozhodovat usnesením, 

jelikož usnesením v souladu s § 76 odstavec 1 zákona 
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Postup je nutné, podle našeho názoru, doplnit. 

Důvody, které by případně mohly vést 

k prodloužení doby trvání úřednické zkoušky, 

by měl žadatel uvést již na podané žádosti o její 

vykonání. Důvodem je to, že je nutné toto 

případné prodloužení zapracovat do 

harmonogramu programu konání zkoušky 

(zvláště, když v některých případech zkoušku 

koná větší počet účastníků).  

 

O prodloužení doby trvání zkoušky by měla 

rozhodnout zkušební komise formou usnesení, 

které uvede do zápisu. Rozhodnutí komise by 

mělo být konečné (bez možnosti podání 

stížnosti) z toho důvodu, že by mohlo dojít 

k anulaci výsledku celé zkoušky, kterou by 

bylo nutné opakovat. Otázkou je, v jakém 

termínu, před kterou komisí (zda původní, vůči 

jejímuž postupu účastník podal stížnost), nebo 

druhá komise. Upozorňujeme na to, že termín 

zápisu konání úřednické zkoušky do ISoSS je 

min. 21 dnů. Může se tak stát, že v případě, že 

státnímu zaměstnanci bude končit roční lhůta 

pro vykonání zkoušky, tímto případným 

opatřením mu znemožníme její vykonání a tím 

mu i zabráníme v možnosti být přijat do státní 

služby na dobu neurčitou. 

 

č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhoduje správní orgán 

pouze v případech zákonem stanovených. Slovo 

„usnesení“ dle § 39 odst. 1 věta poslední zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, má tedy význam 

„rozhodnutí“ a neurčuje formu takového rozhodnutí. 

 

Proti rozhodnutí zkušební komise je přípustná stížnost 

podaná ústřednímu správnímu úřadu, který zkušební 

komisi zřídil. Obecný postup pro vyřízení stížností je 

obsažen v § 157 zákona o státní službě, a není proto 

důvod se domnívat, že by kladné vyřízení stížnosti 

mělo dopad na zkoušku jako celek, nýbrž pouze na 

část vztahující se ke stěžovateli. 

 

Specifikace opravných prostředků proti úkonům 

zkušební komise a případné navrácení uplynulé lhůty 

není možné řešit formou vyhlášky.  

 

Požadavek na prodloužení délky trvání obecné části 

úřednické zkoušky podle § 1 odst. 1 anebo prodloužení 

délky trvání přípravy u zvláštní části úřednické 

zkoušky podle § 2 odst. 1 posoudí zkušební komise a 

výsledek posouzení zaznamená do protokolu o 

průběhu úřednické zkoušky. Za tímto účelem také byly 

do protokolu o průběhu úřednické zkoušky doplněny 

příslušné kolonky: „Ve smyslu § 1 odst. 1 a/nebo § 2 

odst. 1 vyhlášky č. 162/2015 Sb. doba trvání 

písemného testu/přípravy k vykonání zvláštní části 

úřednické zkoušky prodloužena: □ Ano □ Ne“. 
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 2.3 

 

K příloze 2, oboru služby Společné 

evropské politiky podpory a pomoci, 

evropské strukturální, investiční a obdobné 

fondy 

 

Považujeme rozšíření dokumentů, ze kterých se 

formulují otázky pro úřednickou zkoušku pro 

obor služby 47, za příliš extenzivní. Jsme 

přesvědčeni, že není na místě, aby všichni 

uchazeči o obor služby 47 museli ovládat celou 

agendu veřejné podpory a aby museli znát 

dokumenty, které již nejsou relevantní (protože 

se vztahují k programovému období 2007-

2013). Veřejná podpora se týká i dotací 

z národních prostředků, přesto není pro jiné 

obory služby vyžadována. Stejně tak za 

nevhodné považujeme stanovit, aby otázky pro 

úřednickou zkoušku pro obor služby 47 

zahrnovaly kompletní sadu specifických 

nařízení pro jednotlivé ESI fondy. Otázky by 

měly být formulovány z dokumentů 

obecnějšího charakteru, které jsou platné pro 

všechny instituce a útvary pracující na agendě 

v oboru služby 47.  

