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VII. 
 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona, 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 
 

Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa: 

1. Ministerstvo financí  
2. Ministerstvo spravedlnosti 
3. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
4. Ministerstvo dopravy 
5. Ministerstvo zemědělství 
6. Úřad vlády – odbor kompatibility 
7. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
8. Veřejná ochránkyně práv 
9. Svaz měst a obcí ČR 
10. Sdružení místních samospráv ČR 
11. Hlavní město Praha 
12. Zlínský kraj 
13. Kraj Vysočina 
14. Ústecký kraj 
15. Středočeský kraj 
16. Plzeňský kraj 
17. Pardubický kraj 
18. Olomoucký kraj 
19. Moravskoslezský kraj 
20. Liberecký kraj 
21. Karlovarský kraj 
22. Jihočeský kraj 
23. Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 
24. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
25. Českomoravská konfederace odborových svazů  
 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFXBXFJ0)



 2 

A. Zásadní připomínky 

Připomínkové místo  Ustanovení 
(§) 

Připomínka Návrh vypořádání 

Úřad vlády ČR 
Odbor kompatibility 

0 

Obecně 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Na úředníky územních samosprávných celků se vztahují pracovněprávní 
standardy zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
úprava nediskriminace, povinnost informování zaměstnanců nebo úprava 
uznávání kvalifikací. Většina uvedených standardů je docílena 
provázaností zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, se zákoníkem práce a jeho subsidiárním použitím, 
jakož i subsidiárním použitím antidiskriminačního zákona, což je 
vzhledem k šíři těchto úprav na úrovni EU nevyhnutelné.   
Na úředníky územních samosprávných celků se vztahuje rovněž 
základní princip volného pohybu pracovníků – čl. 45 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) a čl. 28 Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru, nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 
pracovníků uvnitř Unie a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 
rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 
64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
Návrhu se týkají rovněž principy ochrany osobních údajů dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„nařízení GDPR“). 

Některá ustanovení novely zákona se práva EU dotýkají a změnu § 4 
odst. 1 považujeme přímo za implementační, nesouhlasíme proto 
s předkladatelem ve shrnutí závěrečné zprávy RIA, že k implementaci 
práva EU v návrhu vůbec nedochází, ani že na právní úpravu přístupu 
k zaměstnání ve veřejné správě se právo EU nepoužije, jak uvádí 
důvodová zpráva. Implementační ustanovení musí být označeno 
podtržením, celexovým číslem Smlouvy (12016E045) a materiál by měl 
být dle pravidel LPV doplněn také o rozdílovou tabulku k návrhu. 

Akceptováno.  

Materiál byl doplněn a upraven podle 
připomínky. 
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Moravskoslezský kraj 04 odst. 1 K § 4 odst. 1 – okruh fyzických osob, které se mohou stát úředníkem 
Navrhované znění § 4 odst. 1: 
(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem 
České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo 
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním 
občanem a má v České republice trvalý pobyt,4) dosáhla věku 18 let, je 
způsobilá k právním úkonům plně svéprávná, je bezúhonná, ovládá 
jednací jazyk5) a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností 
stanovené zvláštním právním předpisem. 

Navrhujeme: 
aby bylo ustanovení § 4 zákona o úřednících dále doplněno o další 
odstavec obdobně jako v zákoně o státní službě (§ 25 odst. 4), a to 
v tomto navrhovaném znění: 
(…) „Územní samosprávný celek (popř. vyhláška, popř. nařízení) může 
v rámci systemizace stanovit úřednická místa, u kterých je s ohledem na 
ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České 
republiky.“ 

Odůvodnění:  
V § 4 se upravují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka. 
Stávající znění upravující okruh fyzických osob, které se mohou stát 
úředníkem, se rozšiřuje o občany jiných členských států Evropské unie 
a občany států, které jsou smluvním státem Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru. Úprava má za cíl přiblížit právní úpravu 
předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka územního 
samosprávného celku právní úpravě předpokladů pro vznik služebního 
poměru podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů, aniž by přitom byl omezen 
stávající okruh fyzických osob, které předpoklad podle § 4 odst. 1 
zákona o úřednících splňují. 
Jde-li předkladateli návrhu zákona o snahu přiblížit právní úpravu 
předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka územního 
samosprávného celku právní úpravě předpokladů pro vznik služebního 
poměru podle § 25 odst. 1 písm. a) služebního zákona, pak je třeba 
doplnit i další podmínku, která je ve vztahu k zaměstnávání občanů 
jiného členského státu EU nebo státu, který je smluvním státem Dohody 
o EHP, rovněž v zákoně o státní službě upravena, a to konkrétně v § 25 
odst. 4 tohoto znění: „Vláda může v rámci systemizace stanovit služební 

Vysvětleno.  

Moravskoslezský kraj na 
připomínce netrvá.  
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místa, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným 
požadavkem státní občanství České republiky“. 
Navrhované znění § 4 odst. 1 zákona u úřednících, ale bez obdobné 
podmínky, jakou je podmínka dle § 25 odst. 4 zákona o státní službě, by 
bylo dle našeho názoru v rozporu jak s Čl. 45 odst. 4 ve Smlouvě 
o fungování EU (Lisabonská smlouva), kdy volný pohyb pracovníků se 
nevztahuje k zaměstnání ve veřejné správě, a zejména pak se zájmy ČR, 
a také i s dosavadní judikaturou SD EU, která znění tohoto ustanovení 
Čl. 45 odst. 4 Lisabonské smlouvy zpřesnila těmito závěry: 

- …dotčené pozice ve veřejné správě podléhají výslovné 
podmínce, že obnáší výkon pravomocí svěřených 
veřejným právem, tj. že zahrnují výkon veřejné moci, a 
podílí se na ochraně obecných zájmů státu – tyto 2 
podmínky musí být splněny kumulativně 

- dopad tohoto ustanovení (rozumějte čl. 45 odst. 4 
Lisabonské smlouvy) má být omezen jen na to, co je 
nezbytně nutné pro ochranu zájmů, které toto ustanovení 
umožňuje členským státům chránit  

- kdy se jedná o pozice zahrnující přímou nebo nepřímou 
účast na výkonu veřejné moci svěřené veřejným právem 
a o funkce, jejichž smyslem je ochrana obecných zájmů 
státu nebo jiných veřejných orgánů, a které u osob, jež 
je zastávají, předpokládají zvláštní smysl pro loajalitu 
ke státu, 

- připouští výslovně, že pojem státní úředník (analogicky 
lze vztáhnout na pojem úředník v celé oblasti veřejné 
správy) může být v jednotlivých vnitrostátních právních 
řádech vymezen šířeji, než je vymezen pojem zaměstnání 
ve veřejné správě pro účely uplatnění výjimky podle čl. 
45 odst. 4 Smlouvy o fungování EU 

Jsme přesvědčeni, že v případě, že se navrhuje rozšíření okruhu osob, 
které se mohou stát úředníkem ÚSC obdobně jako je tomu v zákoně 
o státní službě - § 25 odst. 1 písm. a), je zcela bezpodmínečně nutné 
doplnění § 4 zákona o úřednících rovněž o omezující podmínku, ve 
výše navrhovaném znění, ve smyslu Čl. 45 odst. 4 Smlouvy o fungování 
EU (Lisabonská smlouva) a ve smyslu dosavadní judikatury SD EU. 
Takto je možné i nadále ochránit v případě potřeby a za splnění 
podmínek formulovaných SD EU úřednická místa s ohledem na ochranu 
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veřejného zájmu ČR, a to zvlášť s poukazem na současné a budoucí dění 
ve světě. 
Je nutno pouze zvážit úpravu kým/jak by měla být podmínka státního 
občanství ČR u vybraných systemizačních úřednických míst stanovena, 
zda přímo ÚSC nebo vyhláškou, popř. nařízením. 

Úřad vlády ČR 
Odbor kompatibility 

04 odst. 1 Čl. 45 SFEU požaduje od členských států zajištění volného pohybu 
pracovníků v Unii včetně odstranění jakékoli diskriminace na základě 
státní příslušnosti. Souhlasíme s předkladatelem a s důvodovou zprávou 
k návrhu pouze potud, že judikatura SDEU výhradu státního občanství 
pro zaměstnání ve veřejné správě podle čl. 45 odst. 4 SFEU vykládá 
velmi restriktivně. Úředníky územních samosprávných celků lze pod 
úředníky veřejné správy pravděpodobně v některých výjimečných 
případech zařadit, ovšem pouze pokud splňují i další požadavky 
restriktivního výkladu dle judikatury Soudního dvora EU. Vyžadovat 
státní občanství České republiky je možné pouze tehdy, je-li požadavek 
státního občanství nutným předpokladem pro ochranu veřejného zájmu 
České republiky, jenž je přímo spojen s daným pracovním místem, a je-li 
tato ochrana veřejného zájmu hlavní náplní práce úředníka. Pod výkon 
veřejné moci dle novější judikatury SDEU již nespadá činnost, která je 
s tímto výkonem spojena sporadicky a kterou je možno oddělit od hlavní 
náplně činnosti (viz např. rozsudek C-405/01ve věci ANAVE). Dle 
tohoto rozsudku pouze činnost naprosto nutná pro zajištění veřejného 
zájmu členského státu je odůvodněná. Soudní dvůr již dokonce 
konstatoval, že ani činnost notáře dle českého práva není dostatečně úzce 
spjata s výkonem veřejné moci, a Česká republika tudíž není oprávněna 
přístup k výkonu této činnosti omezit požadavkem českého státního 
občanství (viz rozsudek   C-575/16 ve věci Komise v. Česká republika). 
Obdobně Soudní dvůr rozhodl již v případě dalších 9 členských států. 
Vzhledem k tomu, že předkladatel podle našeho názoru správně 
vyhodnotil, že uvedený veřejný zájem členského státu, který by 
dostatečně ospravedlňoval pro úředníky územních samosprávných celků 
plošnou výjimku z volného pohybu pracovníků ve smyslu čl. 45 odst. 4 
SFEU, neexistuje, považujeme úvodní část bodu 1 návrhu (vloženou za 
slovo „republiky“) za zajištění volného pohybu pracovníků v rámci EU 
a tudíž za implementaci čl. 45 odst. 1 až 3 SFEU a obdobně čl. 28 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 
Nesouhlasíme proto s argumentací předkladatele v důvodové zprávě, že 
se na právní úpravu přístupu k zaměstnání ve veřejné správě právo EU 

Akceptováno. 

Materiál byl doplněn a upraven podle 
připomínky. 
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nepoužije a uvedené ustanovení požadujeme vykázat jako 
implementační v souladu s pravidly LPV. 

Moravskoslezský kraj 06 odst. 3 

07 odst. 4 

Nad rámec 
návrhu  

 

K § 6 odst. 3 a k ust. § 7 odst. 4 – Veřejná výzva, Výběrové řízení – 
podání písemné přihlášky uchazeče 

Stávající znění § 6 odst. 3: 

(3) Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou. 
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) jméno, příjmení a titul zájemce, 
b) datum a místo narození zájemce, 
c) státní příslušnost zájemce, 
d) místo trvalého pobytu zájemce, 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana, 4) 
f) datum a podpis zájemce. 

Navrhujeme toto znění § 6 odst. 3: 

(3) Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou nebo 
elektronickou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto 
náležitosti: 
a) jméno, příjmení a titul zájemce, 
b) datum a místo narození zájemce, 
c) státní příslušnost zájemce, 
d) místo trvalého pobytu zájemce, 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana, 4) 
f) datum a podpis zájemce (v případě elektronicky podané přihlášky je 
možno použít všechny typy elektronických podpisů). 

A dále: 

Stávající znění § 7 odst. 4: 

(4) Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou 
přihlášku. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 
b) datum a místo narození uchazeče, 
c) státní příslušnost uchazeče, 
d) místo trvalého pobytu uchazeče, 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Moravskoslezský kraj na 
připomínce netrvá.  
 
Změna není třeba, již stávající právní 
úprava umožňuje podat přihlášku 
elektronicky. Písemnou formu lze 
splnit jak v listinné, tak v elektronické 
podobě, právní úprava tomu nebrání.  
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jde-li o cizího státního občana, 4) 
f) datum a podpis uchazeče. 

Navrhujeme toto znění § 7 odst. 4: 

(4) Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou nebo 
elektronickou přihlášku. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto 
náležitosti: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 
b) datum a místo narození uchazeče, 
c) státní příslušnost uchazeče, 
d) místo trvalého pobytu uchazeče, 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana, 4) 
f) datum a podpis uchazeče (v případě elektronicky podané přihlášky je 
možno použít všechny typy elektronických podpisů). 

