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 V.  

 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. 
 

 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 5. dubna 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 29. dubna 2019.  

 

Celkem bylo k návrhu vyhlášky uplatněno 39 zásadních připomínek, a to 14 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky, úřad 

ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády, Český báňský úřad, Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, 

Český úřad zeměměřický a katastrální. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, 

Ministerstvo zdravotnictví, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český statistický úřad, 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 průmyslového vlastnictví. 

 

Připomínky nezaslaly: Asociace krajů České republiky, Asociace samostatných odborů, 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. 
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

1. Ministerstvo dopravy, 

2. Ministerstvo financí, 

3. Ministerstvo kultury,  

4. Ministerstvo obrany,  

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

6. Ministerstvo spravedlnosti, 

7. Ministerstvo zemědělství,  

8. Ministerstvo životního prostředí, 

9. Úřad vlády České republiky,  

10. úřad ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády, 

11. Český báňský úřad,  

12. Český telekomunikační úřad, 

13. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

14. Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Připomínkové místo Připomínka  

1. Ministerstvo 

dopravy 
 

 

1.1 

 

K čl. I bodu 2 

V bodě 2 považujeme za nutné konkretizovat rozsah učebního dokumentu. Stanovení 

pouhého počtu stran a jejich formátu je nedostatečné. Je třeba doplnit nejvyšší počet 

normostran nebo nejvyšší počet znaků včetně mezer. Toto doplnění zabrání tomu, aby 

vznikly učební dokumenty s extrémně rozdílným rozsahem. 

Vysvětleno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

na základě vypořádání připomínek s jinými 

připomínkovými místy z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MD souhlasí s vypořádáním. 

 1.2 

 

K čl. I bodu 4 

V bodě 4 v příloze č. 2 u oboru státní služby Doprava požadujeme písm. l) uvést pouze 

ve znění „Dopravní politika České republiky schválená vládou“. Uvedení plného názvu 

nyní platného dokumentu by vyžadovalo změnu této přílohy při jeho nejbližší změně.   

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MD souhlasí s vypořádáním. 

2. Ministerstvo 

financí 

2.1 

 

Akceptováno.  
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K čl. I bodu 4 

Pro obor č. 2 Daně poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry zásadně 

požadujeme vypuštění zákona o ochraně spotřebitele v písm. h) neboť je již uveden v 

písm. e). 

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MF souhlasí s vypořádáním. 

 2.2  

 

K čl. I bodu 4 

K oboru státní služby Audit 

Jako gestor oboru státní služby č. 3 Audit zásadně nesouhlasíme s doplněním znalostí 

zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o majetku České republiky, zákona o 

zadávání veřejných zakázek a zákona a účetnictví, protože toto doplnění jde proti 

principu a předmětu této úřednické zkoušky.  

 

Zdůvodnění: 

V rámci tematicky určených interních auditů nebo veřejnosprávních kontrol může 

auditor ověřovat výkon činností spojených s výše uváděnými právními předpisy, ale v 

dalších interních auditech (jinak zaměřených) nebo kontrolách jsou ověřovány jiné nebo 

další právní předpisy. Při doplnění by bylo analogicky potřebné doplnit všechny další 

právní předpisy, které jsou předmětem všech ostatních oborů státní služby. Předmětem 

úřednické zkoušky oboru státní služby Audit je hmotně právní úprava, tj. pro interní 

audit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, pro audit podle přímo použitelných předpisů Evropské unie nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013, pro přezkoumávání hospodaření 

územně samosprávných celků zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, která je pro všechny 

služební úřady stejná a aplikovatelná. Dále jsou předmětem zkoušky související procesní 

pravidla, metody a zásady pro výkon těchto činností vyplývající z prováděcích předpisů 

výše uvedených právních předpisů nebo mezinárodně uznávaných standardů, které jsou 

opět všeobecně aplikovatelné ve všech služebních úřadech a pro činnosti, které jsou 

předmětem této úřednické zkoušky. 

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MF souhlasí s vypořádáním. 

 

3. Ministerstvo 

kultury 

 

 

3.1 

 

K čl. I bodům 2 a 3 

Ministerstvo kultury nesouhlasí se zavedením nového nástroje v podobě „učebního 

dokumentu“. Jeho vytvoření přináší další administrativní zátěž ústředních orgánů, aniž 

by byla zhodnocena personální a časová náročnost této agendy. Zátěž nelze označit jako 

jednorázovou, neboť není spojena pouze se samotným vytvořením dokumentu, ale 

Akceptováno. 

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 

 

 

Vyjádření k vypořádání 
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i  s potřebou jeho soustavné aktualizace. 

Ačkoli ministerstvo vnímá potřebu jednotně připravit vzdělávací materiály, jde 

o  záležitost, která měla být součástí systému od samého počátku a měla být zahrnuta 

do celkového přehledu zvýšených administrativních nároků spojených se zavedením 

nového vzdělávacího modelu státních zaměstnanců. Touto metodou je postupně 

navyšována administrativní zátěž, která sice v jednotlivých krocích neznamená enormní 

zátěž, ve svém součtu však významnou administrativní zátěží je a ve svém důsledku 

významným způsobem ubírá kapacity na hájení veřejných zájmů vně systému veřejné 

správy, což by mělo být hlavním důvodem existence jednotlivých služebních úřadů. 

 

V této souvislosti upozorňujeme na nejasnou formulaci poslední věty § 2 odst. 2 – 

„Počet stran učebního dokumentu nesmí přesáhnout 200 stran formátu A4.“ – Z textu 

není zřejmý skutečný maximální rozsah dokumentu, není uvedeno, zda se jedná 

o normostrany, resp. není specifikována velikost a typ písma ani řádkování či počet 

znaků na stránku.  

 

MK souhlasí s vypořádáním. 

 3.2 

 

K čl. I bodu 4 

K oboru státní služby Kultura, církve a náboženské společnosti 

Požadujeme do části „Požadovaný rozsah znalostí“ vložit nové písmeno e), které zní: 

„e) Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu 

vlastnictví kulturních statků,“. 

 

Dosavadní písmena e) až zt) se označují jako písmena f) až zu).  

Akceptováno.  

 

Navrhovaná Úmluva byla doplněna 

do požadovaného rozsahu znalostí [nové písmeno 

b) – dokumenty jsou řazeny dle jejich stáří]. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MK souhlasí s vypořádáním. 

 3.3 

 

K čl. I bodu 4  

K oboru státní služby Kultura, církve a náboženské společnosti 

Dále požadujeme v této části vložit nové písmeno zo), které zní: 

„zo) Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015-2020 schválená 

vládou České republiky,“.  

Dosavadní písmena zo) až zu) se označují jako zp) až zv).  

Akceptováno.  

 

Text byl doplněn dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MK souhlasí s vypořádáním. 

 3.4 Vysvětleno. 
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K čl. I bodu 4 

K oboru státní služby Média, audiovize a regulace vysílání 

Požadujeme v části „Požadovaný rozsah znalostí“ na konci textu písmene b) doplnit 

v návaznosti na revizi tohoto předpisu slova „ve znění směrnice 2018/1808,“. 

Právní předpisy včetně předpisů Evropské unie 

jsou ve vyhlášce uváděny obecným názvem, tj. bez 

výčtu novel, aby se zajistila dostatečná flexibilita 

vyhlášky. Už od samého počátku vyhlášky 

č. 162/2015 Sb. je znalost právního předpisu zde 

uvedeného považována za znalost jeho platného 

znění. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MK souhlasí s vypořádáním. 

4. Ministerstvo 

obrany 

 

 

4.1 

 

K čl. I příloze č. 2  

K oboru státní služby Obrana, písmenům o) a s): 

V příloze č. 2 návrhu vyhlášky požadujeme uvést u písmene o) přesný název zákona 

č. 309/2000 Sb., a to v následujícím znění: „zákon o obranné standardizaci, katalogizaci 

a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně 

živnostenského zákona,“. 

 

Stejně tak požadujeme u písmene s) uvést zákon ve spisovné podobě následovně: „zákon 

o Vojenském zpravodajství,“.  

Odůvodnění: 

Příloha č. 2 předkládané vyhlášky stanovuje požadovaný rozsah znalostí potřebných 

k úspěšnému složení zvláštní části úřednické zkoušky v oboru státní služby Obrana.  

V části u písmene o) je uveden zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, 

katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb, aniž by obsahoval celý název 

(s dovětkem „a o změně živnostenského zákona“). Z hlediska legislativních požadavků 

na přesnost a jednoznačnost proto požadujeme doplnit do textu i tento dovětek. 

U písmene s) je pak v názvu zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, 

uvedeno malé písmeno „v“. Z důvodu přesnosti taktéž požadujeme opravit tuto drobnou 

gramatickou chybu a uvést název zákona o Vojenském zpravodajství ve správném tvaru. 

Na základě výše uvedených důvodů proto požadujeme revidovat přílohu 

ve smyslu výše uvedených připomínek. 

Vysvětleno. / Akceptováno. 

