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III.  

N á v r h 

ZÁKON 
ze dne …..…. 2019, 

kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků 

Čl. I 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona 
č. 264/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 4 odst. 1 se za slovo „republiky“ vkládají slova „, občanem jiného členského státu 
Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru“ a slova „způsobilá k právním úkonům“ se nahrazují slovy „plně 
svéprávná“.  
CELEX 12016E045 

2. Poznámka pod čarou č. 5 zní:  
„5) § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.“. 

3. V § 16 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; úředník jedná v těchto orgánech 
jako zástupce územního samosprávného celku a je povinen prosazovat jeho zájmy“.  

4. V § 16 odst. 3 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „Celkový úhrn odměn vyplacených 
úředníkovi za všechna členství v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech 
právnických osob, jejichž předmětem činnosti je podnikání, za kalendářní rok včetně podílu 
na zisku nebo jiného plnění činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu 
a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě vedoucího 
úředníka též příplatku za vedení, který mu lze jako nejvýše přípustný přiznat, a to podle 
pracovního místa, na kterém úředník v příslušném kalendářním roce vykonával práci, za niž 
mu příslušel nejvyšší plat. Úředník je povinen územní samosprávný celek bezodkladně 
informovat o každé odměně, která mu byla vyplacena.“. 

5. V § 17 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.  

6. V § 17 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až f), která znějí:  
„c) ústřední správní úřad, 
d) Kancelář veřejného ochránce práv, 
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e) kraj a hlavní město Praha,  
f) obec, jíž byla udělena akreditace podle § 30,“. 

7. V § 17 odst. 5 větě první se číslo „18“ nahrazuje číslem „9“. 

8. V § 19 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“. 

9. V § 19 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo který již dříve vstupní vzdělávání 
ukončil“. 

10. V § 20 odst. 1 se za slovo „specializační“ vkládá slovo „odborné“ a slova „úředníků 
zaměřené na“ se nahrazují slovy „poskytující znalosti nezbytné pro“.  

11. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  
„(2) Průběžné vzdělávání v případě vedoucích úředníků a vedoucích úřadů zahrnuje 

rovněž prohlubující a specializační vzdělávání zaměřené na znalosti a dovednosti v oblasti 
řízení úředníků.“ 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.  

12. V § 20 odst. 4 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „, v případě vedoucího úřadu ten, kdo plní 
úkoly zaměstnavatele vůči vedoucímu úřadu,“.  

13. V § 21 odst. 5 větě první se slova „do 3 měsíců“ zrušují. 

14. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní: 
„§ 21a 

Umožnění získání zvláštní odborné způsobilosti jiné osobě 
Ministerstvo umožní získat zvláštní odbornou způsobilost podle § 21 osobě, která 

nevykonává správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem, pokud dosáhla 
věku 18 let a je plně svéprávná; tato osoba nese náklady na získání zvláštní odborné 
způsobilosti. Ustanovení tohoto zákona vztahující se ke zkoušce zvláštní odborné 
způsobilosti úředníka se použijí obdobně.“. 

15. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  
„(2) Zabezpečením zkoušky může ministerstvo pověřit jím zřízenou příspěvkovou 

organizaci.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.  

16. V § 24 odst. 1 větě druhé se za slovo „ověřují“ vkládají slova „a hodnotí“.   

17. V § 25 odst. 1 se slovo „i“ nahrazuje slovem „nebo“. 

18. V § 25 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „pro tu část zvláštní odborné způsobilosti, 
v níž byl při ústní zkoušce hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl““. 

19. V § 26 odst. 1 větě třetí se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „po projednání 
s příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem“.  
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20. V § 26 odstavec 4 zní:  
„(4) Na postup při vyřizování námitek se nepoužijí části druhá a třetí správního řádu.“. 

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 

21. V § 27 se odstavec 3 zrušuje.  
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.  

22.  V § 27 odst. 3 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.  

23. V § 29 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při obnovení akreditace vzdělávací instituce 
nebo akreditace vzdělávacího programu se použije ustanovení § 30 až 32 obdobně.“.  