Odůvodnění: 
Navrhujeme úpravu těchto ustanovení (tj. § 6 odst. 3 a § 7 odst. 4) 
s odkazem na pokračující proces elektronizace veřejné správy. Řada 
ÚSC je již v pokročilém stádiu elektronizace i u postupů týkajících 
se např. i personálních záležitostí, což platí u výběrových řízení. Rovněž 
řada uchazečů upřednostňuje komunikaci elektronicky, což je časově 
i ekonomicky výhodnější a efektivnější cesta, a rovněž stále více 
uchazečů se na možnost podání přihlášky do VŘ elektronicky dotazuje. 
Považujeme za žádoucí využít navrhované novelizace zákona 
č. 312/2012 Sb. a přiblížit jej nejen zákonu o státní službě, ale i době, 
která je ve znamení elektronizace většiny postupů ve veřejné správě. 
Současné znění zákona č. 312/2002 Sb. v podstatě neumožňuje podání 
přihlášky do výběrového řízení na pozici úředníka ÚSC elektronickou 
cestou, resp. jeho znění není jednoznačné. Problém se týká zejména 
znění „písemná přihláška“ a „podpis uchazeče (zájemce)“.  
Pokud jde o otázku  autenticity podpisu uchazeče/zájemce, pak 
s odkazem na zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce (dále jen „zákon č. 297/2016 Sb.“), zejména 
jeho § 7, který upravuje podepisování zbytkové kategorie dokumentů, 
resp. právních jednání v nich obsažených, pak v případě dokumentů, 
resp. právních jednání jiných subjektů (zde fyzických osob – 
uchazečů/zájemců o účast ve výběrovém řízení na pozici úředníka ÚSC), 
než jsou subjekty uvedené v § 5 zákona č. 297/2016 Sb. 
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(tj. veřejnoprávní instituce, popř. jiné osoby při výkonu své působnosti), 
adresovaných subjektům uvedeným v tomto § 5 v jiném než 
vrchnostenském postavení, lze použít všechny typy elektronických 
podpisů, které nařízení eIDAS zná, tzn. elektronický podpis (tzv. 
prostý), zaručený elektronický podpis (osoba vlastní klíč na certifikátu), 
uznávaný elektronický podpis (založený na kvalifikovaném certifikátu), 
kvalifikovaný elektronický podpis (založený na kvalifikovaném 
certifikátu). Z uvedeného vyplývá, že zákon tedy rozšiřuje u těchto 
uvedených jednání paritu s vlastnoručním podpisem i na tyto uvedené 
typy elektronických podpisů. 
Máme tedy za to, že v případě výběrových řízení na pracovní pozice 
úředníků ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb., se jedná o činnost v rámci 
samostatné působnosti ÚSC v oblasti pracovního práva, tedy nikoliv 
o vrchnostenskou činnost ÚSC dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., a tudíž 
z uvedeného podle našeho názoru vyplývá, že pro futuro v případě 
přijetí navrhované změny v § 6 odst. 3 a v § 7 odst. 4 zákona č. 312/2012 
Sb. by bylo možné podávat přihlášky do výběrového řízení/veřejné 
výzvy uchazeči/zájemci nejen písemně jako doposud, ale rovněž nově 
i elektronicky, přičemž akceptovatelná by byla jakákoliv podoba 
elektronického podpisu, jak jsme uvedli výše. 

Zlínský kraj 10 odst. 1 

Nad rámec 
návrhu 

 

K § 10 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.: 
„Pracovní poměr s úředníkem se uzavírá na dobu neurčitou. Je-li však 
pro to důvod spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní 
činnost nebo nahradit dočasně nepřítomného úředníka, zejména 
v případě jeho mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní 
neschopnosti, u níž lze na základě lékařského posudku předpokládat, že 
bude delší než 3 měsíce, výkonu civilní nebo vojenské služby nebo 
výkonu veřejné funkce, lze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou.“ 
Navrhujeme vypuštění textu: „ u níž lze na základě lékařského posudku 
předpokládat, že bude delší než 3 měsíce“.  

Odůvodnění:  
V mnoha případech totiž lékař není schopen reálně předem posoudit, zda 
bude pracovní neschopnost úředníka trvat déle než tři měsíce, a takové 
lékařské posudky lékaři dávat nechtějí. Dochází pak k tomu, že je 
pracovní místo delší dobu neobsazené a úředníci, kteří musí vykonávat 
práci za úředníka v pracovní neschopnosti, jsou přetíženi. 

Neakceptováno.  

Zlínský kraj na připomínce netrvá. 

Byť jsme si vědomi praktických obtíží 
vazby na vydání lékařského posudku, 
úplné uvolnění právní úpravy 
v navrhované podobě nepovažujeme 
za zcela vhodné.  Do budoucna bude 
zvážena komplexnější úprava 
podmínek.  

Kraj Vysočina 16 odst. 1 Nesouhlasíme se stanovení limitu darů nebo jiných výhod konkrétní 
částkou v § 16 odst. 1, písm. i), navrhujeme toto vypustit a ponechat 

Akceptováno.  
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písm. i) stávající úpravu. 
Jedná se o další z příkladů, jak se zákonem regulují záležitosti, které se 
týkají odpovědnosti a samostatného rozhodování ÚSC, a přitom se 
nezohledňují nebo opomíjejí různé možnosti a individuální podmínky 
v rámci ÚSC.  
Pro předcházení korupci a zajištění žádoucího jednání a vystupování 
úředníků mají ÚSC často nastaveny vlastní zásady své firemní kultury, 
přijaty etické kodexy a schváleny protikorupční strategie a programy. 
Podle našeho názoru je zcela v kompetenci a odpovědnosti ÚSC, jakým 
způsobem připouštějí či nedovolují možnost přijímání darů nebo jiných 
výhod v určitých situacích, jak regulují jejich výši, charakter a mají 
nastavenou jejich evidenci vnitřním předpisem.  

Právní úprava limitu darů byla 
z návrhu zákona vypuštěna.  

 

Svaz měst a obcí ČR 16 odst. 1 
písm. i) 

Navrhované znění: 
se za slovo „výhody“ vkládají slova „v hodnotě přesahující částku 300 
Kč“.  

Nesouhlasíme s navrhovaným zněním a žádáme ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného ustanovení je sjednotit právní úpravu zákona o 
státní službě a zákona o úřednících, pokud jde o stanovení limitu 
určujícího, jakou výši či hodnotu daru nebo výhody je možné z hlediska 
právní úpravy považovat za přijatelnou (300 Kč).  
Předkladatel v důvodové zprávě mimo jiné uvádí, že „tím zákon umožní 
neregulovat přijetí drobných zdvořilostních darů, které s sebou nenese 
korupční potenciál“. Předkladatel předpokládá, že „případné bližší 
otázky evidence přijímaných darů budou řešeny vydáním vnitřního 
předpisu územního samosprávného celku“. I přijímání darů 
nepřesahujících hodnotu 300 Kč může mít korupční potenciál a uvedené 
ustanovení tak „legalizuje“ určitou formu možného korupčního jednání, 
navíc s výkladovými problémy. Není zřejmé, jakým způsobem bude 
stanovována hodnota daru. Není-li současně omezeno za jaké období, 
případně zda od jedné osoby, může mít v konečném důsledku ne úplně 
zanedbatelný korupční potenciál.  

Akceptováno.  

Právní úprava limitu darů byla 
z návrhu zákona vypuštěna.  

 

Hlavní město Praha 16 odst. 1 
písm. i) 

Požadujeme vypustit bod 3 návrhu.  

Odůvodnění 
Rozumíme, že je tato změna navrhována s ohledem na sjednocení 
zákonné úpravy zakotvené v zákoně o úřednících a v zákoně č. 234/2014 
Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně pak v § 77 

Akceptováno.  

Právní úprava limitu darů byla 
z návrhu zákona vypuštěna.  
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odst. 1 písm. j) tohoto zákona); vzhledem k administrativnímu zatížení 
však nepovažujeme navrhovanou změnu za vhodnou. Stanovení limitu 
určujícího, jakou výši či hodnotu daru je možné považovat ještě za 
přijatelnou (resp. problematika přijímání darů) je v podmínkách 
služebního zákona podrobně upravena ve služebním předpise náměstka 
ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla 
etiky státních zaměstnanců. V čl. 9 odst. 4 tohoto předpisu je zakotveno, 
že „o přijetí daru v souvislosti s výkonem služby, jenž není způsobilý 
ovlivnit řádný výkon služby a jehož hodnota nepřesahuje částku 300 Kč, 
vyhotoví státní zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, popřípadě 
jména, a příjmení dárce, popis daru a důvod, pro který jej obdržel“.  
Nepovažujeme navrhovanou změnu za vhodnou, a to zejména s ohledem 
na služebním předpisem stanovenou nutnost vypracovávání Záznamů 
o přijetí daru, který není způsobilý ovlivnit řádný výkon služby a jehož 
hodnota nepřesahuje 300 Kč, resp. Záznamu o nepřijetí daru, a dále 
z důvodu jednoznačného nestanovení, jakým způsobem by měli úředníci 
určit, zda se jedná o dar do 300 Kč (či nad tuto částku), což ve výsledku 
způsobí navýšení administrativy úředníkům územních samosprávných. 
V důvodové zprávě k novele zákona o úřednících je totiž dále uvedeno, 
že v návaznosti na zavedení možnosti přijímat v souvislosti s výkonem 
zaměstnání dary nepřesahující částku 300 Kč se předpokládá, že 
případné bližší otázky evidence přijímaných darů budou řešeny vydáním 
vnitřního předpisu územního samosprávného celku. 
Za vhodnější bychom považovali doplnit do § 16 odst. 1 písm. i) text dle 
čl. 9 odst. 4 služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní 
službu č. 13/2015, který zní: „Za dary se nepovažují plnění z pouhé 
společenské úsluhy či plnění poskytovaná při společenských či 
protokolárních příležitostech, jsou-li jim úměrná svým účelem 
i hodnotou. Za dary se rovněž nepovažují drobné reklamní a propagační 
předměty.“. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

16 odst. 1 
písm. i) 

Cílem navrhovaného ustanovení je sjednotit právní úpravu zákona 
o státní službě a zákona o úřednících územních samosprávných celků 
tak, aby úředníci územních samosprávných celků podobně jako státní 
zaměstnanci směli přijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě 
nepřesahující částku 300 Kč. Předkladatel v důvodové zprávě mimo jiné 
uvádí, že „tím zákon umožní neregulovat přijetí drobných zdvořilostních 
darů, které s sebou nenese korupční potenciál“. Předkladatel 
předpokládá, že „případné bližší otázky evidence přijímaných darů 

Akceptováno.  

Právní úprava limitu darů byla 
z návrhu zákona vypuštěna.  
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budou řešeny vydáním vnitřního předpisu územního samosprávného 
celku“. 
I přijímání darů nepřesahujících hodnotu 300 Kč může mít korupční 
potenciál, a proto je u státních zaměstnanců regulováno. Služební 
předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. 
prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, 
v čl. 9 podrobně stanovuje pravidla přijímání darů státními zaměstnanci. 
Porušení pravidel etiky je porušením služební kázně; zaviněným 
porušením služební kázně se státní zaměstnanec dopustí kárného 
provinění, což pro něho může znamenat zákonem stanovené následky. 
Navrhovaná právní úprava přináší úředníkům územních samosprávných 
celků právo přijímat dary nepřesahující hodnotu 300 Kč, ale chybí 
stanovení bližších podmínek pro jejich přijímaní: „Úředník je povinen… 
v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody 
v hodnotě přesahující částku 300 Kč, s výjimkou darů nebo výhod 
poskytovaných územním samosprávným celkem, u něhož je zaměstnán, 
nebo na základě právních předpisů a kolektivních smluv,“ 
Požadujeme proto zpřesnit stanovení podmínek pro přijímání darů např. 
tímto způsobem: „Úředník je povinen…v souvislosti s výkonem 
zaměstnání nepřijímat žádné dary, které by mohly ovlivnit řádný výkon 
zaměstnání. Dále nesmí přijímat ani dary, které nejsou způsobilé ovlivnit 
řádný výkon zaměstnání, pokud jejich hodnota přesahuje částku 300 Kč, 
a to včetně drobných opakovaných darů od téhož dárce nebo v téže 
záležitosti v blízké časové souvislosti, jejichž celková hodnota přesáhne 
částku 300 Kč; to neplatí, jedná-li se o dary nebo výhody poskytované 
územním samosprávným celkem, u něhož je zaměstnán, nebo na základě 
právních předpisů a kolektivních smluv,“ 

Dále upozorňujeme, že je realizaci navrženého řešení současně nutné 
promítnout i do prováděcího předpisu, kterým se detailněji stanoví 
praktické postupy při přijímaní darů, jejich odmítnutí, evidenci atd. 
Platné znění Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy 
přijímání darů v souladu s platným zněním zákona zapovídá. 
Předkladatel by měl vysvětlit, jak bude požadovaná změna zákona do 
Etického kodexu (nebo jiného prováděcího předpisu) promítnuta. 
Zajištění dodržování opatření stanovených Etickým kodexem a jeho 
vymahatelnost včetně postižitelnosti je zpravidla součástí pracovních 
řádů jednotlivých krajských a obecních úřadů. Předkladatel sice vydání 
příslušného vnitřního předpisu územního samosprávného celku 
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předpokládá, ale měl by počítat s možností, že takový předpis nebude 
vydán, případně nebude dostatečný. Pokud nebudou stanovena bližší 
závazná pravidla pro přijímání darů úředníky územních samosprávných 
celků, vzniknou navrhovanou právní úpravou nežádoucí korupční rizika. 
Nelze souhlasit s tím, že přijetí drobných zdvořilostních darů s sebou 
nenese korupční potenciál. 