 

Není nutné formulovat v příloze názvy právních 

předpisů tak, aby odpovídaly jejich současnému 

přesnému znění. Takto „zjednodušené“ názvy 

právních předpisů byly do výčtu vloženy cíleně, 

aby se omezila nutnost novelizace vyhlášky 

č. 162/2015 Sb. v případě, že se v budoucnu přijme 

obsahově totožný právní předpis, pokrývající 

stejnou materii, ale s jiným názvem. 

 

V případě zákona o Vojenském zpravodajství bude 

název upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MO souhlasí s vypořádáním. 

 

5. Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 

5.1 

 

K čl. I 

Obecně 

Záměrem navržené změny vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky je především 

Akceptováno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 
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 nově stanovit ústředním správním úřadům povinnost k vytvoření učebního dokumentu, 

ačkoliv taková změna z nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, nevyplývá, 

byť je jeho přijetí v důvodové zprávě označováno za hlavní důvod novelizace vyhlášky 

č. 162/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. 

 

Podle zmocnění v § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon o státní službě“) stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou obsah, 

rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a 

hodnocení. Možnost stanovit ostatním ústředním správním úřadům povinnost 

k vytváření studijních pomůcek nespadá ani do kategorie rozsahu a náležitostí zkoušky, 

ani do kategorie způsobu jejího provedení a hodnocení. Navržené znění vyhlášky, 

zejména pak bodů 2 a 3, podle našeho názoru překračuje rámec zákonného zmocnění 

pro vydání příslušné prováděcí vyhlášky k zákonu o státní službě. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MPSV souhlasí s vypořádáním. 

 5.2 

 

K čl. I bodům 2 a 3 

Nesouhlasíme s navrhovanou změnou vyhlášky, týkající se vytvoření „učebního 

dokumentu“. Odhlédneme-li od obecné připomínky k návrhu vyhlášky, považujeme 

za nepřijatelné ukládat ústřednímu správnímu úřadu povinnost vytvářet pro uchazeče 

jakýsi učební dokument. Jedná se o uložení povinnosti vyhláškou v naprostém rozporu 

se zákonem o státní službě, neboť tato povinnost pro ústřední správní úřad z tohoto 

zákona neplyne. Přitom vyhláškou, tj. obecně závazným právním předpisem nejnižší 

právní síly, povinnost ukládat nelze.  

Tato povinnost má navíc negativní dopad v tom směru, že degraduje úroveň zvláštní 

části úřednické zkoušky na pouhou schopnost naučit se nazpaměť 200 stran textu 

formátu A4, což je zcela v rozporu s aktuálními trendy zkoušení znalostí, kdy je zcela 

stěžejní analytické myšlení zkoušeného a schopnost vyhodnocení toho, co je v souladu s 

názvem příslušné zkušební otázky v rámci povinné a doporučené studijní literatury 

důležité. Ověření znalostí a dovedností v rámci zvláštní části úřednické zkoušky se má 

týkat i analytického a logického myšlení zkoušeného, což se projeví mimo jiné právě 

ve schopnosti řádně si vyhodnotit obsah otázky a ve vytvoření jejího základního obsahu 

ze studijních materiálů, nikoliv ve schopnosti mechanického naučení se relevantního 

obsahu nazpaměť bez schopnosti vlastního úsudku. Takové typy státních úředníků státní 

správa nepotřebuje a dojde tím k výrazné degradaci odborné a inteligenční úrovně osob 

ve státní správě.  

Dále je nutné uvést, že jde o další zbytečnou a naprosto nedůvodnou administrativní 

zátěž pro v současnosti již značně zaneprázdněné a kapacitně zcela vytížené orgány 

státní správy.  

Zásadním důvodem našeho nesouhlasu je i to, že obsah učebního dokumentu by bylo 

Akceptováno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MPSV souhlasí s vypořádáním. 
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nutné měnit při každé novelizaci právního předpisu v něm obsaženého, nelze vyloučit 

ani potřebu měnit jeho rozsah podle aktuálního vývoje legislativy v dané oblasti.  

Nejsme toho názoru, že je nutné další zpřesnění obsahu zkoušky prostřednictvím 

učebního textu, neboť již z názvu jednotlivých zkušebních otázek je zcela zřejmé, která 

konkrétní oblast úpravy obsažená v předpisu uvedeném v příloze č. 2 bude předmětem 

zkoušky. 

O možnosti uložit obecně takovou povinnost státním zaměstnancům máme pochybnosti 

i z toho důvodu, že vypracování výukových materiálů (a jejich nezbytná průběžná 

aktualizace) předpokládá nejen určité pedagogické dovednosti, ale zároveň i vynikající 

znalosti v příslušném oboru služby. Předpokládat tyto vlastnosti u každého státního 

zaměstnance automaticky není přiměřené. 

Navrhovaná právní úprava nebude schopna prostřednictvím učebního dokumentu zajistit 

„určité srovnání požadavků“ kladených na státní zaměstnance (jiné osoby) při složení 

zvláštní části úřednické zkoušky v rámci jednotlivých oborů státní služby, neboť se 

nestanoví ani rozsah, pouze maximální počet stránek určitého textu, a ten se navíc může 

výrazně lišit co do obtížnosti a složitosti materie. Není zřejmé, jak by byla koordinována 

napříč ústředními správními úřady relevantní „přibližně shodná“ obtížnost učebních 

textů v rámci jednotlivých oborů státní služby, když se evidentně nepovedlo vytvořit ani 

přibližně shodně náročné vlastní obory služby, což jednoznačně vyplývá i z přílohy č. 2. 

Zároveň jsme toho názoru, že osoba, která se připravuje na složení úřednické zkoušky 

v určitém oboru služby, má vzhledem k seznamu zkušebních otázek možnost vyhledat si 

relevantní podklady a příslušné odpovědi v uvedených právních předpisech, přičemž 

logicky lze předpokládat, že ve vztahu k požadovanému rozsahu znalostí pro konkrétní 

obor služby se při studijní přípravě soustředí zejména na části a ustanovení vztahující se 

k danému oboru služby. Přitom samotní zkoušející formulují otázky během zkoušení tak, 

aby se vztahovaly ke konkrétnímu oboru služby.  

Vytvoření dokumentu, který obsahuje odpovědi na otázky, považujeme 

za kontraproduktivní, neboť uchazeč by měl osvědčit, že je schopný analytického 

myšlení a současně osvědčit i schopnost vyhodnocení toho, co je důležité v souladu s 

názvem příslušné zkušební otázky v rámci povinné a doporučené studijní literatury. 

Nejde jen o  to, aby znal příslušnou materii, platnou v okamžiku konání zkoušky, 

nazpaměť, ale aby se v právním řádu dokázal orientovat a pracovat se souvislostmi a 

změnami v čase. 

V této souvislosti je třeba uvést, že ani v odůvodnění předloženého návrhu novely není 

navrhované změně (tedy vytvoření učebního dokumentu) podle našeho názoru věnována 

dostatečná pozornost. Jako hlavní důvod pro vytvoření takovéhoto učebního dokumentu 

je pouze uvedeno, že požadavky na zkoušenou osobu jsou u zvláštní části úřednické 

zkoušky z hlediska rozsahu zkoušené materie rozdílné. Zcela tedy chybí zdůvodnění, 

jaká by byla přidaná hodnota takovéhoto učebního dokumentu.  
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Předkladatel zároveň neuvádí v odůvodnění žádné vyčíslení nákladů na dodatečnou 

vysoce odbornou činnost, která se s vypracováním a průběžnou aktualizací učebních 

dokumentů pojí. Nepředpokládáme, že by ji snad bez dalšího měli zabezpečovat stávající 

státní zaměstnanci namísto nebo mimo svých služebních povinností a nad rámec 

vymezení služebních činností v charakteristikách služebních míst. 

Má-li se jednat o speciální povinnost, která bude uložena pouze některým vybraným 

státním zaměstnancům s odpovídajícími schopnostmi, bude nutné její plnění 

odpovídajícím způsobem zohlednit také při jejich odměňování, tudíž dopady do státního 

rozpočtu nemohou být neutrální. Taková povinnost všech nebo některých státních 

zaměstnanců (např. těch, kteří jsou členy zkušebních komisí) by však měla být v každém 

případě výslovně zakotvena v zákoně o státní službě. 

 5.3 

 

K čl. I bodu 4  

K oboru státní služby Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí 

a rodinná politika 

Požadujeme z navrhovaného znění vypustit písm. f) zákon o ochraně veřejného zdraví 

z okruhu pro tvorbu zkušebních otázek. 

 

Zákona o dětské skupině se týká vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí a vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých. Obě tyto vyhlášky jsou do okruhu pro tvorbu otázek podle § 2 odst. 2 a 3 již 

zahrnuty, jelikož na ně odkazuje zákon o dětské skupině. K zákonu o dětské skupině není 

třeba požadovat znalost celého zákona o veřejné ochraně zdraví, ale pouze vyhlášku č. 

410/2005 Sb. 

Vysvětleno. 
 

