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III. 

 

Odůvodnění 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Důvod předložení 

 

1.1 Název 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické 

zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. 

 

1.2 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

 

Návrh vyhlášky reaguje na legislativní změnu spočívající v přijetí nařízení vlády 

č. 1/2019 Sb. Toto nové nařízení vlády s účinností k 1. červenci 2019 redukuje celkový počet 

oborů státní služby tím, že některé stávající obory státní služby ruší  a naopak zavádí obory 

státní služby nové, pro které je nezbytné nově provést výčet mezinárodních smluv, právních 

předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády a jiných dokumentů a požadavků (dále jen 

„předpis“) pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky. Z původního 

počtu 79 oborů státní služby dochází k redukci na 63 oborů státní služby, přičemž 28 oborů 

státní služby zaniklo sloučením do 12 nových a 51 oborů státní služby zůstalo buď zcela beze 

změny anebo jen s formální změnou svého názvu. Stávající rozsah zvláštní části úřednické 

zkoušky je tak nezbytné přizpůsobit změnám oborů státní služby. Současně je na základě 

dalšího legislativního vývoje relevantního pro jednotlivé obory státní služby žádoucí provést 

revizi tohoto výčtu i pro obory státní služby, které nebyly vydáním nového nařízení vlády 

dotčeny. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

k jehož provedení je navržena, i v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 

Ministerstvo vnitra je zmocněno k vydání vyhlášky v § 41 zákona č. 234/2014 Sb. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie 

 

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána. Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady, dopady na životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních 

údajů  a zhodnocení z hlediska zákazu diskriminace a korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet, neboť 

samotná povinnost složit úřednickou zkoušku a její základní parametry vyplývají ze zákona 

č. 234/2014 Sb. a vlastní novelizace již účinné prováděcí vyhlášky nijak nemění stávající 

průběh a organizaci úřednické zkoušky, neboť toliko mění výčet předpisů pro tvorbu 
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zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky pro jednotlivé obory státní služby. 

Předpokládá se, že náklady spojené s organizací úřednické zkoušky budou i nadále pokryty 

ze stávajícího rozpočtu dotčených správních úřadů. 

 

S ohledem na předmět úpravy vyhlášky a podstatu novely nelze očekávat žádné 

dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady v sociální sféře ani 

dopady na životní prostředí.  

 

Předkládaný návrh vyhlášky nevytváří diskriminační prostředí. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že státní zaměstnanci, kteří skládají úřednickou zkoušku 

z oboru státní služby Ochrana osobních údajů, se přímo podílejí na podobě rámce ochrany 

osobních údajů v České republice, tvoří koncepce a metodiky či jinak ovlivňují obecnou či 

sektorovou regulaci ochrany osobních údajů, má obsah této úřednické zkoušky dopad 

ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

Návrh nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů. Stávající zpracování 

osobních údajů se mění jen parametricky, tj. upravuje se seznam právních předpisů, jejichž 

znalost je nutná ke složení zvláštní části úřednické zkoušky z oboru státní služby Ochrana 

osobních údajů. Vyhláška č. 124/2018 Sb. již aktualizovala seznam právních předpisů 

o GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nově oproti stávající úpravě již nebude 

vyžadována podrobná znalost zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti a o změně některých zákonů, (zákon o některých službách informační 

společnosti), a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), které nemají průřezový 

charakter, a jejich znalost je vhodná pouze pro specialisty v IT sektoru. Naproti tomu nově je 

doplňován zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů, (zákon o evidenci obyvatel), protože upravuje klíčový veřejnoprávní registr – 

agendový systém pro práci s osobními údaji ve státní správě. Seznam tedy obsahuje zejména 

obecné mezinárodní, unijní a české předpisy ochrany osobních údajů, dále k nim se vztahující 

předpisy procesní, a nakonec předpisy upravující vybraná sektorová zpracování osobních 

údajů klíčová pro státní správu.  

 

Návrh nemá jiné dopady na soukromí. S přijetím návrhu vyhlášky nejsou spojena 

žádná nová opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat dopady na ochranu soukromí 

a osobních údajů a potenciální korupční rizika. 

 

5. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

 

V Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 nebyla 

vyznačena povinnost provést hodnocení dopadů regulace (hodnocení dopadů regulace nebylo 

na základě rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády, č. j. 18518/2014-OKL ze dne 

22. prosince 2014, a udělení výjimky z provedení hodnocení dopadů regulace prováděno ani 

k vlastnímu návrhu vyhlášky č. 162/2015 Sb. a nebylo prováděno ani k dřívější novele). 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodu 1 

 

V příloze č. 2 se v souladu s požadavky ústředních správních úřadů s gescí 

za jednotlivé obory státní služby podle § 37 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. a § 2 odst. 2 

vyhlášky nově provádí výčet předpisů, jejichž znalost se ověřuje ve zvláštní části úřednické 

zkoušky. Výčet těchto předpisů reflektuje změnu systému oborů státní služby danou 

nařízením vlády č. 1/2019 Sb. i další legislativní změny v jednotlivých oborech státní služby. 

 

Zcela nově se tento výčet provádí pro 12 nově vzniklých oborů státní služby a dále se 

podle požadavku příslušného gestora provádí pro dalších 25 oborů státní služby, které 

samostatně existovaly již na základě dřívějšího nařízení vlády č. 106/2015 Sb.  