Předkladatel by měl konečně dopracovat zhodnocení korupčních rizik 
obsažených v navrhované úpravě přijímání darů nebo jiných výhod 
podle Metodiky hodnocení korupčních rizik dostupné na 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcniagenda/cia/Metodika-
hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf. Identifikace korupčních rizik by 
měla být také promítnuta do Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace. 

Pardubický kraj 16 odst. 1 
písm. i) 

Uvedené ustanovení má sjednotit právní úpravu zákona o státní službě a 
zákona o úřednících, pokud jde o stanovení limitu určujícího, jakou výši 
či hodnotu daru nebo výhody je možné z hlediska právní úpravy 
považovat za přijatelnou (300 Kč). Již v rámci připomínkového řízení 
k návrhu zákona o státní službě jsme upozorňovali, že se v podstatě 
jedná o jistou formu legalizace korupčního jednání navíc s výkladovými 
problémy. Jednak není zřejmé, jakým způsobem bude hodnota daru 
stanovována, jednak pokud není nijak dále omezeno (za jaké období, od 
jedné osoby), může mít v konečném důsledku ne úplně zanedbatelný 
korupční potenciál. Žádáme ustanovení vypustit. 

Akceptováno.  

Právní úprava limitu darů byla 
z návrhu zákona vypuštěna.  

Karlovarský kraj 16 odst. 1 
písm. i) 

Ustanovení v předkládaném znění může být lehce zneužito. Není nástroj 
ke zjišťování skutečné hodnoty daru a dále pak není stanoveno za jaké 
období, počet darů. Ustanovení do jisté míry legalizuje korupční jednání. 
Žádáme o jeho vypuštění. 

Akceptováno.  

Právní úprava limitu darů byla 
z návrhu zákona vypuštěna.  

Jihočeský kraj 16 odst. 1 
písm. i) 

V případě tohoto ustanovení by mělo dojít ke sjednocení právní úpravy 
zákona o státní službě a zákona o úřednících - pokud jde o stanovení 
limitu určujícího, jakou výši či hodnotu daru nebo výhody je možné 
z hlediska právní úpravy považovat za přijatelnou (300,- Kč).  
Jedná se dle našeho názoru o jistou formu legalizace korupčního jednání 
navíc s nejasným výkladem - není zřejmé, jakým způsobem bude 
hodnota daru stanovována, či zda je nějak časově omezeno.  
Navrhujeme ustanovení vypustit. 

Akceptováno.  

Právní úprava limitu darů byla 
z návrhu zákona vypuštěna.  

 

Zlínský kraj 16 odst. 3 

Nad rámec 

K § 16 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.:  
„(3) Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního 

Akceptováno.  

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona 
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návrhu  

 

orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To 
neplatí, pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným 
celkem, jehož je zaměstnancem. Úředníkovi, který byl do takového 
orgánu vyslán tímto územně samosprávným celkem, nenáleží odměna za 
výkon funkce podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po 
skončení pracovního poměru.“  

Navrhujeme citované ustanovení změnit  
(Varianta A – s možností pobírat odměnu): (3) Úředník nesmí být členem 
řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž 
předmětem činnosti je podnikání. To neplatí, pokud do takového orgánu 
byl vyslán územním samosprávným celkem, jehož je zaměstnancem. 
Úředníkovi, který byl do takového orgánu vyslán tímto územně 
samosprávným celkem, nenáleží odměna za výkon funkce podle věty 
první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po skončení pracovního 
poměru..“  
 (Varianta B – zákaz vysílání do orgánů právnických osob podnikajících) 
„(3) Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního 
orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To 
neplatí, pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným 
celkem, jehož je zaměstnancem. Úředníkovi, který byl do takového 
orgánu vyslán tímto územně samosprávným celkem, nenáleží odměna za 
výkon funkce podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po 
skončení pracovního poměru..“.  

Odůvodnění:  
V současné době, pokud jde o jejich odpovědnost, není rozdílu mezi 
členy orgánu společnosti, kteří jsou zároveň úředníky obcí a krajů, 
a těmi, kteří úředníky nejsou. Všichni odpovídají stejnou měrou 
v rozsahu dle občanského zákoníku veškerým svým majetkem. 
Postavení úředníka ÚSC vyslaného do orgánů právnické osoby je však 
pro něj velmi nevýhodné. Nese všechna rizika, neobdrží za to žádnou 
odměnu a dokonce nemůže být na náklady společnosti, v jejímž orgánu 
je členem, ani pojištěn na odpovědnost za škodu, protože i tento 
„benefit“, jinak zcela běžný, považuje finanční správa za příjem, který 
podléhá zdanění. Přitom ostatní členové řečeného orgánu jsou na 
náklady společností pojištěni. Za těchto okolností nelze po úřednících 
ÚSC spravedlivě požadovat účast na práci v orgánech obchodních 
společností, kam je zaměstnavatel vyslal. Rozdíl mezi oběma skupinami 
členů orgánů podnikajících právnických osob je značný a přitom 

č. 312/2002 Sb. bylo upraveno tak, že 
právní úprava je obdobná právní 
úpravě postavení státních 
zaměstnanců podle zákona o státní 
službě – viz § 81 odst. 1 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFXBXFJ0)



 14 

naprosto bezdůvodný a nespravedlivý.     
Ústecký kraj 

 

16 odst. 3 

Nad rámec 
návrhu  

 

K ust. § 16 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Územní samosprávné celky dlouhodobě tíží současné znění předmětného 
ustanovení a žádá tímto o jeho novelizaci. Jde o ustanovení, podle 
kterého úředník územního samosprávného celku (dále jen „úředník 
ÚSC“) vyslaný do orgánu obchodní společnosti nemůže pobírat za toto 
členství žádnou odměnu.  
V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bylo 
od 1. 1. 2014 zrušeno mj. ust. § 66 odst. 10 a 11 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, které stanovilo: 
(10)  
Jsou-li orgánem nebo členy orgánu společnosti úředníci územního 
samosprávného celku, kteří byli takto vysláni jako zástupci územního 
samosprávného celku, jehož jsou zaměstnanci, hradí škodu, za kterou 
tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají, tento územní samosprávný 
celek. 
(11) 
Územní samosprávný celek má právo, aby osoby, za které podle 
odstavce 10 uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým zaviněním, 
mu ji nahradily, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle 
zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným porušením 
povinnosti. 

V současné době tak není žádného rozdílu v odpovědnosti za škodu mezi 
„běžnými“ členy orgánu společnosti a členy, kteří jsou zároveň úředníky 
ÚSC a byli vysláni do orgánu společnosti územním samosprávným 
celkem. Všichni bez rozdílu odpovídají zcela stejně a v rozsahu dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
– tedy nijak neomezeně celým svým majetkem.  

Ovšem úředník ÚSC právě podle ust. § 16 odst. 3 nesmí pobírat za 
členství v orgánu společnosti žádnou odměnu, z čehož však bohužel 
plyne i to, že na náklady společnosti, v jejímž orgánu je členem, 
nemůže být ani pojištěn na odpovědnost za způsobenou škodu, neboť 
finanční úřady dnes již zcela jasně považují placení tohoto pojištění na 
náklady společnosti za nefinanční plnění (benefit) ve prospěch člena 
orgánu, který musí být daněn. Ani takové plnění však podle § 16 odst. 3 

Akceptováno.  

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona 
č. 312/2002 Sb. bylo upraveno tak, že 
právní úprava je obdobná právní 
úpravě postavení státních 
zaměstnanců podle zákona o státní 
službě – viz § 81 odst. 1 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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není přípustné, neboť je lze považovat za odměnu.  
Vzniká tak značný a dle našeho mínění ničím neodůvodněný rozdíl 
mezi „běžnými“ členy orgánu společnosti a mezi členy, kteří jsou 
zároveň úředníky ÚSC.  

Navrhujeme dvě varianty řešení současného nevyhovujícího stavu:  

I. Zrušení zákazu pobírat odměnu pro úředníky ÚSC s úpravou 
předmětného ustanovení takto: 

Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu 
právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To neplatí, 
pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným celkem, 
jehož je zaměstnancem. Úředníkovi, který byl do takového orgánu vyslán 
tímto územně samosprávným celkem, nenáleží odměna za výkon funkce 
podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po skončení 
pracovního poměru.  
Tuto variantu návrhu novelizace preferujeme a doporučujeme ji 
realizovat. Není nám znám rozumný důvod, proč by měl být úředník 
ÚSC omezen při pobírání odměny oproti jiným členům orgánů obchodní 
společnosti za zcela totožnou činnost i odpovědnost. Nutno podotknout, 
že o členství v orgánu společnosti, v níž má územní samosprávný celek 
majetkovou účast, nerozhodují úředníci, ale volené orgány územního 
samosprávného celku (rada, případně zastupitelstvo), které zároveň 
rozhodují i o výši odměny. Nevidíme zde ani nějaké riziko střetu zájmů. 
Je pak i jasné, že výkon takového členství v orgánu společnosti nelze 
považovat za výkon práce úředníka pro ÚSC a musí být realizováno 
mimo pracovní dobu takového úředníka ÚSC.      

II. Úplný zákaz pro úředníky být členem orgánu obchodní 
společnosti s úpravou znění takto: 

Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu 
právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To neplatí, 
pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným celkem, 
jehož je zaměstnancem. Úředníkovi, který byl do takového orgánu vyslán 
tímto územně samosprávným celkem, nenáleží odměna za výkon funkce 
podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po skončení 
pracovního poměru.  
Tuto variantu řešení uvádíme spíše pro úplnost. Jsme toho názoru, že 
tato varianta je možná a je určitě více vyhovující než současný stav. 
Úředníky ÚSC nestaví do možnosti nést velké břímě odpovědnosti 
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(i činnosti) bez možnosti odměny (včetně pojištění – viz výše). Na 
druhou stranu je nutno uvést, že v praxi nastávají situace, kdy členství 
úředníka ÚSC v orgánu společnosti může být žádoucí – např. na 
přechodnou dobu, než je příslušný orgán společnosti plně obsazen, nebo 
v případě dozorčích a kontrolních orgánů společnosti. 

Středočeský kraj 16 odst. 3 

Nad rámec 
návrhu  

 

§ 16 odst. 3 
Navrhujeme přehodnocení a zásadní změnu znění odstavce 3.  

Odůvodnění:  
Dle tohoto ustanovení nenáleží úředníkovi ÚSC, který je členem 
řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánů právnické osoby, jejímž 
předmětem činnosti je podnikání, za výkon této funkce, kam byl 
zaměstnavatelem vyslán, odměna, a to ani po skončení pracovního 
poměru.  
S tím souvisí i skutečnost, že úředník nemůže být ani pro případ vzniku 
možné odpovědnosti za škodu způsobenou jím při výkonu této funkce 
pojištěn, neboť na toto pojištění by ve smyslu § 16 odst. 3 zákona 
č. 312/2002 Sb. bylo hleděno jako na odměnu.  
Navrhujeme proto změnit znění § 16 odstavce 3 tak, že buď bude 
úředníkovi ÚSC při výkonu této funkce odměna bez dalšího 
poskytována a stávající zákaz jejího pobírání bude zrušen, což 
považujeme za vhodnější řešení, nebo nebude úředníkům ÚSC vysílání 
do těchto funkcí zaměstnavatelem umožněno, a to formou absolutního 
zákazu.  
Touto připomínkou se též připojujeme k uplatněným připomínkám 
ostatních krajů k dané problematice, s nimiž se plně ztotožňujeme 
a požadavek jejího řešení podporujeme.  

Akceptováno.  

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona 
č. 312/2002 Sb. bylo upraveno tak, že 
právní úprava je obdobná právní 
úpravě postavení státních 
zaměstnanců podle zákona o státní 
službě – viz § 81 odst. 1 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

Plzeňský kraj 16 odst. 3 

Nad rámec 
návrhu  

 

K ust. § 16 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Plzeňský kraj dlouhodobě tíží současné znění předmětného ustanovení 
a žádá tímto o jeho novelizaci. Jde o ustanovení, podle kterého úředník 
územního samosprávného celku (dále jen „úředník ÚSC“) vyslaný do 
orgánu obchodní společnosti nemůže pobírat za toto členství žádnou 
odměnu.  

…  

Dále viz zásadní připomínka Ústeckého kraje (shodně) 

Akceptováno.  