Gestor ve zdůvodnění uvádí, že v rámci 

zkušebních otázek bude rovněž přezkušována 

znalost vyhlášky č. 410/2005 Sb. Na základě § 2 

odst. 2 vyhlášky o podrobnostech úřednické 

zkoušky ústřední správní úřad vytvoří zkušební 

otázky v rozsahu mezinárodních smluv, právních 

předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády, 

jiných dokumentů a požadavků uvedených 

v příloze č. 2 vyhlášky, případně i obsahu 

prováděcích předpisů k právním předpisům 

v příloze č. 2. V případě vypuštění zákona 

o ochraně veřejného zdraví by znalost vyhlášky 

č. 410/2005 Sb. přezkušována být nemohla. 

 

Gestor argumentuje nesprávně, když uvádí, že se 

tato vyhláška týká zákona o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině. Vyhláška 

č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, je 

prováděcím právním předpisem zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

 

Vzhledem k tomu, že gestor hodlá znalost 

vyhlášky č. 410/2005 Sb. v rámci zkušebních 

otázek přezkušovat, je nezbytné uvedení zákona 
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o ochraně veřejného zdraví, případně pouze jeho 

určité relevantní části, v příslušném výčtu v příloze 

č. 2. 

Při tvorbě podkladů pro výčet v příloze č. 2 bylo 

výše uvedené s gestorem konzultováno a gestorovi 

náležitě vysvětleno. Na základě vysvětlení pak byl 

gestorem vznesen požadavek na doplnění zákona 

o ochraně veřejného zdraví (aby mohla být 

následně přezkušována znalost prováděcí vyhlášky 

č. 410/2005 Sb.). 

 

V současnosti není nikde v příloze č. 2 vyhlášky 

aplikován přístup, že by byl uveden jakýkoliv 

prováděcí právní předpis (nařízení vlády či 

vyhláška) přímo. Bez přinejmenším základní 

znalosti příslušné nadřazené právní normy 

(zákona) k jejímuž provedení byl prováděcí právní 

předpis vydán, nelze požadovat znalost samotného 

prováděcího předpisu. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MPSV souhlasí s vypořádáním. 

 5.4 

 

K čl. I bodu 4 

K oboru státní služby Platy, mzdy a jiné odměny za práci 

 

Požadujeme do ve vyhlášce uvedeného rozsahu znalostí doplnit zákon o obcích, zákon o 

krajích a zákon o hlavním městě Praze, neboť tento obor služby zahrnuje rovněž 

problematiku odměňování zastupitelů územních samosprávných celků. 

Akceptováno.  

 

Text byl doplněn dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MPSV souhlasí s vypořádáním. 

6. Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

 

6.1 

 

K čl. I bodům 2 a 3 (§ 2 odst. 2 a 3) 

Podle předloženého návrhu vyhlášky by měl ústřední správní úřad vytvořit učební 

dokument o rozsahu maximálně 200 stran formátu A4, jenž by co do obsahu odpovídal 

materii mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády, 

jiných dokumentů a požadavků uvedených pro jednotlivé obory státní služby. Pro účely 

zvláštní části úřednické zkoušky by měl ústřední správní úřad následně vytvořit 

Akceptováno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MSp souhlasí s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBCK8RTFL)



10 

 

zkušební otázky „v rozsahu učebního dokumentu“. S navrženou úpravou zvláštní části 

úřednické zkoušky Ministerstvo spravedlnosti nesouhlasí, když tuto považuje jednak za 

rozpornou se zákonným zmocněním obsaženým v § 41 zákona o státní službě, jednak 

z věcného hlediska za nevhodnou, a ve svém důsledku za devalvující význam a účel 

úřednické zkoušky.    

 

Za prvé, podle § 41 zákona o státní službě může Ministerstvo vnitra vyhláškou stanovit 

„obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky“. Nemůže však ústředním správním 

úřadům stanovit povinnost vypracovat učební dokument. Uvedené ustanovení lze nadto 

považovat za nevhodné, jelikož není zřejmé, které ústřední správní orgány by měly 

odpovídat za vypracování kterých učebních dokumentů, resp. zkušebních otázek, když 

žádný právní předpis nestanovuje gesci jednotlivých ústředních správních orgánů 

k jednotlivým oborům státní služby. Zejména v případě oborů státní služby, jejichž 

vymezení očividně překračuje působnost jednoho konkrétního ústředního správního 

orgánu (např. obor státní služby legislativa a právní činnost a obor státní služby lidská 

práva), proto je sporné, který ústřední správní orgán by měl učební dokument vyhotovit 

a následně stanovit zkušební otázky.   

 

Za druhé, navrženou konstrukci lze z věcného pohledu považovat za nevhodnou, když 

tato ve své podstatě povede k neúměrné simplifikaci a paušalizaci zkoušené materie. Jak 

plyne z obecné části důvodové zprávy, cílem předkladatele je stanovit totožný rozsah 

zkoušky v případě všech oborů státní služby. Máme za to, že s ohledem na rozdílné 

věcné vymezení rozsahu jednotlivých oborů státní služby nelze požadavek na totožný 

rozsah zkoušky absolutizovat. I s ohledem na odlišný rozsah znalostí požadovaných pro 

jednotlivé obory státní služby podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 162/2015 Sb., je zřejmé, že 

tento požadavek může mít toliko aproximativní charakter. Stanovení rozsahu učební 

pomůcky v rozsahu nejvýše 200 stran formátu A4 lze nadto považovat za nedostačující, 

když zejména v případě oborů státní služby, vyžadujících znalost většího počtu právních 

předpisů a dalších předepsaných požadavků nutně dojde k situaci, kdy nebude moci být 

v učebním dokumentu obsažena daná problematika v rozsahu a hloubce, jejíž znalost je 

nezbytná pro řádný výkon daného oboru státní služby.  

 

Za třetí, v návaznosti na předešlé považujeme za nevhodné rovněž to, že návrh nového 

§ 2 odst. 3 vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky naznačuje, že v průběhu 

zvláštní části zkoušky budou moci být zkoušeny pouze informace obsažené v učebním 

dokumentu. Tato skutečnost opětovně znamená, že dojde k nepřiměřenému 

zjednodušení této zkoušky, když již napříště nebude zkoumána orientace zkoušeného v 

příslušných právních předpisech a dalších předepsaných dokumentech, nýbrž spíše 

mechanicky naučená znalost učebního textu. Uvedené však bude mít za následek pouze 
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další snížení výpovědní hodnoty úřednické zkoušky o předpokladech zkoušeného pro 

náležitý výkon státní služby. S ohledem na uvedené skutečnosti požadujeme shora 

uvedené body z návrhu bez náhrady vypustit. 

7. Ministerstvo 

zemědělství 

 

 

7.1 

 

K čl. I bodu 4 

Obecně k příloze č. 2 vyhlášky 

Navrhujeme, aby předkladatel (MV) prověřil s jednotlivými gestory zvláštních částí 

úřednické zkoušky rozsah požadovaných dokumentů pro jednotlivé zvláštní části 

úřednické zkoušky a případně jej snížil. Domníváme se, že mezi jednotlivými obory 

služby jsou stanovené rozsahy nevyvážené a zejména u oborů služby Zahraniční vztahy 

a služba, Kultura, církve a náboženské společnosti, Systém veřejné správy a všeobecná 

vnitřní správa, Ochrana přírody a krajiny, Technická ochrana životního prostředí nebo 

Evropská politika vlády je rozsah požadavků velmi nadstandardní a nadbytečný a může 

vést k tomu, že bude pro uchazeče velmi obtížné řádně zvládnout požadovaný rozsah 

zvláštní části úřednické zkoušky. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel prověřil s jednotlivými gestory oborů 

státní služby rozsah požadovaných dokumentů pro 

jednotlivé zvláštní části úřednické zkoušky 

v procesu přípravy návrhu vyhlášky ještě před 

samotným zahájením meziresortního 

připomínkového řízení; rozsah právních předpisů 

byl po konzultaci s gestory v rámci možností 

snížen za účelem dosažení určité vyváženosti 

jejich celkového počtu. Za velikost rozsahu 

požadovaných dokumentů pro zvláštní část 

úřednické zkoušky vždy odpovídají gestoři 

příslušných oborů státní služby. 

 

Hlavním cílem návrhu je především v návaznosti 

na nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní 

služby, upravit obory státní služby tak, aby návrh 

mohl nabýt účinnosti 1. července 2019, neboť 

v opačném případě by nebylo možné zkoušet 

zvláštní část úřednické zkoušky z nových oborů 

státní služby. Nicméně je snahou předkladatele 

i nadále apelovat na jednotlivé gestory, aby 

při dalších změnách vyhlášky zvážili velikost 

rozsahu požadovaných dokumentů ke složení 

zkoušky. 

 

Na okraj uvádíme, že navrhované řešení, které 

mělo alespoň částečně zajistit sjednocení 

podmínek ke složení zvláštní části úřednické 

zkoušky z jednotlivých oborů státní služby, tj. 

vytvoření učebního dokumentu, nebylo většinou 

připomínkových míst přijato, a bylo tak z návrhu 

vypuštěno. 
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Vyjádření k vypořádání 

 

MZe souhlasí s vypořádáním. 