Požadujeme proto vypustit ze seznamu 

dokumenty pod písmeny: a) d), f), g), h), i), k), 

l), m), n), o), p), q), r), s), u), v), za), zc). 

 

Částečně akceptováno. 

 

V souladu se stanoviskem gestora, Ministerstva 

pro místní rozvoj, budou ze seznamu dokumentů 

vypuštěny dokumenty pod písmeny c), d), m), o), p), 

q), r,) s), v), za), zd) a ze). 

 

Všechny zbylé dokumenty mají přímý vztah 

ke zkušebním otázkám oboru státní služby 47 

a předkladatel považuje za nutné, aby s nimi byl 

zkoušený v patřičné míře obeznámen. 
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 2.4 

 

K příloze č. 3 

 

Ve vzoru osvědčení o úspěšném vykonání 

úřednické zkoušky je třeba na další řádek pod 

uvedením třetího komisaře uvést sloveso 

„vydává“ a to ve smyslu ustanovení § 39 odst. 

2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, podle 

kterého úřad, resp. zkušební komise 

„vydává“ Osvědčení o úspěšném vykonání 

úřednické zkoušky. 

 

Akceptováno jinak 

 

Pro sjednocení se zprávou o neúspěšném vykonání 

úřednické zkoušky bude doplněno slovo „vystavuje“ 

(§ 39 odst. 2 zákona), nikoliv tedy „vydává“. 

 2.5 

 

K § 2 odst. 1 a § 3 odst. 3 

 

Podle našeho názoru by pro ověření potřebných 

vědomostí, schopností a odborné připravenosti 

pro výkon služby v příslušném oboru služby 

státního zaměstnance mělo postačovat, aby si 

uchazeč vylosoval 2 zkušební otázky ze 

seznamu 20 zkušebních otázek, namísto 

dosavadních tří. Zkoušený, který by byl ve 

zvláštní části úřednické zkoušky u obou 

vylosovaných otázek hodnocen výrokem 

„vyhověl“, by se pak i celkově hodnotil 

výrokem „vyhověl“. V případě, že u jedné ze 

zkušebních otázek by bylo hodnocení výrokem 

„nevyhověl“, hodnotí se i celkově výrokem 

„nevyhověl“.    

Neakceptováno. 

 

Účelem návrhu vyhlášky je především aktualizace 

výčtu mezinárodních smluv, právních předpisů a také 

zpřísnění podmínek pro úspěšné absolvování obecné 

části úřednické zkoušky. Návrh nemá ambici měnit 

základní parametry současného systému konání 

úřednických zkoušek.  

 

Navrhovaná úprava by v konečném důsledku zvýšila 

požadovanou hranici pro úspěšné absolvování ústní 

zkoušky z 66,6 % na 100 %, což není v souladu 

s obecnými principy aplikovanými při konání 

jakýchkoliv zkoušek, neboť pro složení zkoušky není 

vhodné požadovat absolutní úspěšnost. 
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Požadujeme proto v § 2 odst. 1 větě první číslo 

„3“ nahradit číslem „2“, v § 3 odstavec 3 uvést 

ve znění „(3) Zkoušený, který se ve zvláštní 

části úřednické zkoušky hodnotí výrokem 

„vyhověl“ u obou vylosovaných zkušebních 

otázek, se ve zvláštní části úřednické zkoušky 

celkově hodnotí výrokem „vyhověl“; 

zkoušený, který se ve zvláštní části úřednické 

zkoušky hodnotí výrokem „vyhověl“ jen u 

jedné z vylosovaných zkušebních otázek, se 

celkově hodnotí výrokem „nevyhověl“.“. 