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona 
č. 312/2002 Sb. bylo upraveno tak, že 
právní úprava je obdobná právní 
úpravě postavení státních 
zaměstnanců podle zákona o státní 
službě – viz § 81 odst. 1 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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Moravskoslezský kraj 16 odst. 3 

Nad rámec 
návrhu 

 

K § 16 odst. 3 – členství úředníka v řídícím, dozorčím nebo kontrolním 
orgánu právnické osoby  

Novela v některých návrzích (např. hodnota daru) sjednocuje postavení 
úředníků ÚSC s úředníky státu … Pak je zde ještě jeden zcela 
neodůvodněný rozdíl v povinnostech úředníků státu a úředníků ÚSC, 
který ale předložená novela neřeší. 

Jedná se o § 16 odst. 3 zákona o úřednících ÚSC: 
(3) „Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního 
orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To 
neplatí, pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným 
celkem, jehož je zaměstnancem. Úředníkovi, který byl do takového 
orgánu vyslán tímto územně samosprávným celkem, nenáleží odměna za 
výkon funkce podle věty první. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po 
skončení pracovního poměru.“ 

Oproti tomu: 
V § 81 odst. 1 zákona o státní službě: 
„Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů 
právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou 
případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem; vyslaný 
státní zaměstnanec jedná v těchto orgánech jako zástupce státu a je 
povinen prosazovat jeho zájmy. Celkový úhrn odměn vyplacených 
státnímu zaměstnanci za všechna členství v řídících nebo kontrolních 
orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost za 
kalendářní rok včetně podílu na zisku či jiného plnění (dále jen 
„plnění“) činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu 
a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě 
a v případě představeného též příplatku za vedení, který mu lze jako 
nejvýše přípustný přiznat podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, a to podle 
služebního místa, na kterém státní zaměstnanec v příslušném 
kalendářním roce naposledy vykonával službu. Státní zaměstnanec je 
povinen služební orgán bezodkladně informovat o každém plnění, které 
mu bylo vyplaceno.“ 

Proto navrhujeme: 
aby byl i § 16 odst. 3 zákona o úřednících ÚSC novelizován do znění 
obdobného § 81 odst. 1 zákona o státní službě. 

Odůvodnění: 

Akceptováno.  

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona 
č. 312/2002 Sb. bylo upraveno tak, že 
právní úprava je obdobná právní 
úpravě postavení státních 
zaměstnanců podle zákona o státní 
službě – viz § 81 odst. 1 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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Tato nerovnost v možnosti pobírat odměnu za fakticky identickou 
činnost je zcela neodůvodněná. 

Jihočeský kraj 16 odst. 3 

Nad rámec 
návrhu  

 

Jedná se o ustanovení, podle kterého úředník územního samosprávného 
celku (dále jen „úředník ÚSC“) vyslaný do orgánu obchodní společnosti 
nemůže pobírat za toto členství žádnou odměnu.  

V souvislosti s účinností zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bylo od 
1. 1. 2014 zrušeno mj. ust. § 66 odst. 10 a 11 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, které stanovilo: 
(10) 
Jsou-li orgánem nebo členy orgánu společnosti úředníci územního 
samosprávného celku, kteří byli takto vysláni jako zástupci územního 
samosprávného celku, jehož jsou zaměstnanci, hradí škodu, za kterou 
tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají, tento územní samosprávný 
celek. 
(11) 
Územní samosprávný celek má právo, aby osoby, za které podle 
odstavce 10 uhradil škodu a které tuto škodu způsobily svým zaviněním, 
mu ji nahradily, a to nejvýše v rozsahu, ve kterém tyto osoby podle 
zákoníku práce odpovídají za škodu způsobenou zaviněným porušením 
povinnosti. 

V současné době tak není žádného rozdílu v odpovědnosti za škodu mezi 
„běžnými“ členy orgánu společnosti a členy, kteří jsou zároveň úředníky 
ÚSC a byli vysláni do orgánu společnosti územním samosprávným 
celkem. Všichni bez rozdílu odpovídají zcela stejně a v rozsahu dle zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – tedy 
nijak neomezeně celým svým majetkem.  
Ovšem úředník ÚSC právě podle ust. § 16 odst. 3 nesmí pobírat za 
členství v orgánu společnosti žádnou odměnu, z čehož však bohužel 
plyne i to, že na náklady společnosti, v jejímž orgánu je členem, nemůže 
být ani pojištěn na odpovědnost za způsobenou škodu, neboť finanční 
úřady dnes již zcela jasně považují placení tohoto pojištění na náklady 
společnosti za nefinanční plnění (benefit) ve prospěch člena orgánu, 
který musí být daněn. Ani takové plnění však podle § 16 odst. 3 není 
přípustné, neboť je lze považovat za odměnu.  
Vzniká tak značný a dle našeho mínění ničím neodůvodněný rozdíl mezi 
„běžnými“ členy orgánu společnosti a mezi členy, kteří jsou zároveň 
úředníky ÚSC.  

Akceptováno.  

Ustanovení § 16 odst. 3 zákona 
č. 312/2002 Sb. bylo upraveno tak, že 
právní úprava je obdobná právní 
úpravě postavení státních 
zaměstnanců podle zákona o státní 
službě – viz § 81 odst. 1 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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Navrhujeme následné řešení současného nevyhovujícího stavu:  
Zrušení zákazu pobírat odměnu pro úředníky ÚSC s úpravou 
předmětného ustanovení takto: 
Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu 
právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. To neplatí, 
pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným celkem, 
jehož je zaměstnancem. 

Plzeňský kraj 17 odst. 1 Navrhovaným ustanovením se do výčtu vzdělávacích institucí doplňují 
rovněž ústřední správní úřady. Dle důvodové zprávy půjde typicky 
o případy, kdy ústřední správní úřad pořádá k zásadním změnám 
právních předpisů odbornou konferenci (seminář). Uvedené vítáme, 
nicméně upozorňujeme, že nejen ústřední správní orgány pořádají 
semináře k nové právní úpravě. Krajské úřady tuto praxi vykonávají 
rovněž, a to zdarma pro obce ve svém územním obvodu. Navrhujeme, 
aby i tyto akce mohly být započítávány do povinného rozsahu 
vzdělávání. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Plzeňský kraj s vypořádáním 
souhlasí.  

I v předmětném případě budou 
ústřední správní úřady muset 
akreditovat konferenci (seminář) jako 
vzdělávací program - stejně jako kraje 
i obce. V jejich postavení tedy nebude 
v tomto smyslu rozdíl. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  

17 odst. 1 

 

K bodu 4 - § 17 odst. 1 a k bodu 27 - § 30 odst. 3 písm. a) 

Požadujeme v ustanovení § 17 odst. 1 za navrhované písmeno d) doplnit 
nové písmeno e), které zní 

„e) Kancelář veřejného ochránce práv,“. 

Navrhujeme mezi vzdělávací instituce zařadit Kancelář veřejného 
ochránce práv (Kancelář). Domníváme se, že tento návrh koresponduje 
s cílem předkládané novely, kterým je podle důvodové zprávy mimo jiné 
rozšíření okruhu vzdělávacích programů k jednotlivým správním 
činnostem podle aktuálních potřeb územních samosprávných celků. 
Vzdělávací akce Kanceláře jsou zaměřeny nejenom na teoretickou část, 
ale také na řešení praktických problémů, se kterými se úřady v praxi 
setkávají. Právě interaktivnost seminářů Kanceláře je odlišuje od dalších, 
zejména komerčních vzdělávacích aktivit, které jsou primárně zaměřeny 
na výklad právních předpisů.  
Z hlediska obecních úřadů jsou tyto vzdělávací akce rovněž vítány, 
protože jsou zdarma a realizují se po celé republice. Nevýhodou 
seminářů však je, že jejich absolvování nemůže být úředníkům 
započítáno do prohlubujícího vzdělání podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů, neboť Kancelář nyní není vzdělávací institucí. Kancelář by 

Akceptováno. 

Bylo upraveno podle připomínky.  
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doplnila vzdělávací instituce o přímou a praktickou zkušenost 
s výkonem veřejné správy, nadto by vzdělávání poskytovala zdarma 
a nejen v sídle Kanceláře, tj. v Brně.  

Veřejná ochránkyně práv 17 odst. 1 

 

V ustanovení § 17 odst. 1 se za navrhované písm. d) vkládá nové písm. 
e), které zní 

„e) Kancelář veřejného ochránce práv,“. 

Navrhuji mezi vzdělávací instituce vložit Kancelář veřejného ochránce 
práv (dále též jen „Kancelář“). Cílem předkládané novely je (dle 
důvodové zprávy) mimo jiné rozšíření portfolia vzdělávacích programů 
k jednotlivým správním činnostem podle aktuálních potřeb územních 
samosprávných celků, a tím posílit kvalitu samotného výkonu správních 
činností dostatečně erudovanými úředníky. Jednou z priorit 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 
2014-2020 je sjednocování postupů úřadů v rámci celé republiky. 
S ohledem na vymezenou působnost veřejného ochránce práv má 
Kancelář jedinečnou možnost poznat téměř veškeré správní činnosti 
vykonávané na území České republiky, a to jak na úrovni 
prvoinstančních orgánů, tak orgánů odvolacích. Přínosem vzdělávacích 
aktivit je tedy možnost sjednocovat postup úřadů a sdílet dobrou praxi 
napříč republikou, stejně jako detekovat její nejednotnost.  
Mezi úředníky jsou vzdělávací akce Kanceláře poptávány, a to  nejen 
s ohledem na jejich tradici (od roku 2016 se vzdělávacích akcí 
pořádaných Kanceláří zúčastnilo více než 5 000 úředníků a úřednic), ale 
i proto, že na základě zpětné vazby od účastníků lze konstatovat, že tito 
velmi přínosně vnímají zaměření vzdělávacích akcí jak na teoretickou 
část, tak na řešení praktických problémů, se kterými se úřady v praxi 
setkávají. Právě interaktivnost seminářů Kanceláře je odlišuje od dalších, 
zejm. komerčních vzdělávacích aktivit, které jsou primárně zaměřeny 
na výklad právních předpisů.  
Úředníci a úřednice již nyní využívají elektronického systému Evidence 
stanovisek ochránce, kde je více než 3 000 stanovisek ochránce. Tato 
stanoviska jsou úřady přijímána a s názorem ochránce se ztotožní 
převážná většina z nich. V roce 2018 se tak nestalo pouze ve 13 
případech z více než 500 případů, kde bylo shledáno pochybení. Tedy 
v 97, 5 % případů ochránce s úřadem dospěl ke shodě. 
Dalším pozitivem (zejm. pro malé obce) je to, že veškeré vzdělávací 
akce pořádané Kanceláří jsou zdarma a realizují se po celé republice. 
Řada obcí v rámci evaluačních dotazníků uvádí, že právě vysoké 

Akceptováno. 

Bylo upraveno podle připomínky. 
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náklady u komerčních vzdělavatelů či velká vzdálenost je při výběru 
vzdělávacích akcí limitují.  
Nevýhodou stávajících seminářů Kanceláře je, že jejich absolvování 
nemůže být úředníkům a úřednicím započítáno do prohlubujícího 
vzdělání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Kancelář veřejného 
ochránce práv je proto z výše uvedených důvodů vhodným subjektem, 
který by doplnil vzdělávací instituce s přímou a praktickou zkušeností 
s výkonem veřejné správy, nadto by vzdělávání poskytoval zdarma 
a nejen v sídle Kanceláře v Brně.  

Kraj Vysočina 17 odst. 1 Navrhujeme v § 17 odst. 1 doplnit, že prohlubování kvalifikace mohou 
dále poskytovat rovněž vysoké školy akreditované podle zákona 
o vysokých školách a organizace, které jsou oprávněny poskytovat 
vzdělávání podle akreditací na základě zákona o sociálních službách. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Kraj Vysočina s vypořádáním 
souhlasí.  

Podle stávající právní úpravy mohou 
být vysoké školy akreditovány podle 
§ 17 odst. 1 písm. a); nepovažujeme 
za nezbytnou jejich akreditaci ze 
zákona.  

Vazba na vzdělávání podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, byla vyřešena 
s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a odpovídající úprava v zákoně 
č. 108/2006 Sb. byla do návrhu 
doplněna.  
 

Pardubický kraj 17 odst. 1 Navrhovaným ustanovením se do výčtu vzdělávacích institucí doplňují 
rovněž ústřední správní úřady. Dle důvodové zprávy půjde typicky 
o případy, kdy ústřední správní úřad pořádá k zásadním změnám 
právních předpisů odbornou konferenci (seminář). Uvedené vítáme, 
nicméně upozorňujeme, že nejen ústřední správní orgány pořádají 
semináře k nové právní úpravě. Krajské úřady tuto praxi vykonávají 
rovněž, a to zdarma pro obce ve svém územním obvodu. Navrhujeme, 
aby i tyto akce mohly být započítávány do povinného rozsahu 
vzdělávání. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Pardubický kraj s vypořádáním 
souhlasí.  