 7.2 

 

K čl. I bodu 4 

Obecně k příloze č. 2 vyhlášky 

Navrhujeme, aby předkladatel (MV) prověřil s jednotlivými gestory zvláštních částí 

úřednické zkoušky dostupnost nelegislativních dokumentů uváděných v požadavcích pro 

jednotlivé obory služby. Z materiálu není zřejmé, zda jsou všechny v aktuální verzi 

k dispozici např. na webových stránkách jednotlivých ministerstvech a zda jsou vůbec 

veřejně dostupné – např. dokumenty „Typový plán – narušení dodávek ropy a ropných 

produktů velkého rozsahu vydaný Správou státních hmotných rezerv“ nebo „Otevřeně 

o Evropě“. Současně je podle našeho názoru nezbytné prověřit, zda je v rámci prověření 

znalostí u některých oborů služby oprávněné požadovat nelegislativní dokumenty, které 

mohou být v současné době již pravděpodobně zastaralé – např. „Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“, „Zpráva o rodině 2017“ 

nebo „Koncepce politiky ČR v EU (2015)“. 

Vysvětleno.  

 

Nelegislativní materiály jsou vždy uváděny buď 

s dovětkem, který orgán je schválil (vydal), nebo 

kde je lze dohledat (na internetových stránkách). 

Všechny uváděné materiály jsou veřejně dostupné 

a dohledatelné.  

 

Hlavním cílem návrhu je především v návaznosti 

na nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní 

služby, upravit obory státní služby tak, aby návrh 

mohl nabýt účinnosti 1. července 2019, neboť 

v opačném případě by nebylo možné zkoušet 

zvláštní část úřednické zkoušky z nových oborů 

státní služby. Nicméně je snahou předkladatele 

i nadále apelovat na jednotlivé gestory, aby 

při dalších změnách vyhlášky posoudili aktuálnost 

jednotlivých nelegislativních dokumentů, 

a současně aby tyto dokumenty umisťovali na 

internetových stránkách tak, aby byly snadno 

dohledatelné. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MZe souhlasí s vypořádáním. 
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 7.3 

 

K čl. I bodu 4 

Obecně k příloze č. 2 vyhlášky 

Navrhujeme zvážit, zda je nezbytné u některých oborů služby uvádět jako požadavek 

v rámci zvláštní části úřednické zkoušky znalost celé Ústavy ČR, Listiny základních 

práv a svobod nebo správního řádu. Příloha č. 2 je v tomto směru nesystémová 

a u některých oborů jsou tyto požadavky oprávněné – např. pro obor Legislativa a právní 

činnost. Z materiálu ale není zřejmé, proč je např. vyžadována znalost celé Ústavy ČR 

a Listiny základních práv a svobod u oboru služby Zaměstnanost nebo Bezpečnost práce. 

Vysvětleno.  

 

Stanovení rámce potřebných vědomostí, 

schopností a dostatečné odborné připravenosti pro 

výkon služby v dotčeném oboru státní služby [§ 36 

odst. 3 věta druhá zákona o státní službě], jež jsou 

předmětem zvláštní části úřednické zkoušky 

v tomto oboru, je v kompetenci ústředního 

správního úřadu, do jehož působnosti daný obor 

patří („gestor“), který též zřizuje příslušné 

zkušební komise a jmenuje jejich členy [§ 37 

zákona o státní službě] a též následně vytváří 

konkrétní zkušební otázky [§ 2 odst. 2 vyhlášky 

o podrobnostech úřednické zkoušky] a zveřejňuje 

jejich seznam [§ 181 odst. 3 zákona o státní 

službě]. 

 

Předkladatel znovu osloví příslušné gestory 

s žádostí o uvedení konkrétních ustanovení 

právních předpisů, které se vztahují k danému 

oboru státní služby (v případě obecných právních 

předpisů). 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MZe souhlasí s vypořádáním. 

 7.4 

 

K čl. I bodu 4 

Obecně k příloze č. 2 vyhlášky 

V rámci některých oborů služby jsou navrhovány  u zvláštní části úřednické zkoušky 

požadavky na ověření znalosti naprosto nekonkrétních nelegislativních dokumentů, které 

je podle našeho názoru z důvodu právní jistoty uchazečů i adresnosti navrhované 

vyhlášky nutné bez náhrady vypustit. Jedná se například o tyto požadavky: „všeobecný 

přehled o systému mezinárodních organizací a členství České republiky v hlavních 

mezinárodních organizacích“, „informace k jednotlivým státním příspěvkovým 

organizacím zřizovaným MK“, „znalost příslušného teritoria, včetně regionálních 

vazeb“. 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel znovu prověří s gestory nutnost 

požadavku na znalost citovaných, obecně 

formulovaných, kritérií.  

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MZe souhlasí s vypořádáním. 

 7.5 Akceptováno.  
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K čl. I bodu 4 

K jednotlivým požadovaným rozsahům znalostí (příloha č. 2 vyhlášky) 

Obor státní služby Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství 

Navrhujeme i s ohledem na výše uvedené obecké připomínky zrušit z rozsahu znalostí 

následující body: 

f) zákon o zemědělství, 

j) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu, 

o) zákon o rostlinolékařské péči, a  

p) správní řád. 

 

Dosavadní body g) až i) se označí jako písm. f) až h), dosavadní body k) až n) se označí 

jako písm. i) až l) a dosavadní bod q) se označí jako písm. m). 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MZe souhlasí s vypořádáním. 

 7.6 

 

K čl. I bodu 4 

K jednotlivým požadovaným rozsahům znalostí (příloha č. 2 vyhlášky) 

Obor státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny 

Navrhujeme z důvodu zjednodušení a zpřehlednění vyhlášky pro uživatele nahradit 

navrhované znění tímto textem: 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin v rozsahu 

části týkající se obecného potravinového práva a Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin, 

b)  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004  o hygieně potravin, 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví 

zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, 

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví 

zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu 

určených k lidské spotřebě, 

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách 

za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin 

a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, 

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových 

a zdravotních tvrzeních při označování potravin, 

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, 

obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, 

Vysvětleno.  

 

Názvy předpisů Evropské unie je nezbytné citovat 

podle znění uveřejněného v Úředním věstníku EU 

a nikoliv zkráceným názvem. Tímto způsobem 

jsou citovány všechny předpisy EU v rámci 

jednotlivých oborů státní služby. 

 

Pokud se jedná o navrhovanou úpravu 

požadovaného rozsahu znalostí, vzhledem 

ke skutečnosti, že ve výčtu již není uveden 

kontrolní řád, byl tento vypuštěn z požadovaného 

rozsahu znalostí. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MZe souhlasí s vypořádáním. 
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h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských 

přídatných látkách, 

i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 o látkách určených 

k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro 

použití v potravinách nebo na jejich povrchu,  

j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům,  

k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti 

zemědělských produktů a potravin, 

l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví 

společná organizace trhů se zemědělskými produkty, 

m) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013, 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, 

n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 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, (nařízení 

o úředních kontrolách), 

o) zákon o potravinách a tabákových výrobcích, 

p) veterinární zákon, 

q) zákon o ochraně veřejného zdraví,  

r) zákon o obalech, 

s) zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. 

 7.7  

 

K čl. I bodu 4 

K jednotlivým požadovaným rozsahům znalostí (příloha č. 2 vyhlášky) 

Obor služby Veterinární péče 

K bodům pod písm. e), f) a i) – Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení EU pod písm. i) 

nabývá účinnosti dnem 14. 12. 2019 a tímto dnem ruší nařízení EU uvedené pod písm. e) 

a f), dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější řešit nastavení tohoto požadavku 

v rámci přechodných ustanovení vyhlášky. 

 

Dále navrhujeme i s ohledem na výše uvedené obecké připomínky zrušit z rozsahu 

znalostí následující body: 

k) zákon o regulaci reklamy, 

o) zákon o odpadech, 

Akceptováno. 

 

Do návrhu byl doplněn další novelizační bod, který 

zruší s účinností od 14. prosince 2019 písmena e) 

a f). Obdobně i v případě stejných nařízení EU 

uvedených u oboru státní služby Potravinářská 

výroba a péče o potraviny. 

 

Text (vynětí z rozsahu znalostí) byl upraven dle 

požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MZe souhlasí s vypořádáním. 
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p) zákon o obalech, a 

r) zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. 

 
Dosavadní body l) až n) se označí jako písm. k) až m), dosavadní bod q) se označí jako 

písm. n) a dosavadní body s) a t) se označí jako písm. o) a p). 

 7.8  

 

K čl. I bodu 4 

K jednotlivým požadovaným rozsahům znalostí (příloha č. 2 vyhlášky) 

Obor služby Pozemková správa a krajinotvorba 

Navrhujeme i s ohledem na výše uvedené obecké připomínky zrušit z rozsahu znalostí 

následující body: 

b) zákon o zeměměřictví, 

c) lesní zákon, 

d) zákon o pozemních komunikacích, 

e) zákon o oceňování majetku, 

g) vodní zákon, a 

j) stavební zákon. 

 

Dosavadní bod f) se označí jako písm. b), dosavadní body h) a i) se označí jako písm. 

c) a d) a dosavadní body k) a l) se označí jako písm. e) a f). 