 

3. Ministerstvo pro místní rozvoj  

 

 

 

3.1 

 

Obecná 

 

Nesouhlasíme s dalším zpřísňováním 

podmínek pro konání úřednické zkoušky, 

neboť mnoho uchazečů skládá úřednické 

zkoušky na obdobná funkční místa, kde je jako 

předpoklad složení více úřednických zkoušek. 

V konečném důsledku dochází ke snižování 

možnosti výběru ze širšího okruhu uchazečů. V 

době nedostatku nabídky zaměstnanců 

připravených pracovat ve státní správě se to 

může projevit jako kontraproduktivní. 
 

Neakceptováno.  

 

Současný stav pracovního trhu není důvodem 

pro snížení požadavků kladených na odbornost 

a kvalifikovanost státních zaměstnanců. Pokud jde 

o snížení časového limitu pro složení obecné části 

úřednické zkoušky, je možné konstatovat, že drtivá 

většina zkoušených absolvovala tuto část úřednické 

zkoušky do 30 minut. Pokud jde o zvýšení počtu 

správných odpovědí z 22 na 23, tento postup je 

srovnatelný s jiným typem zkoušek, kdy je obvykle 

stanovena hranice úspěšnosti na 75 % (nyní se zvyšuje 

úspěšnost ze 73,3 % na 76,7 %). 

 

Cílem úpravy je, aby úřednická zkouška skutečně 

plnila účel vyjádřený v § 36 odst. 2 věty druhé a § 36 

odst. 3 věty druhé zákona o státní službě. K úspěšnému 

vykonání úřednické zkoušky má státní zaměstnanec 

zpravidla lhůtu 12 měsíců a mírné zpřísnění podmínek 

pak reflektuje skutečnost, že postupnými 
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novelizacemi zákona o státní službě byly odstraněny 

ekonomické a organizační faktory (zařazení státního 

zaměstnance do nejnižšího platového stupně v platové 

třídě a výkon činností pouze pod odborným dohledem) 

vyjádřené v tehdejším § 29 odst. 3 zákona o státní 

službě, svádějící k co nejvčasnějšímu vykonání 

úřednické zkoušky na úkor kvality přípravy na ni. 

 

 3.2 

 

K čl. I bodu 41 

 

V příloze č. 2 u oboru státní služby Veřejné 

investování a zadávání veřejných zakázek 

požadujeme písmeno e) uvést v tomto znění: 

„e) usnesení vlády České republiky o uložení 

povinnosti využívat Národní elektronický 

nástroj při zadávání veřejných zakázek,“. 

 

Usnesením vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 

o uložení povinnosti využívat Národní 

elektronický nástroj při zadávání veřejných 

zakázek vláda s účinností od 1. července 2017 

zrušila usnesení vlády ze dne 10. května 2010 

č. 343, k používání elektronických tržišť 

subjekty veřejné správy při vynakládání 

finančních prostředků, v  znění usnesení vlády 

ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády 

ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády 

ze dne 28. března 2012 č. 222 a usnesení vlády 

ze dne 18. prosince 2013 č.  981.  

Akceptováno. 
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4. Ministerstvo spravedlnosti  

 

 

4.1 

 

K čl. I bodu 28  

 

V návrhu rozsahu znalostí pro vykonání 

zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní 

služby Legislativa a právní činnost nově 

absentuje znalost Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).  

 

Vypuštění předmětné mezinárodní smlouvy ze 

seznamu předpisů, jejichž znalost je pro obor 

státní služby Legislativa a právní činnost 

vyžadována, nepovažujeme za vhodné. 

Úmluva konstituuje zásadní mezinárodně-

právní mechanismus ochrany lidských práv, jež 

je pro Českou republiku závazný, přičemž 

materiální ustanovení Úmluvy představují 

referenční rámec pro rozhodování Ústavního 

soudu (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 

25. června 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01).  

 

Požadujeme proto ponechat Úmluvu ve výčtu 

stanovujícím požadovaný rozsah znalostí pro 

obor státní služby Legislativa a právní činnost. 