I v předmětném případě budou 
ústřední správní úřady muset 
akreditovat konferenci (seminář) jako 
vzdělávací program - stejně jako kraje 
i obce. V jejich postavení tedy nebude 
v tomto smyslu rozdíl. 
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Jihočeský kraj 17 odst. 1 Do výčtu vzdělávacích institucí se doplňují rovněž ústřední správní 
úřady. Dle důvodové zprávy půjde typicky o případy, kdy ústřední 
správní úřad pořádá k zásadním změnám právních předpisů odbornou 
konferenci (seminář). Upozorňujeme, že nejen ústřední správní orgány 
pořádají semináře k nové právní úpravě - krajské úřady tuto praxi 
vykonávají rovněž pro obce ve svém územním obvodu. Navrhujeme, aby 
i tyto akce mohly být započítávány do povinného rozsahu vzdělávání. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Jihočeský kraj s vypořádáním 
souhlasí.  

I v předmětném případě budou 
ústřední správní úřady muset 
akreditovat konferenci (seminář) jako 
vzdělávací program - stejně jako kraje 
i obce. V jejich postavení tedy nebude 
v tomto smyslu rozdíl. 

Moravskoslezský kraj 17 odst. 1 K § 17 odst. 1 – instituce, které mohou poskytovat prohlubování 
kvalifikace podle tohoto zákona 

Nově navrhované znění: 
(1) Prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona může poskytovat jen  
a) právnická nebo fyzická osoba oprávněná ke vzdělávací činnosti 

podle zvláštního předpisu, jíž byla udělena akreditace podle § 30,  
b) příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra (dále jen 

„ministerstvo“),  
c) územní samosprávný celek, jemuž byla udělena akreditace podle § 

30,  
d) ústřední správní úřad, 

(dále jen „vzdělávací instituce“).  

Navrhujeme: 
Aby byla ze stávajícího znění § 17 odst. 1 písm. d) vypuštěno znění za 
čárkou …, jemuž byla udělena akreditace podle § 30,…  
Tedy takto: 
(1) Prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona může poskytovat jen  

a) právnická nebo fyzická osoba oprávněná ke vzdělávací činnosti 
podle zvláštního předpisu, jíž byla udělena akreditace podle § 
30,  

b) příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra (dále jen 
„ministerstvo“),  

c) územní samosprávný celek, jemuž byla udělena akreditace podle 
§ 30,  

d) ústřední správní úřad, 
(dále jen „vzdělávací instituce“).  

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Moravskoslezský kraj na 
připomínce netrvá.  
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Nevidíme důvod, proč by neměly být uplatňovány rovné podmínky pro 
všechny vzdělávací instituce veřejné správy (státní správy i samosprávy 
– písm. b), c) a d)) a akreditaci dle § 30 nepožadovat, budou 
akreditovanou institucí ze zákona. 
Doplňujeme, že by bylo max. akceptováno upřesnění, který územní 
samosprávný celek by byl oprávněn poskytovat prohlubování 
kvalifikace, tzn. která úroveň ÚSC, např. kraje, obce s rozšířenou 
působností apod. 

Kraj Vysočina 17 odst. 1 
až 3 

Navrhujeme v § 17 odst. 1 až 3 doplnit i možnost prohlubovat si 
kvalifikaci v jazykovém vzdělávání u neakreditovaných institucí 
s neakreditovanými programy (informaci formulovat do odstavců 1-3). 
Odůvodnění viz připomínka k § 20. 

Neakceptováno.  

Kraj Vysočina na připomínce 
netrvá. 

Navrhovaná úprava jde proti smyslu 
zákona č. 312/2002 Sb. – v režimu 
zákona č. 312/2002 Sb. je cílem 
regulovat vzdělávání zaměřené na 
výkon správních činností (s tím 
souvisí to, že „započitatelné“ 
vzdělávání mohou poskytovat jen 
akreditované vzdělávací instituce 
v akreditovaných vzdělávacích 
programech). I v případě jazykového 
vzdělávání v režimu zákona 
č. 312/2002 Sb. je třeba splnit 
požadavek vazby k výkonu správní 
činnosti; nic však nebrání tomu, aby 
územní samosprávný celek 
v odůvodněných případech zajistil 
prohlubování kvalifikace úředníka 
v oblasti jazykového vzdělávání mimo 
režim zákona č. 312/2002 Sb.  

Kraj Vysočina 17 odst. 5 Navrhujeme v § 17 následující znění odstavce 5: 
„(5) Plán vzdělávání obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace 
úředníka v rozsahu nejméně 9 pracovních dnů po dobu následujících 3 
let podle tohoto zákona. Do počtu 9 pracovních dnů, lze počítat pouze 
akreditované vzdělávací akce. Z neakreditovaných vzdělávacích akcí lze 
do počtu 9 pracovních dnů započítat pouze jazykové vzdělávání. Územní 
samosprávný celek je povinen vypracovat plán vzdělávání do 1 roku od 

Neakceptováno.  

Kraj Vysočina na připomínce 
netrvá.  

Navrhovaná úprava jde proti smyslu 
zákona č. 312/2002 Sb. – v režimu 
zákona č. 312/2002 Sb. je cílem 
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vzniku pracovního poměru úředníka, nejméně jedenkrát za 3 roky plnění 
tohoto plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení provést jeho 
aktualizaci.“ 

Navrhujeme doplnit pro zpřesnění plnění plánu vzdělávání, pokud se 
mají započítávat do plánu vzdělávání pouze akreditované vzdělání. MV 
ČR vydalo před časem stanovisko, že je možné doplnit do plánu 
vzdělávání i neakreditované vzdělávání podle zákoníku práce právě 
proto, že v současné době není v zákoně o úřednících uvedeno, že “plán 
vzdělávání obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka 
podle tohoto zákona“. 

regulovat vzdělávání zaměřené na 
výkon správních činností (s tím 
souvisí to, že „započitatelné“ 
vzdělávání mohou poskytovat jen 
akreditované vzdělávací instituce 
v akreditovaných vzdělávacích 
programech). I v případě jazykového 
vzdělávání v režimu zákona 
č. 312/2002 Sb. je třeba splnit 
požadavek vazby k výkonu správní 
činnosti; nic však nebrání tomu, aby 
územní samosprávný celek 
v odůvodněných případech zajistil 
prohlubování kvalifikace úředníka 
v oblasti jazykového vzdělávání mimo 
režim zákona č. 312/2002 Sb. 

Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů 
ČR 

17 odst. 5 Stávající znění 
Plán vzdělávání obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace 
úředníka v rozsahu nejméně 189 pracovních dnů po dobu následujících 3 
let. Územní samosprávný celek je povinen vypracovat plán vzdělávání 
do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka, nejméně jedenkrát za 
3 roky plnění tohoto plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení provést 
jeho aktualizaci.  

Navrhované znění 
Plán vzdělávání obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace 
úředníka v rozsahu nejméně 189 pracovních dnů po dobu následujících 3 
let. Územní samosprávný celek je povinen vypracovat plán vzdělávání 
do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka, nejméně jedenkrát za 
3 roky plnění tohoto plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení provést 
jeho aktualizaci.  

Odůvodnění 
Uplatnit obdobný princip, jaký je uplatněn v návrhu novely zákona 
o úřednících ÚSC v § 16, odst. 1 písm. i) (stanovení hodnoty přijímání 
darů nebo výhod), tj. sjednotit právní úpravu a uplatnit rovné podmínky 
pro všechny úředníky (ve státní správě i samosprávě) a přitom vycházet 
ze zákona o státní službě (viz níže § 107), tzn. stanovení rozsahu 
prohlubování kvalifikace ponechat v kompetenci zaměstnavatele 

Neakceptováno. 

Připomínková místa na připomínce 
netrvají.  

Právní úprava zákona o státní službě 
je v tomto ohledu koncipována jako 
celek odlišně – viz zejména služební 
hodnocení.  

Neshledáváme jako důvodné stávající 
právní úpravu takto zásadně 
koncepčně měnit.  
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(služebního orgánu nebo územního samosprávného celku).  

Poznámka: 
§ 107, zákon č. 234/2014 Sb. 

Prohlubování vzdělání 
 (3) Rozsah prohlubování vzdělání státního zaměstnance určuje služební 
orgán, přitom vychází zejména z výsledku služebního hodnocení státního 
zaměstnance a z návrhů jeho představeného. 

Olomoucký kraj 17 odst. 5 Dochází ke snížení počtu dnů k prohlubování kvalifikace. Považujeme 
za nezbytné výslovně upravit situace, kdy úředníkovi územního 
samosprávného celku je uloženo další prohlubující, aktualizační 
a specializační odborné vzdělávání speciálním zákonem. Navrhujeme, 
aby bylo upraveno, že v případě absolvování kurzu akreditovaného 
jiným ústředním správním úřadem bylo toto vzdělávání započteno do 
průběžného vzdělávání podle zákona o úřednících územních 
samosprávných celků. Př. úředníkem územního samosprávného celku je 
i sociální pracovník, jehož povinností je absolvovat další vzdělávání 
současně podle ustanovení § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a to minimálně v rozsahu 24 
hodin ročně. Toto další vzdělávání může být realizováno účastí 
v kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Obdobně je tomu i podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dle tohoto zákona 6 dnů). 
V dané správní činnosti tak k prohlubování slouží zejména vzdělávání 
podle speciální právní úpravy. Pokud k této úpravě nedojde, bude 
nezbytné, aby úředník, který je současně sociálním pracovníkem, 
absolvoval 9 dnů vzdělávání v období 3 let a současně 24 hod ročně 
podle zákona o sociálních službách (či 6 dnů podle zákona o sociálně-
právní ochraně dětí). 

Akceptováno.  

Vazba na vzdělávání podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, byla vyřešena 
s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a odpovídající úprava v zákoně 
č. 108/2006 Sb. byla do návrhu 
doplněna.  
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

19 odst. 2 V navrhovaném znění je požadováno prodloužení lhůty pro dokončení 
vstupního vzdělávání z 3 na 6 měsíců ode dne vzniku pracovního 
poměru. Požadujeme ponechat lhůtu v původním znění (3 měsíce), 
neboť je potřebné, aby se sociální pracovníci orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí jakožto úředníci územních samosprávných celků co 
nejdříve zapracovali a získali co nejdříve od zahájení pracovního poměru 
všechny důležité informace tak, aby mohli plnohodnotně a kvalitně 
vykonávat správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Lhůta 
3 měsíců také odpovídá zkušební době, která je u zaměstnanců územních 
samosprávných celků zařazených do krajských a obecních úřadů 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
na připomínce netrvá.  

Prodloužení lhůty pro ukončení 
vstupního vzdělávání je navrhováno 
právě ve vztahu k tříměsíční zkušební 
době; předmětné prodloužení nicméně 
nebrání zaměstnavateli vyslat na 
vstupní vzdělávání zaměstnance podle 
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zpravidla sjednávána. Současná podmínka absolvovat vstupní vzdělávání 
do 3 měsíců přispívá ke kvalitě výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 
tudíž i k naplňování práv a potřeb ohrožených dětí. 

potřeby i dříve. 

Byla doplněna důvodová zpráva.  

Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů 
ČR 

19 odst. 4 Stávající znění 
Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání se nevztahuje na úředníka, 
který má zvláštní odbornou způsobilost. 

Navrhované znění 
Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání se nevztahuje na úředníka, 
který má zvláštní odbornou způsobilost a na úředníka, který prokázal 
osvědčením, že již absolvoval vstupní vzdělávání u jiného územního 
samosprávného celku. 

Odůvodnění 

V zájmu efektivity vynakládání veřejných prostředků a v zájmu jasného 
výkladu zákona doplnit ustanovení o tom, že vstupní vzdělávání postačí 
absolvovat pouze jednou (obdobně jako např. zvláštní odbornou 
způsobilost). 

Akceptováno.  

Text návrhu zákona byl doplněn 
ve smyslu připomínky (výslovné 
doplnění, že povinnost absolvovat 
vstupní vzdělávání se nevztahuje na 
úředníka, který již dříve vstupní 
vzdělávání ukončil).  

Moravskoslezský kraj 19 odst. 4 K § 19 odst. 4 – vstupní vzdělávání 

Stávající znění: 
(4) Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání se nevztahuje na úředníka, 
který má zvláštní odbornou způsobilost. 

Nové navrhované znění: 
(4) Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání se nevztahuje na úředníka, 
který má zvláštní odbornou způsobilost, a úředníka, který prokázal 
osvědčením, že již absolvoval vstupní vzdělávání u jiného územního 
samosprávného celku. 

Odůvodnění: 
V zájmu efektivity vynakládání veřejných prostředků a v zájmu jasného 
výkladu zákona navrhujeme doplnit ustanovení o tom, že vstupní 
vzdělávání postačí absolvovat pouze jednou i u jiného ÚSC v případě, že 
takový úředník bude přijat do pracovního poměru na úřednickou pozici 
k jinému ÚSC (obdobně jako např. zvláštní odbornou způsobilost). 

Akceptováno.  

Text návrhu zákona byl doplněn 
ve smyslu připomínky (výslovné 
doplnění, že povinnost absolvovat 
vstupní vzdělávání se nevztahuje na 
úředníka, který již dříve vstupní 
vzdělávání ukončil). 

Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

20 Stávající znění 
(1) Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační 

Akceptováno.  

Vazba na vzdělávání podle zákona 
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů 
ČR 

a specializační odborné vzdělávání úředníků zaměřené na poskytující 
znalosti nezbytné pro výkon správních činností v územním 
samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových 
znalostí.  
(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. 
(2)(3) Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů.   
(3)(4) O účasti úředníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí 
úřadu, v případě vedoucího úřadu ten, kdo plní úkoly zaměstnavatele 
vůči vedoucímu úřadu, na základě potřeb územního samosprávného 
celku a s přihlédnutím k plánu vzdělávání úředníka; úředník je povinen 
se kurzu zúčastnit.   
(4)(5) Účast na kurzu, jež je součástí průběžného vzdělávání, se 
prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz 
pořádala.  

Navrhované znění 
Navrhujeme vložit nový odstavec 6) do § 20: 
(6) Za průběžné vzdělávání se považují i kurzy akreditované ústředním 
správním úřadem podle jiného právního předpisu xx). 
Poznámka pod čarou zní: 
„xx) např. § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů.“ 

Odůvodnění 
Právní předpisy mohou vyžadovat speciální prohlubování kvalifikace 
úředníků. Konkrétně například zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, v § 111 stanoví, že 
zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si 
obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.   
Pokud zákon vyžaduje účast na kurzech akreditovaných podle zákona 
o úřednících územních samosprávných celků, i podle zvláštního zákona, 
sčítají se doby nutné pro uvolnění zaměstnanců na vzdělávání (v případě 
plnění povinnosti dle zákona o sociálních službách dvojnásobně) 
i náklady územního samosprávného celku. Přitom vzdělávání podle 
zvláštního zákona je pro výkon konkrétní agendy leckdy vhodnější 
a plně dostačující. 

č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, byla vyřešena 
s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a odpovídající úprava v zákoně 
č. 108/2006 Sb. byla do návrhu 
doplněna.  
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Svaz měst a obcí ČR 20 Navrhujeme vložit nový odst. 6 § 20 v tomto znění: 
(6) Za průběžné vzdělávání se považuji i kurzy akreditované ústředním 
správním úřadem podle jiného právního předpisuXX). 
Poznámka pod čarou zní: 
xx) např. § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 
Právní předpisy mohou vyžadovat speciální prohlubování kvalifikace 
úředníků. Konkrétně například zákon 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, v § 111 stanoví, že 
zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si 
obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Pokud zákon vyžaduje účast 
na kurzech akreditovaných podle zákona o úřednících územních 
samosprávných celků, i podle zvláštního zákona, sčítají se doby nutné 
pro uvolnění zaměstnanců na vzdělávání (v případě plnění povinností dle 
zákona o sociálních službách dvojnásobně) i náklady územního 
samosprávného celku. Přitom vzdělávání podle zvláštního zákona je pro 
výkon konkrétní agendy leckdy vhodnější a plně dostačující.  

Akceptováno.  

Vazba na vzdělávání podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, byla vyřešena 
s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a odpovídající úprava v zákoně 
č. 108/2006 Sb. byla do návrhu 
doplněna.  
 

Kraj Vysočina 20 odst. 1 Navrhujeme v § 20 odst. 1 zpřesnění pojmu „prohlubování jazykových 
znalostí“, aby se dalo započítat jako průběžné vzdělávání podle tohoto 
zákona do plánu vzdělávání.  
Jedná se o neakreditované vzdělávání a jsou pracovní pozice, které mají 
kvalifikační předpoklad na cizí jazyk, musí tedy získat nebo prohlubovat 
daný kvalifikační předpoklad. 

Neakceptováno.  

Kraj Vysočina na připomínce 
netrvá.  

Navrhovaná úprava jde proti smyslu 
zákona č. 312/2002 Sb. – v režimu 
zákona č. 312/2002 Sb. je cílem 
regulovat vzdělávání zaměřené na 
výkon správních činností (s tím 
souvisí to, že „započitatelné“ 
vzdělávání mohou poskytovat jen 
akreditované vzdělávací instituce 
v akreditovaných vzdělávacích 
programech). I v případě jazykového 
vzdělávání v režimu zákona 
č. 312/2002 Sb. je třeba splnit 
požadavek vazby k výkonu správní 
činnosti; nic však nebrání tomu, aby 
územní samosprávný celek 
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v odůvodněných případech zajistil 
prohlubování kvalifikace úředníka 
v oblasti jazykového vzdělávání mimo 
režim zákona č. 312/2002 Sb. 

Plzeňský kraj 20 odst. 1 Zpřesňuje se definice průběžného vzdělávání, které by mělo být dle 
návrhu více zacíleno na odbornou erudici úředníků. Do obsahu 
průběžného vzdělávání tak nadále nebude moci být zařazováno 
vzdělávání v oblasti tzv. měkkých či osobnostních dovedností (soft skills 
– tzn. obecně dovedností, které pomáhají pochopit sebe i ostatní nebo 
které usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi). S uvedeným 
výkladem předmětného ustanovení nesouhlasíme, neboť se domníváme, 
že pro práci úředníka jsou důležité nejen odborné znalosti, ale též 
schopnost jednat s lidmi. Navrhujeme i nadále v rámci průběžného 
vzdělávání zachovat, případně stanovit, jakou část ze stanoveného počtu 
dní vzdělávání mohou tyto měkké dovednosti maximálně zahrnovat. 

Neakceptováno.  

Plzeňský kraj na připomínce 
netrvá.  

Návrh snižuje časový rozvrh pro 
prohlubování kvalifikace v režimu 
zákona č. 312/2002 Sb. o polovinu 
(z 18 dnů na 9 dnů ve 3 letech). S tím 
je koncepčně provázána změna 
spočívající v zaměření vzdělávání 
v režimu zákona č. 312/2002 Sb. čistě 
na odborné znalosti; vzdělávání 
v oblasti „soft skills“ je ponecháno na 
uvážení územního samosprávného 
celku v konkrétním případě a je 
možné jej zabezpečit nad rámec 
povinného rozsahu podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (v obecném režimu 
zákoníku práce).  

V této souvislosti je třeba uvědomit si 
rovněž aspekt spočívající v tom, že 
právě pouze u vzdělávání zaměřeného 
na odborné znalosti s vazbou na 
výkon správních činností je věcně 
odůvodněn požadavek akreditace 
vzdělávacího programu Ministerstvem 
vnitra; v případě vzdělávání v oblasti 
„soft skills“ akreditace Ministerstvem 
vnitra přílišné odůvodnění nemá.  

Pardubický kraj 20 odst. 1 Zpřesňuje se definice průběžného vzdělávání, které by mělo být dle 
návrhu více zacíleno na odbornou erudici úředníků. Do obsahu 
průběžného vzdělávání tak nadále nebude moci být zařazováno 
vzdělávání v oblasti tzv. měkkých či osobnostních dovedností (soft skills 

Neakceptováno.  

Pardubický kraj změnil 
připomínku na doporučující.  
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– tzn. obecně dovedností, které pomáhají pochopit sebe i ostatní, nebo 
které usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi). S uvedeným 
výkladem předmětného ustanovení nesouhlasíme, neboť se domníváme, 
že pro práci úředníka jsou důležité nejen odborné znalosti, ale též 
schopnost jednat s lidmi. Navrhujeme i nadále v rámci průběžného 
vzdělávání zachovat, případně stanovit, jakou část ze stanoveného počtu 
dní vzdělávání mohou tyto měkké dovednosti maximálně zahrnovat. 

Návrh snižuje časový rozvrh pro 
prohlubování kvalifikace v režimu 
zákona č. 312/2002 Sb. o polovinu 
(z 18 dnů na 9 dnů ve 3 letech). S tím 
je koncepčně provázána změna 
spočívající v zaměření vzdělávání 
v režimu zákona č. 312/2002 Sb. čistě 
na odborné znalosti; vzdělávání 
v oblasti „soft skills“ je ponecháno na 
uvážení územního samosprávného 
celku v konkrétním případě a je 
možné jej zabezpečit nad rámec 
povinného rozsahu podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (v obecném režimu 
zákoníku práce).  

V této souvislosti je třeba uvědomit si 
rovněž aspekt spočívající v tom, že 
právě pouze u vzdělávání zaměřeného 
na odborné znalosti s vazbou na 
výkon správních činností je věcně 
odůvodněn požadavek akreditace 
vzdělávacího programu Ministerstvem 
vnitra; v případě vzdělávání v oblasti 
„soft skills“ akreditace Ministerstvem 
vnitra přílišné odůvodnění nemá. 

Karlovarský kraj 20 odst. 1 Úprava ustanovení znemožňuje započítávání vzdělávání v oblasti 
měkkých dovedností do stanoveného počtu dní vzdělávání. Vzdělávání 
v měkkých dovednostech je pro práci úředníka nezbytné, především 
v prohlubování komunikačních dovedností, dovedností v IT. Úřady 
zaměstnávají nezanedbatelný počet úředníků, kteří vykonávají činnosti, 
které vyžadují především vzdělávání tohoto zaměření – tiskoví mluvčí, 
asistenti… Navrhujeme zachování možnosti vzdělávání v měkkých 
dovednostech v rámci průběžného vzdělávání, a tedy možnost 
započítávání do stanoveného počtu vzdělávání. 

Neakceptováno.  

Karlovarský kraj na připomínce 
netrvá.  

Návrh snižuje časový rozvrh pro 
prohlubování kvalifikace v režimu 
zákona č. 312/2002 Sb. o polovinu 
(z 18 dnů na 9 dnů ve 3 letech). S tím 
je koncepčně provázána změna 
spočívající v zaměření vzdělávání 
v režimu zákona č. 312/2002 Sb. čistě 
na odborné znalosti; vzdělávání 
v oblasti „soft skills“ je ponecháno na 
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uvážení územního samosprávného 
celku v konkrétním případě a je 
možné jej zabezpečit nad rámec 
povinného rozsahu podle zákona 
č. 312/2002 Sb. (v obecném režimu 
zákoníku práce).  

V této souvislosti je třeba uvědomit si 
rovněž aspekt spočívající v tom, že 
právě pouze u vzdělávání zaměřeného 
na odborné znalosti s vazbou na 
výkon správních činností je věcně 
odůvodněn požadavek akreditace 
vzdělávacího programu Ministerstvem 
vnitra; v případě vzdělávání v oblasti 
„soft skills“ akreditace Ministerstvem 
vnitra přílišné odůvodnění nemá. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

20 odst. 2 V navrhovaném znění § 20 odst. 2 požadujeme doplnit, že průběžné 
vzdělávání zahrnuje rovněž odborné vzdělávání, které jsou úředníci 
povinni absolvovat podle zvláštního právního předpisu, jenž upravuje 
jak předpoklady pro výkon správních činností v územním 
samosprávném celku, tak požadavky dalšího vzdělávání úředníků 
zařazených k výkonu těchto správních činností. 

Odůvodnění: 
V rámci výkonu některých správních činností dochází v současné době 
k souběhu požadavků na průběžné vzdělávání, jehož jsou úředníci 
územních samosprávných celků povinni se zúčastnit podle zákona 
č. 312/2002 Sb. a podle jiného právního předpisu, který upravuje 
zvláštní požadavky na výkon dotyčné správní činnosti. V působnosti 
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se jedná zejména o výkon 
správních činností v sociálně-právní ochraně dětí a v sociálních 
službách. Sociální pracovník, který je v územním samosprávném celku 
zařazen k výkonu těchto správních činností, musí vedle průběžného 
vzdělávání podle § 20 zákona č. 312/2002 Sb. absolvovat rovněž další 
vzdělávání sociálního pracovníka v rozsahu nejméně 24 hodin za 
kalendářní rok podle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve spojení s § 1 odst. 2 citovaného zákona. 
Formami dalšího vzdělávání sociálního pracovníka se podle § 111 odst. 

Akceptováno.  