24. V § 29 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:  
„(3) O žádosti o akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu 

ministerstvo rozhodne do 3 měsíců od zahájení řízení.  
(4) V případě žádosti o obnovu akreditace vzdělávacího programu, která neobsahuje 

změny v obsahu nebo rozsahu vzdělávacího programu, lze rozhodnout o obnovení 
akreditace bez stanoviska akreditační komise (§ 32 odst. 3).“.  
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.  

25. V § 29 se odstavec 7 zrušuje.  

26. V § 30 odst. 1 se slova „odst. 1 a 2“ zrušují.  

27. V § 30 odstavec 2 zní: 
„(2) Žádost o akreditaci vzdělávací instituce, je-li žadatel fyzickou osobou, kromě 

obecných náležitostí žádosti obsahuje též rodné číslo, bylo-li přiděleno, rodné příjmení, 
pohlaví, státní občanství, místo a okres narození nebo v případě narození v cizině místo a 
stát narození.“.   

28. V § 30 odst. 3 písm. a) se slova „územním samosprávným celkem“ nahrazují slovem „obcí“.  

29. V § 30 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, včetně zajištění vhodných 
prostor pro konání vzdělávacího programu“.  

30. V § 30 se odstavec 5 zrušuje.  
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.  

31. V § 30 odst. 5 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.  

32. V § 30 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:  
„(6) Nemá-li vzdělávací instituce po dobu delší než 6 měsíců akreditovaný žádný 

vzdělávací program, zaniká uplynutím této doby akreditace této vzdělávací instituce. Doba 
uvedená ve větě první neplyne po dobu řízení o žádosti o akreditaci vzdělávacího 
programu.“.  
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9. 

33. V § 31 se odstavec 1 zrušuje. 
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Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.  

34. V § 31 odst. 1 písmeno a) zní:  
„a) žádost fyzické nebo právnické osoby o akreditaci vzdělávací instituce, pokud fyzická 
nebo právnická osoba není držitelem platné akreditace vzdělávací instituce,“.  

35. V § 31 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.  

36. V § 31 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, včetně uvedení jména, příjmení, 
data narození a místa trvalého pobytu a doložení splnění požadavku vzdělání a praxe podle 
odstavce 3“. 

37. V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Lektorem pro vzdělávací program může být pouze osoba, která  

a) dosáhla vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu a má 
nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávacího programu, nebo 

b) má nejméně šestiletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávacího programu.“. 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 

38. V § 31 odst. 4 se slova „2 a“ nahrazují slovy „1 až“. 

39. V § 31 se odstavec 5 zrušuje.  
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

40. V § 31 odst. 5 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.  

41. V § 31 odst. 5 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.  

42. V § 31 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která 
znějí: 
„d) lektor vzdělávacího programu nesplňuje požadavky podle odstavce 3, 
e) vzdělávací program nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem pro příslušný druh 
prohlubování kvalifikace (§ 18 odst. 1 a 2).“.   

43. V § 33 odst. 1 větě první se text „(§ 21),“ nahrazuje slovy„(§ 21) nebo“ a slova „nebo 
povinnost účastnit se vstupního vzdělávání (§ 19)“ se zrušují.  

44. V § 33 odst. 1 se věta druhá zrušuje.  

45. V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  
„(2) Za rovnocennou obecné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka 

územního samosprávného celku se považuje obecná část úřednické zkoušky podle zákona 
o státní službě. Prováděcí právní předpis může stanovit, že zvláštní část úřednické zkoušky 
pro příslušný obor služby podle zákona o státní službě se považuje za rovnocennou zvláštní 
části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka k výkonu konkrétní správní činnosti.“.  
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.  

46. V § 34 odst. 1 se slova „nebo územního samosprávného celku“ zrušují a za slovo 
„popřípadě“ se vkládají slova „, jde-li o vzdělávání vedoucího úředníka podle § 27,“. 
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47. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  
„(2) Rovnocennost vzdělání nelze uznat pro povinnost účastnit se vstupního vzdělávání 

(§ 19).“. 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

48.  V § 34 odstavec 4 zní:  
„(4) O žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části ministerstvo rozhodne 

do 3 měsíců od zahájení řízení.“. 

49. § 38 včetně nadpisu zní:  
„§ 38 

Přestupky 
 

(1) Fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) nabízí vzdělávací program jako akreditovaný podle tohoto zákona bez platné akreditace 

nebo takový vzdělávací program uskutečňuje, 
b) vydá osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle tohoto zákona bez platné 

akreditace, 
c) nabízí nebo uskutečňuje vzdělávání jako akreditovaná vzdělávací instituce podle tohoto 

zákona bez platné akreditace vzdělávací instituce.   
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c). 