Akceptováno.  

 

V souladu s vyjádřením gestora, Úřadu vlády České 

republiky, bude Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod ve výčtu právních předpisů 

ponechána. 
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 4.2 

 

K čl. II 
  

Předpokládá se nabytí účinnosti předloženého 

návrhu vyhlášky dnem 1. března 2018. Takto 

krátkou legisvakanční lhůtu, jež zřejmě bude 

s ohledem na stávající stav legislativního 

procesu činit ne více jak 1 měsíc, 

nepovažujeme za přiměřenou. Předložený 

návrh nejen že zpřísňuje obecné podmínky pro 

složení úřednické zkoušky, nýbrž rovněž 

rozšiřuje rozsah předpisů a dalších dokumentů, 

jejichž znalost je u zvláštní části úřednické 

zkoušky vyžadována. Uvedené rozšíření lze 

přitom v případě některých oborů státní služby 

považovat za poměrně výrazné, když 

kupříkladu v případě služebního oboru 

Legislativa a právní činnost bude nově 

vyžadována znalost dalších sedmi zákonů, 

v oboru Organizační věci státní služby pak 

bude rozsah zkoušky rozšířen o dalších deset 

zákonů, resp. služebních předpisů náměstka 

ministra vnitra pro státní službu. S ohledem na 

danou skutečnost považujeme za vhodné 

stanovit delší legisvakanční lhůtu tak, aby se 

navržené změny nedotkly státních 

zaměstnanců, kteří se v současné době na 

absolvování úřednické zkoušku připravují, 

a kteří ji mají v dohledné době vykonat. 

Požadujeme proto odložit nabytí účinnosti na 

datum 1. července 2018. 

Akceptováno.  

 

Nově navrhovaná účinnost novely bude druhým dnem 

druhého kalendářního měsíce následujícího po dni 

vyhlášení novely.  
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5. Ministerstvo zemědělství 

 

 

5.1 

 

K Příloze 2, oboru služby Společné evropské 

politiky podpory a pomoci, evropské 

strukturální, investiční a obdobné fondy 

 

U oboru služby "Společné evropské politiky 

podpory a pomoci, evropské strukturální, 

investiční a obdobné fondy" se navrhuje 

zvýšení oblastí požadovaných znalostí ze 7 na 

31. Výčet je příliš podrobný, takto vysoký 

počet oblastí bude zásadně zvyšovat náročnost 

zkoušky a tím ohrožovat administrativní 

kapacitu jednotlivých operačních programů. 

Nedostatečná administrativní kapacita pak 

může vést k nestabilitě a ohrožení čerpání 

evropských fondů v ČR. Nelze očekávat, že 

jeden kandidát je schopen do detailu, který 

definuje příloha č. 2 (až na úroveň rozhodnutí 

Soudního dvora EU), pojmout všech 31 oblastí.  

 

Požadujeme proto snížit počet oblastí (např. 

odstranit specifická nařízení k jednotlivým OP, 

rozhodnutí Soudního dvora EU, rozhodnutí 

nebo sdělení Komise), nebo zachovat 

původních 7 oblastí. 

 

Z hlediska věcného upozorňujeme na to, že 

není účelné vyžadovat u každého zaměstnance 

detailní znalosti o jednotlivých operačních 

programech, které ani neadministruje. Při 

konání zvláštní části úřednické zkoušky by 

Částečně akceptováno. 

 

V souladu se stanoviskem gestora, Ministerstva 

pro místní rozvoj, budou ze seznamu dokumentů 

vypuštěny dokumenty pod písmeny c), d), m), o), p), 

q), r,) s), v), za), zd) a ze). 