Vazba na vzdělávání podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, a podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, byla ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí vyřešena ve smyslu připomínky a 
odpovídající úprava v zákoně 
č. 108/2006 Sb. a v zákoně 
č. 359/1999 Sb. byla do návrhu 
doplněna.  
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2 zákona o sociálních službách rozumí 
a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími 
odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost 
k výkonu povolání sociálního pracovníka,  
b) účast v kurzech s akreditovaným programem, 
c) odborné stáže,  
d) účast na školicích akcích,  
e) účast na konferencích. 
Úředníci v obecních úřadech, obecních úřadech obcí s rozšířenou 
působností a krajských úřadech zařazení k výkonu správních činností při 
sociálně-právní ochraně dětí jsou dále povinni se řídit standardy kvality 
na základě § 9a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí. Součástí standardů kvality pro poskytování sociálně-právní 
ochrany, které jsou pro orgány sociálně-právní ochrany dětí a jejich 
zaměstnance upraveny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
je v rámci profesního rozvoje zaměstnanců také kritérium 6c), 
podle něhož jsou zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní 
ochrany dětí povinni absolvovat nejméně 6 pracovních dnů průběžného 
vzdělávání v kalendářním roce formou účasti na kurzech akreditovaných 
MPSV, přičemž kurzy by měly vycházet z jejich individuálního 
vzdělávacího plánu a měly by být zaměřené na rozšíření jejich odborné 
kvalifikace. Jedná se o účast na vzdělávacích programech 
akreditovaných MPSV k zajištění dalšího vzdělávání sociálních 
pracovníků podle § 117a a násl. zákona o sociálních službách. 
Požadavky na rozsah průběžného vzdělávání, které pro úředníky 
vykonávající správní činnosti v sociálních službách a v sociálně-právní 
ochraně dětí vyplývají ze zákona č. 312/2002 Sb. ve spojení se zákonem 
č. 108/2006 Sb., zákonem č. 359/1999 Sb. a s prováděcí vyhláškou 
č. 473/2012 Sb., jsou nepřiměřeně zatěžující a do značné míry 
i duplicitní. Dostatečným řešením tohoto problému není ani předložený 
návrh na novelizaci § 17 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., na základě 
kterého by se měl rozsah průběžného vzdělávání úředníků územních 
samosprávných celků snížit z 18 pracovních dnů na 9 pracovních dnů 
v období 3 let. 
Naplnit výše uvedené požadavky v oblasti průběžného vzdělávání je 
pro sociální pracovníky odborů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 
působící na úrovni územních samosprávných celků velmi náročné 
s ohledem na to, že musí průběžné vzdělávání skloubit s časově 
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náročnou agendou sociálně-právní ochrany dětí, vzdělávání jim totiž 
ubírá čas na přímou práci s rodinami s ohroženými dětmi. Stejně tak je 
náročné pro územní samosprávné celky jim průběžné vzdělávání 
v zákonem požadovaném rozsahu zajistit (časově, administrativně 
i manažersky), pokud mají garantovat, že budou zaměstnanci OSPOD 
zvládat i řádné plnění úkolů na úseku sociálně-právní ochrany v rámci 
přenesené působnosti.   
MPSV vítá záměr snížit požadovaný rozsah průběžného vzdělávání 
v zákoně č. 312/2002 Sb. z 18 pracovních dnů na 9 pracovních dnů po 
dobu 3 let, nicméně i tak by byly na sociální pracovníky OSPOD 
kladeny neúměrné požadavky na průběžné vzdělávání. Z tohoto důvodu 
navrhujeme, aby bylo u této kategorie pracovníků umožněno splnit 
průběžné vzdělávání pouze ve formě požadované kritériem 6c) 
standardů kvality SPO, tj. průběžné vzdělávání v rozsahu 6 pracovních 
dnů v kalendářním roce formou účasti na kurzech akreditovaných MPSV 
(tímto způsobem totiž sociální pracovníci OSPOD naplní současně 
i požadavek § 111 zákona o sociálních službách), přičemž by už u nich 
nebyl požadován rozsah a forma vzdělávání uvedený v § 17 odst. 5 
zákona o úřednících (tj. účast na kurzech akreditovaných Ministerstvem 
vnitra). Zákon č. 312/2002 Sb. by tedy u této kategorie úředníků 
(sociálních pracovníků OSPOD) akceptoval požadavky vyplývající 
ze zvláštního právního předpisu, kterým se primárně tito zaměstnanci 
řídí při výkonu správních činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí. 
U těchto kurzů je rovněž garantována kvalita, neboť musely úspěšně 
projít akreditačním řízením MPSV. 

Karlovarský kraj 20 odst. 6 § 20 – vložit nový odstavec 6 

Právní předpisy mohou vyžadovat speciální prohlubování kvalifikace 
úředníků. Konkrétně například zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, v § 111 stanoví, že 
zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další 
vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si 
obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.  
Pokud zákon vyžaduje účast na kurzech akreditovaných podle zákona 
o úřednících územních samosprávných celků, i podle zvláštního zákona, 
sčítají se doby nutné pro uvolnění zaměstnanců na vzdělávání (v případě 
plnění povinnosti dle zákona o sociálních službách dvojnásobně) 
i náklady územního samosprávného celku. Přitom vzdělávání podle 
zvláštního zákona je pro výkon konkrétní agendy leckdy vhodnější 

Akceptováno.  

Vazba na vzdělávání podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, byla vyřešena 
s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a odpovídající úprava v zákoně 
č. 108/2006 Sb. byla do návrhu 
doplněna.  
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a plně dostačující. 

Návrh nového znění: 
(6) Za průběžné vzdělávání se považují i kurzy akreditované ústředním 
správním úřadem podle jiného právního předpisu xx). 
Poznámka pod čarou zní: 
xx) např. § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

 

 

21 odst. 5 Z obdobných důvodů jako u připomínky k bodu 6 (§ 19 odst. 2) nelze 
souhlasit s návrhem změny § 21 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., na 
základě něhož by měla být zrušena lhůta 3 měsíců, do které by měl být 
k vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti přihlášen úředník, 
který byl zařazen k výkonu správních činností na úseku sociálně-právní 
ochrany dětí. Z praxe vyplývá (ověřeno i v rámci kontrolní činnosti na 
úseku sociálně-právní ochrany dětí), že jsou na tyto úředníky kladeny 
vysoké nároky a je od nich očekáváno, že začnou co nejdříve 
plnohodnotně vykonávat úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí. 
Z tohoto důvodu je také na místě v zájmu garance kvality výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí, aby byli ke zkoušce zvláštní odborné 
způsobilosti přihlášeni co nejdříve od započetí výkonu správních 
činností, a aby tuto zkoušku co nejdříve vykonali.    

Neakceptováno.   

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
na připomínce netrvá.  

Lhůta (maximální) se pouze 
sjednocuje se lhůtou, která platí 
v případě vzniku pracovního poměru. 
Prodloužení přitom nebrání územnímu 
samosprávnému celku přihlásit 
úředníka k vykonání zkoušky zvláštní 
odborné způsobilosti podle potřeby 
i dříve. V případě zvláštní odborné 
způsobilosti přitom je třeba vzít 
v úvahu i to, že samotné zkoušce 
většinou předchází vzdělávání ve 
formě přípravy na ověření zvláštní 
odborné způsobilosti.  

Kraj Vysočina 21a Navrhujeme zpřesnit § 21a. 
Dle našeho názoru se jedná o zavádějící ustanovení, z něhož může 
vyplynout, že by se i úhrada nákladů za ZOZ týkala i úředníka. 

Akceptováno.  

Text ustanovení byl zpřesněn 
ve smyslu připomínky.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

21a ČMKOS požaduje zpřesnit znění vkládaného ustanovení tak, aby již 
přímo ze zákona bylo zřejmé, že se zde má na mysli dobrovolné získání 
zvláštní odborné způsobilosti osobou, která nemá k získání zvláštní 
odborné způsobilosti zákonnou povinnost. 

Odůvodnění: 
V navržené podobě to jednoznačně vyplývá až z důvodové zprávy, což 
může způsobit aplikační potíže. 

Akceptováno.  

Text ustanovení byl zpřesněn 
ve smyslu připomínky. 

Unie zaměstnavatelských 22 odst. 4 Stávající znění 
Pro písemnou zkoušku jsou vytvořeny soubory testových otázek, z nichž 

Akceptováno.  
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svazů ČR 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů 
ČR 

je vytvářeno zadání písemné zkoušky. Soubory testových otázek se 
nezpřístupňují podle tohoto zákona ani se neposkytují podle zákonů 
upravujících svobodný přístup k informacím.  

Navrhované znění 
Navrhujeme zrušit odst. 4) § 22 a nahradit jej novým odstavcem 4) § 22: 
Pro písemnou zkoušku jsou vytvořeny soubory testových otázek, z nichž 
je vytvářeno zadání písemné zkoušky. Soubory testových otázek pro 
obecnou část jsou zpřístupněny na stránkách MV.  

Odůvodnění 
V důvodové zprávě na str. 20 se uvádí, že poskytnutím konkrétních 
otázek (včetně správných odpovědí) by došlo k devalvaci samotné 
zkoušky atd.  
Je rozdíl mezi státním úředníkem a úředníkem ÚSC? Na stránkách MV 
jsou zkušební otázky z obecné části k dispozici včetně odpovědí. 
Zkouška je velmi náročná, navrhuji, aby aspoň otázky a odpovědi 
z obecné části byly poskytnuty ve stejném rozsahu jako státním 
úředníkům - změna v § 22, odst. 4. 
Umožnit úředníkům ÚSC stejné podmínky jako státním úředníkům, 
zkoušky probíhají každá jiným způsobem (viz § 33, odst. 2 – za 
rovnocennou obecné části zkoušky ZOZ úředníka ÚSC se považuje 
obecná část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě). 

Poznámka: 
Odkaz MV:  https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-
odborna-literatura.aspx 
Obecná část ÚZ - zkušební otázky (pdf, 491 kB) 
 - Platnost od 1. 1. 2019 (kompletní obměna všech zkušebních otázek na 
obecnou část úřednické zkoušky) 
Upozorňujeme, že ke každé otázce jsou nabízeny tři možné odpovědi, z 
nichž vždy právě jen jedna je správná. 
Seznam správných odpovědí není a nebude zveřejněn, stejně tak nebudou 
správné odpovědi potvrzovány ani na základě individuálních dotazů. 

Novelizační bod byl vypuštěn.  

Již podle současné právní úpravy 
Ministerstvo vnitra zastává 
(a praktikuje) konzistentní právní 
výklad, podle kterého se soubory 
testových otázek neposkytují. 
Navrhované ustanovení bylo pouze 
výslovným zakotvením tohoto 
právního výkladu. Stávající právní 
stav se tedy akceptací připomínky 
nemění.  

Do budoucna se nicméně v rámci 
naplnění strategického materiálu 
Koncepce 2021+ (Klientsky 
orientovaná veřejná správa) počítá 
s revizí (doplnění) všech zkušebních 
otázek včetně souborů testových 
otázek a jejich variant a podle toho 
i následně s možností případného 
zpřístupnění. 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

22 odst. 4 Nesouhlasíme s tím, že soubory testových otázek se nebudou 
zpřístupňovat. Naopak navrhujeme a žádáme, aby soubory testových 
otázek byly předem zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra, ideálně 
včetně správných odpovědí, aby se žadatelé o zkoušku mohli mj. 
z těchto materiálů na zkoušku připravit a naučit. Upozorňujeme, že 
rovněž u obecné části úřednické zkoušky podle zákona č. 234/2014 Sb., 

Akceptováno.  

Novelizační bod byl vypuštěn.  

Již podle současné právní úpravy 
Ministerstvo vnitra zastává 
(a praktikuje) konzistentní právní 
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o státní službě, jsou testové otázky vč. správných odpovědí zveřejněny 
na stránkách Ministerstva vnitra. V tomto ohledu proto žádáme 
o zajištění rovného přístupu a rovnocennosti těchto zkoušek, a to 
i s ohledem na vzájemné uznávání těchto zkoušek ve smyslu návrhu pod 
bodem 44 - § 33 nový odst. 2.  

výklad, podle kterého se soubory 
testových otázek neposkytují. 
Navrhované ustanovení bylo pouze 
výslovným zakotvením tohoto 
právního výkladu. Stávající právní 
stav se tedy akceptací připomínky 
nemění.  

Do budoucna se nicméně v rámci 
naplnění strategického materiálu 
Koncepce 2021+ (Klientsky 
orientovaná veřejná správa) počítá 
s revizí (doplnění) všech zkušebních 
otázek včetně souborů testových 
otázek a jejich variant a podle toho 
i následně s možností případného 
zpřístupnění. 

Svaz měst a obcí ČR 22 odst. 4 Nesouhlasíme s návrhem znění odst. 4): 
„Pro písemnou zkoušku jsou vytvořeny soubory testových otázek, z nichž 
je vytvářeno zadání písemné zkoušky. Soubory testových otázek se 
nezpřístupňují podle tohoto zákona ani se neposkytují podle zákonů 
upravujících svobodný přístup k informacím.“ 

Navrhujeme znění odst. 4) takto: 
„Pro písemnou zkoušku jsou vytvořeny soubory testových otázek, z nichž 
je vytvářeno zadání písemné zkoušky. Soubory testových otázek pro 
obecnou část jsou zpřístupněny na stránkách MV.“  

Odůvodnění: 
V důvodové zprávě na str. 20 se uvádí, že poskytnutím konkrétních 
otázek (včetně správných odpovědí) by došlo k devalvaci samotné 
zkoušky atd.  Je rozdíl mezi státním úředníkem a úředníkem ÚSC? Na 
stránkách MV jsou zkušební otázky z obecné části pro státní úředníky k 
dispozici včetně odpovědí. Navrhujeme, aby aspoň otázky a odpovědi z 
obecné části byly poskytnuty ve stejném rozsahu jako státním 
úředníkům. Umožnit úředníkům ÚSC stejné podmínky jako státním 
úředníkům (viz § 33, odst. 2 – za rovnocennou obecné části zkoušky 
ZOZ úředníka ÚSC se považuje obecná část úřednické zkoušky podle 
zákona o státní službě).  