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MZe souhlasí s vypořádáním. 

8. Ministerstvo 

životního 

prostředí 
 

 

8.1 

 

K čl. I body 2 a 3 

Vložení slov „a učební dokument“ v § 1 odst. 2 a na to navazující znění v § 2 odst. 2, 

který stanovuje ústřednímu správnímu úřadu povinnost vytvořit tento dokument, 

považujeme za nadbytečné. U zájemce o vykonání úřednické zkoušky je předpoklad 

dosažení určité znalosti u konkrétních oborů státní služby, u státního zaměstnance je 

předpoklad, že již určité úrovně znalostí a dovedností prokázal při výběrovém řízení.  

 

Státní zaměstnanci mají nárok čerpat na přípravu k vykonání úřednické zkoušky 

„služební volno k individuálním studijním účelům“, mají k dispozici vytvořené otázky i 

rozsah obsahu zkoušky dle přílohy č. 2 k této vyhlášce a zájemce o úřednickou zkoušku 

má na základě těchto podkladů provést přípravu na zkoušku a na zkoušce se podle 

vlastní přípravy i prezentovat. 

 

Z těchto důvodů považujeme povinnost vytvářet „učební dokument“ za zbytečný a 

neadekvátní zatěžování ústředních správních úřadů, na místo kladení těchto nároků na 

Akceptováno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MŽP souhlasí s vypořádáním. 
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zájemce o úřednickou zkoušku a neomezovat tak agendu úřednické zkoušky pouze na 

naučení připraveného „učebního dokumentu“, ale ponechat také nutnost prokázání 

dovednosti práce s obsahem mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních 

předpisů žadatelem o vykonání úřednické zkoušky. 

 8.2 

 

K čl. I bodu 4 

Požadujeme vyjmout v příloze č. 2 vyhlášky č. 162/2015 Sb. u oboru státní služby 

Ochrana přírody a krajiny bod y) slovní spojení "lesní zákon". 

 

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MŽP souhlasí s vypořádáním. 

 

 8.3 

 

K čl. I bodu 4 

Požadujeme doplnit v příloze č. 2 vyhlášky č. 162/2015 Sb. u oboru státní služby 

Ochrana přírody a krajiny další bod, a to "zákon o podmínkách využívání genetických 

zdrojů podle Nagojského protokolu".  

 

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MŽP souhlasí s vypořádáním. 

 

 8.4 

 

K čl. I bodu 4 
Požadujeme doplnit v příloze č. 2 vyhlášky č. 162/2015 Sb. u oboru státní služby 

Ochrana přírody a krajiny další bod, a to "nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. 

června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře". 

 

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MŽP souhlasí s vypořádáním. 

 

 8.5 

 

K čl. I bodu 4 
Požadujeme doplnit v příloze č. 2. vyhlášky č. 162/2015 Sb. u oboru státní služby 

Ochrana přírody a krajiny slovní spojení "Evropskou úmluvu o krajině". 

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora (vložení 

názvu „Evropská úmluva o krajině“). 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MŽP souhlasí s vypořádáním. 
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 8.6 

 

K čl. I bodu 4 
Požadujeme doplnit v příloze č. 2. vyhlášky č. 162/2015 Sb. u oboru státní služby 

Ochrana přírody a krajiny slovní spojení "Úmluvu o desertifikaci". 

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora (vložení 

názvu „Úmluva Organizace spojených národů 

o boji proti desertifikaci v zemích postižených 

velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména 

v Africe“). 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MŽP souhlasí s vypořádáním. 

 

 8.7 

 

K čl. I bodu 4 
Požadujeme opravit přílohu č. 2 vyhlášky č. 162/2015 Sb. u oboru státní služby Ochrana 

přírody a krajiny. U bodu u) je chybně uveden název zákona "zákon o geologických 

pracích a o Českém geologickém úřadu" správné znění zní "zákon o geologických 

pracích". 

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

MŽP souhlasí s vypořádáním. 

 

9. Úřad vlády 

České republiky  
 

 

 

9.1 

 

K čl. I bodu 2 

K § 2 odst. 2  
Nesouhlasíme, aby byla stanovena povinnost tvorby učebního dokumentu pro potřeby 

účastníků úřednické zkoušky. Požadujeme body 1 až 3 z návrhu Vyhlášky vypustit. 

 

Odůvodnění: 

 

a) Ministerstvo vnitra v § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) je zmocněno stanovit 

vyhláškou obsah a rozsah úřednické zkoušky, ale není v tomto ustanovení vymezena 

povinnost Ministerstva vnitra touto vyhláškou ukládat ostatním ústředním správním 

úřadům další povinnosti.   

 

b) Podle § 36 odst. 3 zákona o státní službě je doslovně stanoveno: „Účelem zvláštní 

části úřednické zkoušky je ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné vědomosti a 

schopnosti a je dostatečně odborně připraven pro další výkon služby v oboru služby, 

k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován.“ V návaznosti na výše 

Akceptováno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z  návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ÚVČR souhlasí s vypořádáním. 
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uvedené, smyslem zvláštní části úřednické zkoušky je u zkoušeného dostatečně 

ověřit jeho znalosti ze specializované problematiky, jeho orientaci v právních 

předpisech a dalších dokumentech, se kterými se jako státní zaměstnanec při výkonu 

státní služby běžně setkává, případně může setkat a jeho dovednost tyto nabyté 

vědomosti uplatnit, zejména při aplikování do praxe. Předpokládáme, že obsahem 

zvláštní části úřednické zkoušky nemá být vypracování správných odpovědí na 

zkušební otázky, které by se účastník úřednické zkoušky naučil tak, že bez 

jakéhokoliv přemýšlení by na vylosovanou otázku odpověděl, aniž by přemýšlel o 

dalších souvislostech či návaznostech na další podobná témata, natož aby si k těmto 

znalostem propojil i potřebné dovednosti pro každodenní praxi. Zvláštní část 

úřednické zkoušky v ústní formě by pak pozbyla základní cíl, kterým je ověření, zda 

jsou státní zaměstnanci odborně připraveni k výkonu služebních povinností 

stanovených na systemizovaných místech, na kterých jsou zařazeni. Dále by 

s největší pravděpodobností muselo v návaznosti na učební dokumenty dojít ke 

zcela nežádoucímu zobecnění zkušebních otázek.  

 

c) V neposlední řadě je třeba zmínit i skutečnost, že pro tvorbu učebních dokumentů 

bude potřeba vyčlenit některé státní zaměstnance z útvaru, který je gestorem 

úřednické zkoušky pro daný obor státní služby ve služebním úřadu, a dále pak 

jednoho státního zaměstnance, který bude průběžně učební dokument aktualizovat 

v souladu s novelami právních předpisů a dalších dokumentů. Zpracování kvalitního 

učebního dokumentu představuje časově i odborně náročný úkol. Současně se 

nedomníváme, že by existence učebního materiálu měla jednoznačně pozitivní 

dopad na hloubku a šíři osvojených znalostí, spíše naopak, může vést k 

mechanickému osvojování informací bez snahy o porozumění souvislostí. Ne každý 

služební úřad disponuje odbornou knihovnou, která má možnost učební dokumenty 

vypracovat, ale také je aktualizovat. Vyčleněním jednoho státního zaměstnance 

k těmto činnostem samozřejmě ovlivní výkon ostatních státních zaměstnanců 

v daném organizačním útvaru, protože budou muset za něho převzít jeho služební 

úkoly a povinnosti.  

 

Závěrem lze konstatovat, že vytváření těchto učebních dokumentů by mělo zůstat 

především na rozhodnutí každého ústředního správního úřadu, který vyhodnotí jeho 

potřebnost, obsah i podobu pro daný obor státní služby. 

10.  úřad ministra 

pověřeného 

řízením 

Legislativní rady 

10.1  

 

K čl. I bodům 1 až 3  

Zásadně nesouhlasíme s návrhem, podle něhož by měl ústřední správní úřad zpracovávat 

učební dokument ke zvláštní části úřednické zkoušky, a proto požadujeme ustanovení čl. 

Vysvětleno.  
 

Pokud jde o duplicitu právních předpisů 

uvedených v příloze č. 1 a 2 vyhlášky, nelze tuto 

skutečnost zobecňovat, neboť obsah obecné části 
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vlády I bodů 1 až 3 z návrhu vyhlášky vypustit. 

Uvedený návrh se především pohybuje zcela mimo zákonné zmocnění obsažené v § 41 

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, podle něhož Ministerstvo vnitra stanoví 

vyhláškou obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky včetně způsobu jejího 

provedení a hodnocení. V tomto zákonném zmocnění není ani zmínka o „učebním 

dokumentu“ a jeho vytváření se zjevně nevejde ani pod „obsah“, ani pod 

„rozsah“ úřednické zkoušky, a nejde ani o „náležitosti“. V navrhovaném ustanovení § 2 

odst. 2 tak jde návrh vyhlášky zjevně nad rámec zákonného zmocnění a vyvolává 

odůvodněnou pochybnost o ústavní konformitě takto navržené úpravy. Pokud zákon 

o státní službě zmocňuje Ministerstvo vnitra stanovit vyhláškou obsah a rozsah 

úřednické zkoušky, neznamená to, že Ministerstvo vnitra takovou vyhláškou uloží všem 

ostatním ústředním správním úřadům povinnost vytvořit nějaký učební dokument 

pro jednotlivé obory státní služby pro účely zvláštní části úřednické zkoušky. Obsah 

a rozsah zvláštní části úřednické zkoušky je pro jednotlivé obory státní služby dán 

výčtem právních předpisů uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb., 

o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., a na to 

navazujícími zkušebními otázkami. Z čeho se bude zkoušený připravovat, by mělo být 

ponecháno na jeho úvaze. 