 

Navýšením počtu právních předpisů i jiných 

dokumentů ke zvláštní části úřednické zkoušky 

(aktuálně tedy ze 7 na 19) nesleduje gestor zvýšení 

náročnosti zkoušky. Všechny uvedené dokumenty 

mají přímý vztah ke zkušebním otázkám oboru státní 

služby 47.  Cílem, zcela v souladu s § 2 odst. 2 

předmětné vyhlášky, je, aby byla materie pokrytá 

ve zkušebních otázkách plně promítnuta do výčtu 

právních předpisů a jiných dokumentů ke zvláštní části 

úřednické zkoušky uvedeném v příloze č. 2. 

Nepřepokládá se a ani nevyžaduje, aby zkoušený 

ovládl předmětné dokumenty do detailu v celé jejich 

šíři. Relevantní je vztah k oboru státní služby, tak jak 

je konkretizován v jednotlivých zkušebních otázkách. 

Všechny tyto dokumenty budou zkoušenému dostupné 

při přípravě odpovědí, a předkladatel se proto 

domnívá, že touto změnou dojde spíše ke snížení 

náročnosti zvláštní části úřednické zkoušky. 

 

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



13 

 

měla být ověřena především znalost obecných 

principů operačních programů, které jsou pro 

jednotlivé operační programy společné. 

 

 5.2 

 

K Příloze 2, oboru služby Lesní 

hospodářství 

 

Požadujeme u oboru služby Lesní hospodářství 

o vypuštění bodu d) zákona na ochranu zvířat 

proti týrání. Úřednická zkouška by měla zajistit 

základní přehled a tento předpis je pro daný 

obor pouze okrajový. 

 

Akceptováno. 

 

 

 5.3 

 

K Příloze 2, oboru Myslivost a Rybářství 

a včelařství 

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání naopak 

požadujeme u oborů služby Myslivost 

a Rybářství a včelařství doplnit. Aplikace 

zákona na ochranu zvířat proti týrání 

s problematikou jak myslivosti, tak rybářství 

a včelařství úzce souvisí. 

 

Akceptováno. 

 

 

 5.4 

 

Akceptováno. 
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K Příloze 2, oboru Potravinářská výroba 

a péče o potraviny 

 

Požadujeme doplnění následujících předpisů, 

které plně spadají do oblasti potravinového 

práva a do oboru služby Potravinářská výroba a 

péče o potraviny a jejichž znalosti jsou pro 

výkon státní služby v tomto oboru zásadní. 

Výčet předpisů požadujeme doplnit takto: 

V příloze č. 2 u oboru státní služby 

Potravinářská výroba a péče o potraviny se 

vkládají nová písmena g) až m), která znějí: 

g) nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze 

dne 13. prosince 2013, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1169/2011, pokud jde o uvádění 

země původu nebo místa provenience 

u čerstvého, chlazeného a zmrazeného 

vepřového, skopového, kozího 

a drůbežího masa, 

h) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. 

prosince 2006 o výživových 

a zdravotních tvrzeních při označování 

potravin, 

i) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 

15. ledna 2008 o definici, popisu, 

obchodní úpravě, označování a ochraně 

zeměpisných označení lihovin 
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a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 1576/89, 

j) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. 

prosince 2008 o potravinářských 

přídatných látkách, 

k) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. 

prosince 2008 o látkách určených k 

aromatizaci a některých složkách 

potravin vyznačujících se aromatem 

pro použití v potravinách nebo na jejich 

povrchu a o změně nařízení Rady 

(EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 

2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 

2000/13/ES,  

l) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 

17. prosince 2013, kterým se stanoví 

společná organizace trhů se 

zemědělskými produkty a zrušují 

nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) 

č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 

č. 1234/2007, 

 

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako 

písmena m) až p). 

 

V příloze č. 2 u oboru státní služby 

Potravinářská výroba a péče o potraviny se na 

konci písmena s) tečka nahrazuje čárkou 

a doplňují se písmena q) až s), která znějí: 
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q) veterinární zákon, 

r) zákon o ochraně veřejného zdraví,  

s) zákon o obalech. 