 

Celkem se tedy změna přílohy č. 2 týká 37 oborů státní služby, a to: Daně, poplatky 

a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, Audit, Hospodaření s majetkem státu a jeho 

privatizace, Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, Zahraniční vztahy a služba, 

Školství, mládež a tělovýchova, Výzkum, vývoj a inovace, Kultura, církve a náboženské 

společnosti, Média, audiovize a regulace vysílání, Sociální služby, sociální práce, sociálně-

právní ochrana dětí a rodinná politika, Zdravotnictví a ochrana zdraví, Vnitřní pořádek 

a bezpečnost státu, Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa, Archivnictví a spisová 

služba, Informační a komunikační technologie, Energetika, Hornictví, geologie, podzemní 

stavitelství, výbušniny a surovinová politika, Obchod, licence a mezinárodní ekonomické 

vztahy, Podnikání a živnosti, Elektronické komunikace a poštovní služby, Společné evropské 

politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, Regionální 

rozvoj, Cestovní ruch, Bydlení, územní plánování a stavební řád, Zemědělství 

a rostlinolékařská péče, Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství, Veterinární 

péče, Pozemková správa a krajinotvorba, Financování, řízení a sledování Společné 

zemědělské politiky, Obrana, Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních 

hmotných rezerv, Ochrana přírody a krajiny, Technická ochrana životního prostředí, Státní 

statistická služba, Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících, 

Evropská politika vlády, Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních 

zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků. U zbylých 26 oborů státní služby se 

výčet v příloze č. 2 nemění. 

 

V upravených návrzích vzorů formulářů v příloze č. 3 „Osvědčení o úspěšném 

vykonání úřednické zkoušky“, č. 4 „Zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky“ 

a  č.  5 „Protokol o průběhu úřednické zkoušky“ se jednotně upravují názvy některých údajů. 

 

V příloze č. 3 a 4 se provádí změna údaje „Název služebního úřadu“ na „Služební 

úřad“ tak, aby byl údaj sjednocen s údajem na protokolu o průběhu úřednické zkoušky podle 

přílohy č. 5. 

 

Z důvodu sjednocení uváděných údajů se v příloze č. 3 a 4 vypouští údaj „Sídlo 

služebního úřadu“. Dále se jako již nepotřebný vypouští údaj o místě narození zkoušeného, 

neboť tento údaj již není po proběhlých novelizacích zákona č. 234/2014 Sb. (zavedení 

evidenčního čísla osoby, které bylo umožněno vykonat úřednickou zkoušku) zapotřebí ani 

u osob, jež konají úřednickou zkoušku a nejsou přitom státními zaměstnanci. 
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V příloze č. 4 se doplňuje údaj „Číslo zprávy“ tak, jak je uvedeno i v Osvědčení 

o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, neboť tento identifikační údaj automaticky 

generovaný informačním systémem o státní službě je důležitým údajem pro případné zpětné 

ztotožnění listinného dokumentu se záznamem v informačním systému o státní službě. To má 

zásadní význam především s ohledem na připravované spuštění elektronické podpory procesu 

úřednické zkoušky „eZkouška“ s možností elektronického testování obecné části úřednické 

zkoušky a související elektronizací některých administrativních procesů úřednické zkoušky. 

 

V příloze č. 5 se dále název údaje „Vyhodnocení testu provedl“ mění na „Organizaci 

obecné části úřednické zkoušky zabezpečil“, a to z důvodu již zmíněného zavedení možnosti 

elektronického testování obecné části úřednické zkoušky. V případě elektronického testování 

již vyhodnocení zkušebního testu nebude fyzicky provádět státní zaměstnanec nebo 

zaměstnanec pořádajícího služebního úřadu (tedy osoba, která úřednickou zkoušku ve smyslu 

§ 182 odst. 2 věty druhé zákona č. 234/2014 Sb. organizuje), ale učiní tak pod jeho dohledem 

přímo systém „eZkouška“. Současně se u tohoto údaje jako nepotřebné vypouští číslo 

služebního průkazu osoby, která organizaci úřednické zkoušky za pořádající služební úřad 

zabezpečuje. Na rozdíl od jeho uvedení v údajích o zkoušeném, kde probíhá z povahy věci 

zcela nezbytná fyzická kontrola jeho totožnosti předložením služebního průkazu, anebo jiného 

dokladu totožnosti, není pro jeho uvádění u osoby zabezpečující organizaci úřednické 

zkoušky žádný relevantní důvod (obdobně jako tento údaj není uváděn u členů zkušební 

komise), neboť pro tyto účely plně postačí identifikace evidenčním číslem státního 

zaměstnance. 

 

K bodu 2 a 3 

 

Návrh reflektuje na skutečnost, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech 

prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 

týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků 

na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  999/2001, (ES) 

č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, 

(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 

a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 

89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 

a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) ruší s účinností ke 14. 

prosinci 2019 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, 

která jsou uvedena v požadovaném rozsahu znalostí ke zvláštní části úřednické zkoušky 

z oboru státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny a Veterinární péče. Tato 

nařízení tak již od uvedené doby nebudou zkoušena. 

 

 

K čl. II 

 

 Nabytí účinnosti se navrhuje stejným dnem jako nabytí účinnosti nařízení vlády 

č. 1/2019 Sb., s výjimkou bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 14. prosince 2019, neboť 

ve stejný den nabývá účinnosti i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 
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