
 

 

nařízení 

vlády, kterým se mění nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkouškyVI. 

 

VYHODNOCENÍ MEZIRORESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací 

zvláštní části úřednické zkoušky 

 

 

Návrh nařízení vlády byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 30. dubna 2019 s termínem pro zaslání připomínek 

do 23. května 2019. 

 

Celkem byla k návrhu nařízení vlády uplatněna 1 zásadní připomínka, a to 1 připomínkovým místem. 

 

Zásadní připomínku uplatnilo: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, 

odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

zemědělství, Asociace samostatných odborů, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český 

telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí České republiky, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad vlády České republiky, Úřad průmyslového vlastnictví 

 

Připomínky nezaslaly: Asociace krajů České republiky, Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních 

samospráv České republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, 

úřad ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády 
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

Připomínkové místo Připomínka  

1. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí  

 

 

K bodu 2  

K příloze č. 2 - Rovnocennost jiných 

zkoušek 

K oboru státní služby Bezpečnost práce  

Zásadně nesouhlasíme s tím, že za 

rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky 

je navrhována pro obor státní služby 

Bezpečnost práce   

- zkouška odborné způsobilosti k zajišťování 

úkolů v prevenci rizik podle zákona 

č. 309/2006 Sb.  

nebo  

- zkouška odborné způsobilosti k činnostem 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi podle zákona 

č. 309/2006 Sb.,  

Požadujeme, aby obor státní služby 

Bezpečnost práce byl vypuštěn.  

 

Odůvodnění    

Rozsah témat a znalostí ověřovaných 

u úřednické zkoušky v oboru státní služby 

Bezpečnost práce je zřetelně a podstatně širší 

než u obou uvedených zkoušek odborné 

způsobilosti. Jedná se zásadně 

o nesouměřitelné zkoušky. Například 

u zkoušek odborné způsobilosti není vůbec 

Akceptováno. 

 

Materiál byl upraven podle požadavku 

připomínkového místa.  
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předmětem ověření problematika zákona 

o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce, kontrolního řádu, národní politiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP), strategie BOZP v rámci směrnic EU, 

zákona o uznávání odborné kvalifikace aj. 

Zkouška odborné způsobilosti představuje ve 

srovnání s úřednickou zkouškou natolik 

výrazné zúžení ověřované kvalifikace, že 

nemůže být považována za rovnocennou 

příslušné úřednické zkoušce.  Naprosto 

markantní je to pak u zkoušky k činnostem 

koordinátora BOZP na staveništi, kde je 

kvalifikace odborně způsobilé osoby 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO) 

primárně zaměřena na jednu dílčí profesní 

oblast. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je 

gestorem dané problematiky i citovaného 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, který zkoušky spolu s prováděcími 

předpisy zkoušky upravuje. Nemůžeme tedy 

souhlasit s postavením v návrhu uváděných 

zkoušek na roveň zvláštní části úřednické 

zkoušky, obor bezpečnost práce, neboť ani 
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jedna z těchto uváděných zkoušek svým 

obsahem, rozsahem, a to ani z větší části, 

nepokrývá věcnou materii, která je 

předpokládána k úspěšnému složení zvláštní 

části úřednické zkoušky v oboru státní služby 

bezpečnost práce. 
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