 

6. Úřad vlády ČR 

 

 

6.1 

 

K čl. I bodu 29: 

 

V příloze č. 2 u oboru státní služby Lidská 

práva požadujeme změnu pořadí dokumentů 

uvedených pod písmeny a) a b)  

a dokumentů uvedených pod písmeny l) a m), 

takže text bude znít 

 

a) Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod 

b) Úmluva o právním postavení uprchlíků  

………… 

l) Rámcová úmluva o ochraně národnostních 

menšin 

m) Úmluva o lidských právech a biomedicíně, 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme držet se při výčtu mezinárodních 

smluv chronologie jejich přijetí. 

 

Akceptováno. 

 

 

 6.2 Akceptováno. 
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K čl. I bodu 28 

 

V příloze č. 2 vyhlášky (Mezinárodní smlouvy, 

právní předpisy, služební předpisy, usnesení 

vlády, jiné dokumenty a požadavky pro tvorbu 

zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické 

zkoušky) u oboru státní služby "Legislativa a 

právní činnost" požadujeme doplnit do výčtu 

také "Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 

28. dubna 1993  

o sjednávání mezinárodních smluv" 

publikované ve Sbírce zákonů pod č. 144/1993 

Sb. Toto rozhodnutí je důležité u zvláštní části 

úřednické zkoušky u oboru služby č. 29 

zejm. pro zkušební otázku č. 4 "Postavení 

mezinárodního práva, včetně mezinárodních 

smluv, v právním řádu ČR". 

 

 

 

7. Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost 

 

 

7.1 

 

K Příloze č. 1 

 

Podle § 36 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., 

o státní službě, je účelem obecné části 

úřednické zkoušky „ověřit, zda státní 

zaměstnanec má potřebné znalosti organizace a 

činnosti veřejné správy, práv, povinností 

a pravidel etiky státního zaměstnance, právních 

předpisů obecně dopadajících na činnost státní 

správy a práva Evropské unie“.  

Akceptováno.  
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Podle § 5 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, je 

jedním z bezpečnostních opatření „bezpečnost 

lidských zdrojů“. Toto opatření podle vyhlášky 

č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, 

zahrnuje zejména rozvoj bezpečnostního 

povědomí uživatelů o jejich povinnostech a 

o bezpečnostní politice. Zavést toto 

bezpečnostní opatření je povinen každý orgán, 

který je správcem nebo provozovatelem 

informačního nebo komunikačního systému 

kritické informační infrastruktury nebo 

významného informačního systémů, tedy 

v zásadě každý správní úřad. Uvedený orgán je 

také povinen k řízení rizik, přičemž 

nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů 

představuje podle vyhlášky o kybernetické 

bezpečnosti v rámci řízení rizik jednu 

z neopominutelných zranitelností. 

Význam zajišťování kybernetické bezpečnosti 

obecně, a tím spíše v rámci kritické 

infrastruktury a státu, lze dovodit z řady 

dokumentů na úrovni vlády České republiky, 

Parlamentu České republiky, Evropské unie 

i mezinárodních organizací, jejichž je Česká 

republika členem.  

Vzhledem k tomu, že  

 významným informačním systémem by 

měla být (mimo jiné) každá 

elektronická spisová služba, tedy 
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informační systém, s nímž pracuje 

naprostá většina státních zaměstnanců, 

 chování státního zaměstnance 

v souladu se zásadami kybernetické 

bezpečnosti je jednou z jeho základních 

povinností, jejíž plnění může 

determinovat kvalitu činnosti státní 

správy jako celku, 

 zařazení zákona o kybernetické 

bezpečnosti do rozsahu právních 

předpisů pro tvorbu zkušebních otázek 

k obecné části úřednické zkoušky by 

mělo mít nesporně pozitivní dopad 

na úroveň bezpečnostního povědomí 

státních zaměstnanců,  

 oblast kybernetické bezpečnosti je 

oblastí zásadního celospolečenského 

významu,  

požaduje Úřad, aby byl do části II. přílohy č. 1 

vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky 

zařazen také zákon o kybernetické bezpečnosti. 