Nad rámec uvedeného jsme toho názoru, že požadavek na vytvoření oficiálního 

učebního dokumentu, jehož smyslem zřejmě je, aby obsahoval „správné 

odpovědi“ na  zkušební otázky, zcela degraduje smysl zvláštní části úřednické zkoušky, 

která se koná ústně. Účelem zvláštní části úřednické zkoušky podle § 36 odst. 3 věty 

druhé zákona o státní službě je ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné vědomosti 

a schopnosti a je dostatečně odborně připraven pro další výkon služby v oboru služby, 

k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován. Vytvoření oficiálního 

učebního dokumentu je něco jako vytvoření předepsaných odpovědí na zkušební otázky 

a povede toliko k tomu, že zkoušený se s textem právních předpisů a dalších dokumentů 

uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb. v rozporu s obecným očekáváním 

ani neseznámí a nenaučí se s nimi pracovat. Zvláštní část úřednické zkoušky však 

chápeme tak, že má mimo jiné schopnost, jak vyplývá z textu zákona o státní službě, 

práce s texty právních předpisů a dalších dokumentů uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce 

č. 162/2015 Sb. ověřit. Oficiální učební dokument povede k debatám, zda se může 

zkoušet nad jeho rámec, či nikoliv. Obecně nelze nic proti učebnicím namítat, ale právní 

předpis by neměl určovat, jaká jediná učebnice je ta správná. Zvláštní část úřednické 

zkoušky by měla sloužit k ověření znalosti právních předpisů a jiných dokumentů 

a schopnosti se v nich alespoň v obecné míře orientovat a aplikovat je, nikoliv k ověření 

znalosti „učebnice“, neboť smyslem úřednické zkoušky je (by mělo být) ověřit, zda je 

státní zaměstnanec dostatečně odborně způsobilý pro výkon daného oboru státní služby, 

úřednické zkoušky je značně rozdílný od obsahu 

zvláštní části úřednické zkoušky, v jejímž rámci je 

především požadována odborná, hlubší znalost 

daného právního předpisu na rozdíl od obecné části 

úřednické zkoušky.  

 

Akceptováno.  

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ÚMLRV souhlasí s vypořádáním. 
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tudíž že má znalosti patřičných právních předpisů a je schopen v souladu s nimi státní 

službu vykonávat. 

Absurdní se nám jeví též stanovení maximálního rozsahu učebního dokumentu, resp. 

účel jeho omezení počtem stránek, který je vyjádřen v odůvodnění k návrhu vyhlášky. 

Cílem totiž je přispět ke sjednocení studijních podmínek, tedy ke srovnání požadavků 

kladených na státní zaměstnance a další osoby vykonávající úřednickou zkoušku v 

různých oborech státní služby. Pokud je rozsah některého oboru státní služby širší než 

jiného, nemělo by se to podle mého názoru řešit vydáním učební pomůcky, která rozsah 

zúží, ale například rozdělením oboru státní služby. Pokud má tedy předkladatel za to, že 

některý z oborů státní služby je nepřiměřeně široký, mělo by dojít k jeho zúžení. Ke 

korigování rozsahu oboru státní služby může sloužit též rozsah zkušebních otázek. 

Použití oficiálního učebního dokumentu k naplnění tohoto účelu je krajně nevhodné. 

Na závěr si k čl. I bodu 4 návrhu vyhlášky dovolujeme podotknout, že množství 

právních předpisů a jiných dokumentů obsažených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 

Sb., které podle nám dostupných informací bývá předmětem kritiky, je mimo jiné 

způsobeno i duplikací právních předpisů obsažených v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k této 

vyhlášce. Doporučujeme proto vyhlášku, když už je navrhována její úprava, koncepčně 

upravit tak, aby se v její příloze č. 2 již nemusely opakovat právní předpisy uvedené 

v její příloze č. 1, které se stejně zkoušený musí naučit na obecnou část úřednické 

zkoušky.  

11. Český báňský 

úřad 

 

 

11.1 

 

K  čl. I bodům 2 a 3 

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) nesouhlasí se stanovením nové povinnosti 

ústředních správních orgánů v § 2 odst. 2 návrhu vyhlášky, a to vytvořit učební 

dokument ke zvláštní části úřednické zkoušky.  

 

Odůvodnění: 

ČBÚ konstatuje, že dosavadní praxe konání úřednických zkoušek prokázala, že seznam 

otázek a přehled právních předpisů pro daný obor státní služby je pro uchazeče zcela 

dostačujícím materiálem pro přípravu ke složení zvláštní části úřednické zkoušky. 

Vytvořením učebního dokumentu by zkoušení byli nasměrováni k přípravě pouze 

z tohoto dokumentu, přičemž orientace v textu právních předpisů je pro úředníka 

nezbytná. Učební dokument by pak ve výsledku znamenal zejména „opisování“ právních 

předpisů, uvedených pro obor státní služby, což není přínosné. ČBÚ je toho názoru, že 

koncipovat otázky v rozsahu obsahu učebního dokumentu (dle navrhovaného § 2 odst. 3 

není správné, neboť otázky mají navazovat na platné právní předpisy, nikoli na učební 

materiál. Navíc se v důvodové zprávě (Obecná část, bod 4.) uvádí, že navrhovaná právní 

Akceptováno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ČBÚ souhlasí s vypořádáním. 
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úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet a náklady spojené s vytvořením 

učebního dokumentu budou pokryty ze stávajícího rozpočtu správních úřadů. Přitom je 

ale zřejmé, že tvorbou učebních dokumentů musí být pověřen tým zaměstnanců, a to nad 

rámec svých služebních povinností. Tento tým by měl i do budoucna sledovat aktuálnost 

učebních dokumentů a průběžně je aktualizovat v návaznosti na změnu právních 

předpisů. Pro takovou agendu však ČBÚ nemá kapacitu personální ani finanční.  

 

Z výše uvedených důvodů ČBÚ požaduje, aby zůstalo v platnosti stávající ustanovení 

§ 2 odst. 2 : „Ústřední správní úřad vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle 

odstavce 1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních 

předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků uvedených v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této 

příloze.“ 

 

12. Český 

telekomunikační 

úřad 

 

 

12.1 

 

K čl. II – Účinnost 

Požadujeme v čl. II slovo „ledna“ nahradit slovem „července“.  

Odůvodnění:  

V současné době je vytvoření učebního materiálu na bázi dobrovolnosti, tj. k některým 

oborům státní služby vytvořen je a k některým nikoliv. Zkušební otázky vychází 

z odborné literatury, která je uvedena v příloze č. 2 vyhlášky. ČTÚ se nebrání vytvoření 

učebního materiálu. ČTÚ vychází z toho, že by se na jeho vytvoření měli podílet 

především členové zkušebních komisí, neboť ti nejlépe vědí, co od zkoušených 

vyžadují. Členové zkušebních komisí jsou však pracovně velmi vytížení, což je často 

zřetelné při stanovování termínů úřednických zkoušek a skládání zkušebních komisí, 

tudíž je nutné poskytnout jim dostatek času na to, aby mohl být učební materiál 

dostatečně kvalitně zpracován, a to i s ohledem na odborné zaměření oboru státní 

služby, který ČTÚ má společně s MPO v gesci (Elektronické komunikace a poštovní 

služby). Z uvedeného důvodu tedy požadujeme prodloužit lhůtu pro vytvoření tohoto 

učebního materiálu.  

Závěr: ČTÚ pokládá posunutí účinnosti ustanovení vyhlášky týkajících se povinnosti 

vytvořit učební dokument k úřednickým zkouškám, z jehož rozsahu mají vycházet 

zkušební otázky, za nutný z důvodu zajištění kvalitního zpracování tohoto učebního 

materiálu. ČTÚ je dále připraven na úpravě návrhu vyhlášky aktivně spolupracovat. 

Vysvětleno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ČTÚ souhlasí s vypořádáním. 

13. Úřad pro 

ochranu 

13.1 

 

Vysvětleno. 
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hospodářské 

soutěže 

 
 

K čl. I bodu 4 

Obor služby „Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných 

zakázek“ str. 72 a násl. 

 

V příloze č. 2 předmětné vyhlášky je pod písm. i) našeho oboru služby uveden předpis: 

nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 

články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem. 

 

Uvedený předpis byl novelizován předpisem: nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze 

dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu 

na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro 

podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a 

multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro 

nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet 

způsobilých nákladů. 