 (3) Přestupek podle odstavce 1 projednává ministerstvo.“. 

50. V § 39 větě druhé se slovo „května“ nahrazuje slovem „března“.  

51. V § 39 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:  
„(2) Nesplní-li vzdělávací instituce povinnost podle odstavce 1, vyzve ji ministerstvo, 

aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. Nezjedná-li vzdělávací instituce ve stanovené lhůtě 
nápravu, ministerstvo jí akreditaci vzdělávací instituce odejme.“. 

52. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova „, nejvýše však 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden 
den“ zrušují. 

53. V § 41 odst. 1 větě třetí se slova „předseda komise“ nahrazují slovy „ten, kdo jmenoval 
členy komise“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovy „členům zkušební komise a členům 
akreditační komise ministerstvo a členům výběrové komise příslušný územní samosprávný 
celek“.  

54. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:  
„(2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 33 odst. 2.“.   
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Čl. II 
Přechodná ustanovení 

1. Vzdělávací instituci, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nemá akreditovaný žádný 
vzdělávací program, zanikne akreditace vzdělávací instituce uplynutím 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v této době nedojde k akreditaci alespoň jednoho 
jejího vzdělávacího programu. Tato doba neplyne po dobu řízení o žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu. 

2. Ustanovení § 39 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se použije poprvé pro zprávu vzdělávací instituce za kalendářní rok, v němž tento 
zákon nabyl účinnosti. 

3. Doložení splnění požadavku vzdělání a praxe lektorů pro vzdělávací program podle § 31 
odst. 2 a 3 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se nepožaduje v řízení o udělení akreditace vzdělávacího programu nebo v řízení 
o obnovení akreditace vzdělávacího programu zahájeném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Splnění požadavku vzdělání a praxe lektorů pro vzdělávací program se 
nepožaduje u vzdělávacích programů, kterým byla udělena akreditace přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

Čl. III 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., 
zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona 
č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona 
č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb. a zákona 
č. 222/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 49a odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.  

2. V § 49a odst. 2 se písmeno c) zrušuje. 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c). 

3. V § 57 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Pro zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správních činností při sociálně-právní 

ochraně dětí nelze vydat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání podle zvláštního 
právního předpisu45b).“. 
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ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o správních poplatcích 

Čl. IV 

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., 
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona 
č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 
zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., 
zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., 
zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 
zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona 
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona 
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., 
zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona 
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., 
zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 
zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., 
zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona 
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., 
zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., 
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., 
zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona 
č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., 
zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona 
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., 
zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona 
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., 
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona 
č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., 
zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., 
zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona 
č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., 
zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona 
č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., 
zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona 
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č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., 
zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona 
č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., 
zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 209/2019 Sb., se mění takto:  

1. V položce 22 písmeno x) zní:  
„x) Přijetí žádosti o  
      1. akreditaci vzdělávací instituce                                                                       Kč  3 000  
      2. obnovení akreditace vzdělávací instituce                                                      Kč  1 000  
      3. akreditaci vzdělávacího programu                                                                 Kč  2 000  
      4. obnovení akreditace vzdělávacího programu                                                Kč  1 000 
      podle zákona o úřednících územních samosprávných celků“.  

2. V položce 22 se doplňuje část Osvobození, která zní:  
„Osvobození 
Od poplatku podle písmene x) je osvobozena příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 
vnitra jako vzdělávací instituce podle zákona o úřednících územních samosprávných celků, 
územní samosprávný celek a jím zřizovaná příspěvková organizace.“.  
 

ČÁST IV 
Změna zákona o sociálních službách  

Čl. V 

V § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/1999 Sb., 
zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., se doplňuje odstavec 9, který včetně 
poznámky pod čarou č. 69 zní: 

„(9) Účast v kurzech s akreditovaným programem podle odstavce 2 písm. b) se považuje 
za průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků69). 
_________________ 
69) § 20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů.“. 
 

 

ČÁST PÁTÁ 
ÚČINNOST 

Čl. VI 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.  
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