 

8. Správa státních hmotných rezerv 

 

 

8.1 

 

Obecná 

 

Požadujeme v návrhu vyhlášky definovat 

pojem „případy zvláštního zřetele“. 

 

Odůvodnění: mohlo by dojít k situaci, že by byl 

požadavek („případ zvláštního zřetele“) 

zkoušeného zkušební komisí (např. pro OSS 

Neakceptováno.  

 

Důvody pro možné prodloužení doby trvání úřednické 

zkoušky, resp. přípravy, jsou především zdravotního 

rázu, a to zejména dlouhodobého až trvalého 

charakteru. Může se však jednat i přechodné zdravotní 

postižení / znevýhodnění a roli může sehrát i aktuální 

prostředí, které může být odlišné mezi jednotlivými 

daty a místy konání úřednické zkoušky. Odlišné místní 

podmínky pak logicky mohou vést k důvodně 
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č. 64) nepřijat a zkoušený by si mohl stěžovat, 

že když vykonával úřednickou zkoušku v jiném 

oboru státní služby (např. OSS č. 32) 

u příslušného resortu, tak mu ten samý 

požadavek („případ zvláštního zřetele“) byl 

zkušební komisí pro OSS č. 32 uznán. 

 

odlišnému přístupu. (Příkladem může být 

nepředvídaně hlučné prostředí v místě konání 

úřednické zkoušky v konkrétní den a účast osoby se 

sluchovým postižením. S ohledem na míru jejího 

sluchového postižení bude ústní zkouška v hlučném 

prostředí vyžadovat jiný přístup a zjevně i delší čas, 

než zkouška konaná ve zcela tichém klidném 

prostředí. Obdobě pak světelné podmínky u zkoušky 

osoby se zrakovým postižením atp.) 

 

Účelem zvolené formulace je dosažení určité míry 

adaptability průběhu úřednické zkoušky vzhledem 

k nastalým okolnostem, přičemž nejlepší pozici 

pro vyhodnocení konkrétní situace má právě zkušební 

komise. 

 

Uvedené se následně odrazí i v metodickém pokynu 

sekce pro státní službu k organizaci a provádění 

úřednických zkoušek. 

 

9. Sdružení místních samospráv 

České republiky 

 
 
 

9.1 

 

K příloze č. 2: 
 

Sdružení místních samospráv ČR požaduje, 

aby byl v příloze č. 2 u oboru státní služby 

Finance, u oboru státní služby Audit a u oboru 

státní služby Regionální rozvoj doplněn zákon 

o rozpočtovém určení daní. Požadovaný rozsah 

znalostí v návrhu vyhlášky obsahuje již zákon 

o rozpočtových pravidlech, tak zákon 

o rozpočtových pravidlech územních 

Obor státní služby Finance – Akceptováno. 

 

Obor státní služby Regionální rozvoj – 

Akceptováno. 

 

Obor státní služby Audit – Neakceptováno. 

 

Úřednická zkouška pro obor státní služby Audit je 

koncipována na ověření hlavních právních předpisů 

upravující hmotně právně úpravu této službu. 

Činnost interního auditu, veřejnosprávní kontroly 

nebo přezkumu hospodaření je upravena v jiných 
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samosprávných celků, a proto je vhodné, aby 

byl doplněn i zákon o rozpočtovém určení daní, 

který je s výše uvedenými předpisy úzce 

provázán 

 

právních předpisech (zákon o finanční kontrole, zákon 

o kontrole, zákon o přezkumu), které jsou předmětem 

této zkoušky. Zákon o rozpočtovém určení daní 

neupravuje činnosti zahrnuté v oboru státní služby 

Audit, jen při speciálních auditech nebo kontrolách je 

využit pro ověření souladu prováděných činnosti, což 

je předmětem auditní, kontrolní nebo přezkumné 

činnosti, obdobně jako ověření souladu s většinou 

právních předpisů upravující činnost orgánů veřejné 

správy. 
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