 

Do seznamu je tedy třeba přidat uvedenou novelu; tedy pod písmenem i) navrhuji, aby 

bylo uvedeno „nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 

v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za 

slučitelné s vnitřním trhem, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. 

června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014“, v platném znění.  
 

 

Právní předpisy včetně předpisů Evropské unie 

jsou ve vyhlášce uváděny obecným názvem, tj. bez 

výčtu novel, aby se zajistila dostatečná flexibilita 

vyhlášky. Už od samého počátku vyhlášky 

č. 162/2015 Sb. je znalost právního předpisu zde 

uvedeného považována za znalost jeho platného 

znění. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ÚOHS souhlasí s vypořádáním. 

 13.2 

 

K čl. I bodu 4 

Obor služby „Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných 

zakázek“ str. 72 a násl. 

 

Navrhuji doplnit v příloze č. 2 k této vyhlášce obsahující všechny aktuálně platné a 

účinné právní předpisy, které jsou potřeba ke složení úřednické zkoušky, následující 

předpis k našemu oboru služby, a to:  

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1 ze dne 11. 

prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech 

tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního 

trhu (viz odkaz na směrnici zde:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

Akceptováno.  

 

Text byl upraven dle požadavku gestora. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ÚOHS souhlasí s vypořádáním. 
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content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0001&from=EN,  směrnice je i uvedena 

v přehledu soutěžní legislativy na webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále 

jen „Úřad“)  zde https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html - záložka 

„Evropská unie“). 

 13.3 

 

K čl. I bodu 2 a 3 

Navrhovaná novela vyhlášky č. 162/2015 Sb. v platném znění nově požaduje v § 2 odst. 

2, aby ústřední správní úřad vytvořil k provedení zvláštní části úřednické zkoušky 

učební dokument v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů, 

služebních předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků uvedených pro 

obor státní služby v příloze č. 2 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů 

k právním předpisům uvedeným pro obor státní služby v této příloze. Počet stran 

učebního dokumentu nesmí přesáhnout 200 stran formátu A4. Návazně pak v § 2 odst. 3 

vytvoření zkušebních otázek pro zvláštní část úřednické zkoušky – nově „v rozsahu 

učebního dokumentu podle odstavce 2“. S tímto požadavkem však zásadně 

nesouhlasím a svůj nesouhlas odůvodňuji takto: 

 

Jako zásadní nedostatek předkládané novely považuji skutečnost, že předkladatel 

v rámci novely ukládá správním Úřadům zpracování učebního dokumentu, včetně 

zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky, a to nad rámec zákonného 

zmocnění obsaženého v § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve  znění 

pozdějších předpisů. Podle zákonného zmocnění může předkladatel vyhláškou 

stanovit pouze obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky. Z uvedeného 

nelze podle mého názoru žádným důvodem dovodit, že předkladatel může 

služebním úřadům stanovit povinnost spočívající ve vypracování učebního 

dokumentu. 

   

Snaha předkladatele návrhu o nutnost „sjednocení studijních podmínek“ je do velké 

míry umělá a popírající realitu. Odůvodnění bodů 2 a 3 navrhované novelizace pak 

vlastně prokazuje, že záměrem předkladatele je nepřípustná nepřímá novelizace zákona 

o státní službě podzákonnou normou. Podle § 36 odst. 3 zákona o státní službě je 

[ú]čelem zvláštní části úřednické zkoušky … ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné 

vědomosti a schopnosti a je dostatečně odborně připraven pro další výkon služby v 

oboru služby, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován. Touto 

zákonnou normou je jednoznačně dán rozsah úřednické zkoušky – jejím předmětem 

musí být ověření znalostí všech právních předpisů, které má státní zaměstnanec při 

výkonu služby v daném služebním oboru aplikovat. Pokud bude přistoupeno k umělé 

redukci rozsahu úřednické zkoušky (pod záštitou absurdně nerealistické myšlenky, že 

Akceptováno.  

 

Úprava vytvoření učebního dokumentu byla 

z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ÚOHS souhlasí s vypořádáním. 
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všechny obory služby přece musí být „zhruba stejně náročné“), tedy slovy předkladatele 

budou vymezeny pouze určité oblasti úpravy obsažené v předpisech, jejichž znalost je 

pro výkon služby nezbytná, zákonitě se takové vymezení rozsahu úřednické zkoušky 

dostane do rozporu s § 36 odst. 3 zákona o státní službě, neboť určité znalosti, nezbytné 

pro výkon státní služby v daném oboru, nebudou zkouškou vůbec ověřovány (a 

zkoušený tedy nebude mít žádnou motivaci si je před zkouškou osvojovat). 

 

Předkladatel jako kdyby vycházel z neortodoxní myšlenky, že vědomosti a schopnosti 

státního zaměstnance potřebné pro výkon služby lze u každého oboru státní služby 

vymezit rozsahem 200 stran textu na listinném dokumentu formátu A4, aniž by však 

v tomto směru provedl ve vztahu k jednotlivým oborům služby jakoukoli analýzu. Pro 

obor služby Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek je 

taková simplifikace vyloučena. Stačí snad jen naznačit, že základním předpisem, který 

musí např. každý státní zaměstnanec zajišťující dozor nad zadáváním veřejných zakázek 

při výkonu své služby každodenně aplikovat, je zákon o zadávání veřejných zakázek. 

Jen text tohoto zákona ve Sbírce zákonů obsahuje 106 stran. Ústřední orgán státní 

správy, jakým je Úřad, v jehož rámci je předmětný obor služby vykonáván, by měl být 

schopen zákon aplikovat nejen na úrovni znalosti jeho textu, ale též souvisejících 

judikatorních a doktrinálních závěrů. Jen autorský komentář k zákonu o zadávání 

veřejných zakázek obsahuje 639 stran. 

 

Mají-li být dodrženy požadavky shora citovaného ustanovení zákona o státní službě, 

novela prakticky požaduje, aby byl zpracován komentář k právním předpisům, jež Úřad 

ve své působnosti aplikuje, a tento byl v zásadě bezplatně volně přístupný. Předkládaný 

materiál vůbec – ani ve svém zdůvodnění – neřeší, jakým mechanismem má být tak 

rozsáhlý (k nemožnosti jeho umělé redukce viz výše) a vysoce odborný text vytvořen.  

 

V této souvislosti je rovněž možno zmínit, že představa předkladatele, že „navrhovaná 

právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet,“ je zcela mylná – a opět 

není podepřena jakoukoli relevantní argumentací či analýzou. V podmínkách oboru 

služby Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek je tak 

třeba vytvořit vysoce náročný odborný text. Úřad je primárně zaměřen na výkon 

rozhodovací činnosti, kdy je konstantně vyvíjen tlak na rychlost rozhodování, nemůže 

výkon této činnosti zastavit v důsledku toho, že se její odborní pracovníci budou po 

několik měsíců věnovat tvorbě komentářového textu. Bude-li tak třeba takový text 

vytvořit externě, bude to nepochybně spojeno s nemalými náklady ve vztahu k rozpočtu 

Úřadu. V daném případě taktéž nelze předpokládat pouze jednorázové náklady spojené 

s vytvořením učební pomůcky, jelikož obsahově bude muset být zachována aktuálnost 

předkládaných informací, což znamená, že náklady související s aktualizací textu budou 
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generovány průběžně a jejich konečnou výši nelze s ohledem na nepředvídatelnost 

legislativních změn v dotčené právní oblasti jednoduše predikovat. V tomto kontextu lze 

upozornit, že např. během účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

došlo ke dvěma desítkám novelizací tohoto zákona, přičemž zmíněný problematický 

aspekt aktuálnosti učební pomůcky umocňuje existence dalších se zákonem 

souvisejících podzákonných právních předpisů, které mohou být v čase měněny či 

doplňovány, a jejichž existence by měla být v rámci učebního textu taktéž zohledněna. 

Kapacitní požadavky na udržení aktuálnosti vytvořené učební pomůcky, ať už finanční, 

či personální, rozhodně tedy nelze v tomto kontextu považovat za marginální. 

 

Navíc rozhodně nelze vyloučit, že zpracování takové učební pomůcky může ohrozit i 

výkon rozhodovací činnosti Úřadu, neboť účastníci řízení by mohli odkazovat na závěry 

uvedené v „učební pomůcce“ s ohledem na zásadu předvídatelnosti rozhodování 

správního orgánu, resp. legitimního očekávání, přičemž takový dopad do rozhodovací 

činnosti považuje Úřad jako velmi komplikující. 

 
Všechny zásadní negativní dopady navrhované právní úpravy nejsou obhajitelné žádným 

pozitivem ve smyslu vyřešení jakéhokoli reálně existujícího problému. Je přece naprosto 

přirozené, že náročnost oborů státní služby je rozdílná; snaha o odstranění tohoto 

normálního stavu by pak znamenala nutnost rozsáhlých zásahů nikoli jen do vymezení 

těchto oborů, ale především do agend, které jsou v jejich rámci vykonávány – v zásadě 

by se jednalo o zcela zbytečné sociální inženýrství. 

