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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 

 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 21 odst. 1 ukládá územnímu samosprávnému celku 

povinnost zajišťovat správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem 

prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Prováděcím právním 

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

samosprávných celků. Tato vyhláška v § 1 odst. 1 a podrobněji ve své příloze vymezuje 

konkrétní správní činnosti, na jejichž vykonávání se tato povinnost váže. 

Tak je tomu i v případě náplně správní činnosti podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky 

č. 512/2002 Sb. „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu“, která je podrobněji vymezena v příloze vyhlášky a v platném znění zahrnuje 

mimo jiné interní audit [podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů].  

Úředník ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., který vykonává činnost interního auditu, tedy má 

povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost při finančním hospodaření územních 

samosprávných celků a jeho přezkumu podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 512/2002 Sb. 

Úředníkem se přitom rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na 

výkonu správních činností zařazený do úřadu daného územního samosprávného celku (viz § 2 

odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.). Osoba, která úředníkem není, povinnost prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost nemá.   

Podle zákona o finanční kontrole zajišťuje interní audit uvnitř orgánu veřejné správy funkčně 

nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený od 

řídících výkonných struktur. Funkční nezávislost interního auditora a jeho organizační 

oddělení od řídících výkonných struktur v orgánech veřejné správy zajišťuje zákonem 

stanovená povinnost podřídit útvar interního auditu nebo samostatného interního auditora 

přímo pod vedoucího orgánu veřejné správy.  

V případě obce musí být útvar interního auditu nebo interní auditor přímo podřízen starostovi, 

přičemž zákon o finanční kontrole nestanoví, zda osoby vykonávající činnost interního auditu 

musí být u územních samosprávných celků zařazeny do úřadu územního samosprávného 

celku či nikoliv. Pro výkon činnosti interního auditora přitom není podle Ministerstva financí, 

které je věcným gestorem zákona o finanční kontrole, podstatné, zda je či není úředníkem 

podle zákona č. 312/2002 Sb. V praxi územních samosprávných celků je přitom běžné jak 

zařazení interního auditora do úřadu územního samosprávného celku, tak zařazení mimo 

strukturu úřadu. Za této situace není důvodné, aby předpokladem pro výkon činnosti interního 

auditora bylo prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb.  
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, tedy na základě 

podnětu Ministerstva financí vypouští interní audit z okruhu správních činností, pro jejichž 

výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti. 

V minulosti sice Ministerstvo financí v souvislosti s přípravou návrhu zákona o řízení 

a kontrole veřejných financí mělo v úmyslu zavést zkoušku profesní způsobilosti pro všechny 

interní auditory, nicméně legislativní proces k návrhu zákona byl neúspěšně ukončen. 

Na základě toho Ministerstvo financí ustoupilo z původního požadavku a na povinnosti 

prokazovat zvláštní odbornou způsobilost interními auditory územních samosprávných celků 

dále netrvá.  

Návrh novely byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí. 

  

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, k jejichž výkonu je nutné prokázat zvláštní 

odbornou způsobilost. Navrhovaná vyhláška je tedy 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. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Stávající úprava správních činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných 

celků a jeho přezkumu vyžaduje zpřesnění vycházející z výkladové praxe Ministerstva 

financí, aby se tak zabránilo nerovnosti v postavení osob vykonávajících agendu interního 

auditu. 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. 
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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) 

 

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády svým dopisem ze dne 

25. července 2018, č. j. 23354/2018-OVL stanovil, že k uvedenému návrhu vyhlášky nebude 

provedeno hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad. 

          

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

Z podnětu Ministerstva financí dochází v příloze k vyhlášce č. 512/2002 Sb. v části 

„Ministerstvo financí“ v oddíle „při finančním hospodaření územních samosprávných celků 

a jeho přezkumu“ ve čtvrtém sloupci k vypuštění správní činnosti spočívající v interním 

auditu, tzn. ke zrušení povinnosti interních auditorů prokázat zvláštní odbornou způsobilost 

pro správní činnost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 

přezkumu.  

 

K čl. II - Účinnost 

 

Vyhláška by měla nabýt účinnosti dnem 1. listopadu 2018, a to s ohledem na předpokládanou 

délku legislativního procesu. 
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