 

Dále jsem přesvědčen, že postupy, které zaručují, že obsah, rozsah a způsob provedení 

zvláštní části úřednické zkoušky jsou „sjednoceny“, je zcela dostatečně garantováno již 

nyní úrovní pravidel pro formulaci otázek a podotázek.  

 

Zastávám také názor, že požaduje-li se po ústředních správních orgánech, aby 

zajišťovaly agendu zvláštní úřednické zkoušky ústní formou, mělo by ke sjednocení 

docházet pouze prostřednictvím obecných požadavků na podobu otázek a podotázek a 

rozsah provádění vlastního průběhu zkoušky. Existuje-li tedy nějaký reálný problém (o 

němž však Úřadu z jeho vlastní činnosti při provádění zvláštní úřednické zkoušky není 

nic známo), který je třeba legislativně řešit, nechť je legislativně upraven spíše způsob, 

jak mají být formulovány otázky či podotázky, případně zakázat, jak tyto zformulovány 

být nemohou. Stanovovat a vytvářet další požadavky nad tento rámec, a to za situace, 

kdy již nyní je znám a zpřístupněn všem seznam literatury k výše uvedené zkoušce, 

považuji za neefektivní a neúměrně zatěžující.  
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V této souvislosti dále pokazuji na paralelu, že ani při studiu na vysoké škole neplatí 

princip, že by musela být v nějakém speciálním studijním materiálu zpracována správná 

odpověď na otázku, zcela běžně jsou předem známy pouze okruh otázek a seznam 

literatury.  

 
Současně uvádím, že za předpokladu, že je dostatečně přesně a srozumitelně 

zaznamenán průběh provádění zvláštní úřednické zkoušky, v případě, že zkoušku 

zkoušený nesloží, lze vždy následně posoudit, zda zaznamenaná neznalost spadala či 

nespadala pod otázku, ze které byl zkoušený zkoušen, není zde tedy ani žádný reálný 

prostor pro libovůli vůči zkoušenému. 

Opakovaně poukazuji na to, že předpisy pro uvedený obor služby se neustále vyvíjejí a 

jsou zejména úzce propojeny s vývojem evropských předpisů v oblasti působnosti 

Úřadu, tedy hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a oblasti veřejné podpory 

a významné tržní síly. V této souvislosti pak i judikatura evropských soudů vytváří tlak 

na úpravu evropských předpisů v oblastech spadajících do daného oboru služby; rovněž 

příslušné orgány EU vyvíjejí iniciativu ke sjednocování postupu národních úřadů, jež 

vykonávají pravomoci v těchto oblastech. Nutně by takový „učební 

dokument“ vyžadoval soustavné přepracovávání a aktualizaci. 

 

Je třeba vzít také v úvahu, že Úřad je ústředním správním úřadem s celorepublikovou 

působností (bez nižších článků v regionech) s provázáním i na evropské struktury 

zejména Evropskou komisi, a v oblasti hospodářské soutěže i na Evropskou soutěžní síť. 

Práce na Úřadě tak klade na zájemce o služební místo vyšší nároky, nežli je to u jiných 

správních úřadů – u nichž je těžištěm výkon správních činností ve standardizovaných 

postupech. Uchazeči o služební místo by Úřadu měli prokázat nejen schopnost 

samostatně pracovat, ale zejména schopnost tvůrčím způsobem nalézt a shromáždit 

k věci podstatné informace, analyticky s nimi pracovat a hodnotit je i ve vztahu 

k nejrůznějším specifikům tržního prostředí, do něhož posuzovaná oblast spadá. Např. 

hospodářská soutěž přitom zahrnuje široké spektrum oborů napříč celou ekonomikou, 

což se neobejde bez flexibilnosti, schopnosti aplikovat soutěžní pravidla způsobem 

logicky odpovídajícím jak dané věci, tak i vývoji soutěže v dané oblasti v čase. Právě 

zvláštní část úřednické zkoušky má ukázat, jakým způsobem byli uchazeči schopni 

samostatně přistoupit k legislativnímu rámci pro daný obor (zajistit si i doprovodné 

aktuální informace k němu), pochopit danou materii, a zda mají pro práci v daném oboru 

služby potřebné schopnosti. Bylo by zcela kontraproduktivní (obzvláště v oblasti 

hospodářské soutěže, kde je požadováno magisterské VŠ vzdělání právního a/nebo 

ekonomického směru), vybírat uchazeče dle toho, jak jsou schopni u zvláštní části 

úřednické zkoušky mechanicky „odreferovat“ texty takového učebního dokumentu. 

Vytvoření učebního dokumentu pro zvláštní část úřednické zkoušky nijak nepřispěje 
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potřebě zkvalitňování personálního substrátu správních úřadů už na vstupu do 

služebního poměru.  

 

Závěrem lze tedy shrnout, že navrhovanou úpravu tzv. „učebního dokumentu“ považuji 

za neefektivní, neúměrně zatěžující a excesívní, přitom nepodepřenou jakoukoli 

analýzou její nezbytnosti (resp. jakoukoli analýzou vůbec, a proto vycházející 

z chybných premis) a přinejmenším spornou z hlediska jejího souladu se zákonem o 

státní službě. Současně jsem názoru, že navrhovaným obsahem (povinnost vytvořit 

učební pomůcku) překračuje rámec zákonného zmocnění. Dále uvádím, že koncepční 

řešení je nutné hledat jiným způsobem, např. stanovením pravidel pro tvorbu otázek, jak 

bylo uvedeno výše, případně, představuje-li ústní zkouška překážku pro funkční úpravu 

státní služby, uvažovat o jejím nahrazení jinou formou ověření znalostí. Není však 

možné stanovit v zákoně určité parametry úřednické zkoušky coby předpokladu výkonu 

státní služby a následně je zásadním (a nevhodným) způsobem nepřímo měnit 

podzákonným předpisem.  

 13.4 

 

K čl. I bodu 3 

K § 2 odst. 3 návrhu vyhlášky 

 

V souvislosti s připomínkou k § 2 odst. 2 požaduji v § 2 odst. 3 vypuštění textu „v 

rozsahu obsahu učebního dokumentu podle odstavce 2“.  

 

Akceptováno.  

 

Úprava byla z návrhu vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ÚOHS souhlasí s vypořádáním. 

14. Úřad pro 

ochranu 

osobních údajů 

 

 

14.1 

 

K části 4 odůvodnění 

Je třeba dopracovat část věnující se dopadům na ochranu soukromí a osobních údajů 

(dále jen „DPIA“).  

Odůvodnění: 

DPIA si v tomto případě zaslouží zevrubnější popis, vzhledem ke skutečnosti, že osoby, 

které budou muset vykonat úřednickou zkoušku z oboru Ochrana osobních údajů, se 

budou v budoucnu přímo podílet na podobě rámce ochrany osobních údajů v České 

republice. Je tudíž žádoucí popsat myšlenkový proces, proč jsou navrhovány konkrétní 

předpisy určené pro tvorbu otázek ve zvláštní části úřednické zkoušky. 

Akceptováno. 

 

Odůvodnění bylo doplněno o podrobné posouzení 

dopadů na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ÚOOÚ souhlasí s vypořádáním. 
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 14.2 

K čl. I bodu 4 

V příloze číslo 2 strana 34 zní oddíl Ochrana osobních údajů: 

a) Listina základních práv Evropské unie, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, 

odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV, 

d) zákon o zpracování osobních údajů 

e) kontrolní řád 

f) trestní řád v rozsahu obecných ustanovení, 

g) zákon o Policii České republiky v rozsahu ustanovení o práci s 

informacemi, 

h) zákon o základních registrech, 

i) zákon o evidenci obyvatel 

j) zákon o kybernetické bezpečnosti, 

 

Odůvodnění: 

ÚOOÚ má za to, že evidence obyvatel, je  agendový informační systém, 

se kterým mohou státní úředníci přijít často do styku v rámci výkonu 

státní služby, že by měl být v tomto oddílu zahrnut i zákon, který ho 

upravuje. Oproti tomu podrobnou znalost zákona o některých službách 

informační společnosti a zákona o elektronických komunikacích, které se 

ochrany osobních údajů dotýkají spíše okrajově nepovažuje ÚOOÚ za 

natolik zásadní pro ochranu osobních údajů. Co se řazení předpisů 

v oddílu týče ÚOOÚ navrhuje řazení nejprve podle právní síly/aplikační 

přednosti a poté podle odvětvové důležitosti pro činnost ÚOOÚ až po 

specializované předpisy. 
 

Akceptováno. / Vysvětleno. 

 

Text byl v rozsahu požadovaných znalostí upraven 

dle požadavku gestora. 

 

Pokud jde o námitku řazení předpisů a dokumentů, 

byla jednotně zvolena pro všechny obory státní 

služby následující konstrukce: 

 

1.  akty u jednotlivých oborů státní služby jsou 

uspořádány následovně (1) mezinárodní akty 

včetně doporučujících, (2) akty EU včetně 

doporučujících, (3) ústavní zákony, (4) zákony, (5) 

ostatní akty, 

2.  akty u jednotlivých oborů státní služby jsou 

v rámci své skupiny řazeny podle stáří. 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

ÚOOÚ souhlasí s vypořádáním.  
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