Akceptováno.  

Novelizační bod byl vypuštěn.  

Již podle současné právní úpravy 
Ministerstvo vnitra zastává 
(a praktikuje) konzistentní právní 
výklad, podle kterého se soubory 
testových otázek neposkytují. 
Navrhované ustanovení bylo pouze 
výslovným zakotvením tohoto 
právního výkladu. Stávající právní 
stav se tedy akceptací připomínky 
nemění.  

Do budoucna se nicméně v rámci 
naplnění strategického materiálu 
Koncepce 2021+ (Klientsky 
orientovaná veřejná správa) počítá 
s revizí (doplnění) všech zkušebních 
otázek včetně souborů testových 
otázek a jejich variant a podle toho 
i následně s možností případného 
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zpřístupnění. 

Ministerstvo dopravy  22 odst. 4 Návrh v bodě 14 zakládá povinnost vytvořit pro písemnou část zkoušky 
soubory testových otázek, z nichž je tvořeno vlastní zadání písemné 
zkoušky. Této úpravě ale neodpovídá důvodová zpráva, která nevylučuje 
stav, kdy v případě některých zvláštních částí odborné způsobilosti 
neexistují soubory testových otázek, nýbrž konkrétní zkušební testy. 
Některé právní předpisy nemají totiž takový rozsah, aby z něho bylo 
možné vytvořit adekvátní soubor testových otázek. Navrhujeme proto, 
aby byla připuštěna existence souboru testových otázek, ale i testů.  

Akceptováno.  

Text důvodové zprávy byl upřesněn.  

U některých správních činností jde 
o úzkou profilaci právních norem, což 
v důsledku znamená, že pro zkoušku 
existuje např. jen jeden test o 30 
otázkách, tj. soubor testových otázek 
obsahuje pouze tolik testových otázek, 
že de facto tvoří pouze jeden test. 

Ministerstvo dopravy 24 odst. 1 

důvodová 
zpráva 

Důvodová zpráva k bodu 15 konstatuje, že dojde ke snížení 
administrativní zátěže. S tímto tvrzením nesouhlasíme, protože prakticky 
budou vydávána 2 osvědčení v případech výkonu činností, pro které je 
třeba složení zkoušky z obecné i zvláštní části. 

Vysvětleno. 

Ministerstvo dopravy 
s vypořádáním připomínky 
souhlasí.  

Snížení administrativní zátěže spočívá 
ve vedení správních řízení o uznání 
rovnocennosti vzdělání dle § 34 
zákona o úřednících. 

Kraj Vysočina 24 odst. 2 

Nad rámec 
návrhu  

 

Navrhujeme v § 24 odst. 2 zcela oddělit obecnou a zvláštní část zkoušky 
tím, že by nebyla podmínka pro konání ústní zkoušky úspěšné složení 
písemné zkoušky z obou částí, když v § 25 se naskytne možnost vydat 
osvědčení pro tu část zvláštní odborné způsobilosti, v níž byl při ústní 
zkoušce hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“.  
V praxi je běžné, že úředník neuspěje právě v jedné části písemné 
zkoušky a tím se mu už uzavírá možnost dále postoupit k ústní zkoušce 
té části, u které má splněnou písemnou zkoušku. Domníváme se, že by 
tímto došlo ke snížení časové zátěže zkušební komise. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Kraj Vysočina na připomínce 
netrvá.  

Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů 
ČR 

24 odst. 5 Stávající znění 
Jestliže úředník nevyhověl při písemné nebo ústní zkoušce, může ji 
dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška se vykoná nejdříve po 30, 
nejpozději však do 90 dnů ode dne zkoušky, v níž uchazeč nevyhověl. 
V případě, že úředník ani při druhém opakování zkoušky neuspěje, lze 
stanovit termín další zkoušky nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne 
konání poslední neúspěšné zkoušky. 

Akceptováno. 

Navrhovaná změna (omezení 
spočívající v možnosti stanovení 
dalšího termínu zkoušky až po 
uplynutí 6 měsíců) z návrhu zákona 
vypuštěna.   
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Navrhované znění 
Jestliže úředník nevyhověl při písemné nebo ústní zkoušce, může ji 
dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška se vykoná nejdříve po 30, 
nejpozději však do 90 dnů ode dne zkoušky, v níž uchazeč nevyhověl. 
V případě, že úředník ani při druhém opakování zkoušky neuspěje, lze 
stanovit termín další zkoušky, tak aby další opravná zkouška byla 
vykonána do 18 měsíců, od kdy začal úředník vykonávat správní 
činnost. 

Odůvodnění 
Do 18 měsíců bude muset vykonat úředník zkoušku ZOZ, když ji 
nevykoná, bude ji moci vykonat až po 6 měsících. Myslím, že to časově 
nepůjde dost dobře zvládnout, bez ZOZ nemůže práci vykonávat 
a nemyslím si, že ÚSC mají volná pracovní místa. 
Myslím, že by zkouška měla být v případě, že bude mít institut kapacitu 
vykonána co nejdříve, tak aby byla absolvována do 18 měsíců. Nebo 
rozložit zkoušku nejdříve vykonat obecnou část do 12 měsíců a následně 
zvláštní část do 18 měsíců, tak jak to bylo již jednou navrhováno. 
ÚSC nemají volná pracovní místa na převedení zaměstnance a pak když 
zkoušku absolvuje tak převedení zpět na dané pracovní místo. Kdo 
danou pracovní pozici bude po tu dobu vykonávat se asi nikde neřeší. 
V případě, že pracovní místo ÚSC nemá, tak je prostě dána výpověď. 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

24 odst. 5 Nesouhlasíme se lhůtou 6 měsíců pro vykonání nové zkoušky po druhém 
neúspěšném opakování. Tuto lhůtu považujeme za kontraproduktivní, 
kdy žadatel o zkoušku spíše více informací a nabytých znalostí 
a vědomostí během lhůty minimálně 6 měsíců zapomene, než že by se na 
zkoušku více a lépe připravil. Rovněž lhůta 6 měsíců je příliš dlouhá i 
pro potřeby zaměstnavatelů - územně samosprávných celků, kteří 
potřebují mít úředníky, kteří zkoušku složí co nejdříve. Navrhujeme tuto 
lhůtu zkrátit na 90 dnů. 

Akceptováno. 

Navrhovaná změna (omezení 
spočívající v možnosti stanovení 
dalšího termínu zkoušky až po 
uplynutí 6 měsíců) byla z návrhu 
zákona vypuštěna.   

Ministerstvo zemědělství  24 odst. 5 Doplnění věty považujeme za nekoncepční a v rozporu s větou první 
odstavce 5. V první větě se uvádí, že úředník, který ve zkoušce neuspěl, 
může zkoušku opakovat dvakrát. Doplněním navržené věty se doplňuje 
možnost opakovat zkoušku po třetí. 

Odůvodnění: Není zřejmé, ani podle důvodové zprávy, zda bylo cílem 
předkladatele zavést třetí možnost opakování nebo zda jde pouze 
o nevhodnou formulaci. Pokud by se mělo jednat o zavedení třetího 
pokusu opakování zkoušky, nemůžeme s tímto souhlasit.  

Akceptováno, vysvětleno. 

Navrhovaná změna (omezení 
spočívající v možnosti stanovení 
dalšího termínu zkoušky až po 
uplynutí 6 měsíců) byla z návrhu 
zákona vypuštěna.   
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Zkoušku podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů, má státní zaměstnanec právo opakovat, a to jednou, 
na základě své písemné žádosti (§ 40). Ve srovnání s tímto ustanovením 
jsou tři pokusy na zkoušku nevyvážené, nehledě na skutečnost, že pokud 
není zkoušená osoba schopna se na potřetí připravit na zkoušku, nezdá 
se, že by šlo o osobu, která by měla vykonávat tuto činnost. 

Ministerstvo dopravy 24 odst. 5 Bod 16 navrhujeme doplnit o zmocnění k vydání prováděcího předpisu, 
který stanoví podmínky pro opakované zkoušky. V praxi existují 
pochybnosti s ohledem na časté novely právních předpisů, jaké znění má 
být použito při opakovaných zkouškách. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Ministerstvo dopravy 
s vypořádáním souhlasí.  

Požadovanou úpravu nepovažujeme 
za potřebnou. Pokládáme za 
nezpochybnitelné, že se vždy zkouší 
z aktuálně platného a účinného znění 
právních předpisů, tak jako při 
jakýchkoli jiných zkouškách, kde se 
zkouší právní úprava. Bylo by obtížně 
představitelné, že by na zkoušce byl 
jeden uchazeč přezkušován z aktuální 
právní úpravy, ale jiný – „repetent“ -
z právní úpravy již zastaralé. Tyto 
nuance neřeší např. ani zákon o státní 
službě ani jeho prováděcí  vyhláška 
č. 162/2015 Sb., o provádění 
úřednické zkoušky. 

Kraj Vysočina 24 odst. 5 Navrhujeme v § 24 následující znění odstavce 5: 
„(5) Jestliže úředník nevyhověl při písemné nebo ústní zkoušce, může ji 
dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška se vykoná nejdříve po 30, 
nejpozději však do 90 dnů ode dne zkoušky, v níž uchazeč nevyhověl. 
V případě, že úředník ani při druhém opakování zkoušky neuspěje, lze 
stanovit termín další zkoušky nejdříve po uplynutí 6 3 měsíců ode dne 
konání poslední neúspěšné zkoušky.“ 

Termín 6 měsíců považujeme za dlouhý. V tomto případě by bylo velmi 
obtížné splnit druhou opakovanou zkoušku do 1,5 roku od vzniku 
pracovního poměru. Úředník nebude moci vykonávat po uplynutí lhůty 
danou činnost do doby složení opravné zkoušky, nastanou obtíže s 
úpravou pracovních náplní, atd. 

Akceptováno. 

Navrhovaná změna (omezení 
spočívající v možnosti stanovení 
dalšího termínu zkoušky až po 
uplynutí 6 měsíců) byla z návrhu 
zákona vypuštěna.   
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Karlovarský kraj 24 odst. 5 Úprava spočívající v zavedení termínu další zkoušky nejdříve po 
uplynutí 6 měsíců ode dne konání poslední neúspěšné zkoušky je pro 
úřady i pro samotného úředníka neefektivní. Neúspěch u zkoušky může 
vyplývat z různých důvodů. V praxi může zavedení tohoto opatření 
znamenat to, že za vzdělávání úředníka vynaloží finanční prostředky 
(příprava a vykonání zkoušky ZOZ) a pokud úředník zkoušku ZOZ 
nestačí absolvovat do 18 měsíců, bude nucen jej převést na jinou práci 
nebo jej propustit pro nesplňování kvalifikačních předpokladů. Pro 
zaměstnavatele je proto toto počínání neefektivní a dosavadní úprava 
zákona v této oblasti se nám jeví jako vyhovující. Navrhujeme úpravu 
vypustit. 

Akceptováno. 

Navrhovaná změna (omezení 
spočívající v možnosti stanovení 
dalšího termínu zkoušky až po 
uplynutí 6 měsíců) byla z návrhu 
zákona vypuštěna.   

Ministerstvo dopravy 26 odst. 1 

Nad rámec 
návrhu  

 

Ustanovení § 26 odst. 1 navrhujeme doplnit tak, že ministerstvo (vnitra) 
rozhodne o námitkách až po projednání s příslušným ministerstvem, 
jehož působnosti se námitka týká, protože podle zákona příslušné 
ministerstvo rozhoduje o zkušebních otázkách pro zvláštní část zkoušky, 
jejich obsahu a kritériích hodnocení zkoušky. 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl doplněn podle 
připomínky.  

Plzeňský kraj  29 Jedná se o zpřesnění, resp. doplnění zákona v části týkající se akreditací 
vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů. 
Pokud jde o systém akreditací, s ohledem na rozsah agendy uváděný 
v důvodové zprávě navrhujeme jeho zjednodušení. Aby nedocházelo 
k situacím, kdy existují akreditované instituce, které nemají akreditován 
žádný vzdělávací program, navrhujeme zrušit akreditaci institucí 
a zachovat pouze akreditaci programů, v rámci nichž by byly podmínky 
pro danou instituci zahrnuty.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Plzeňský kraj na připomínce 
netrvá.  

Připomínka směřuje proti zavedenému 
systému akreditací, který jako takový 
nevyžaduje koncepční změnu. 

V případě zrušení akreditace 
vzdělávací instituce by se nutně 
posuzování splnění podmínek 
vztahujících se k samotné vzdělávací 
instituci přesunulo do procesu 
udělování akreditace jednotlivého 
vzdělávacího programu, což by právě 
naopak více zatížilo systém akreditací  
- opakovaně by bylo třeba posuzovat 
podmínky vztahující se k samotné 
vzdělávací instituci s každým nově 
předloženým vzdělávacím 
programem. Větší zatížení by tak bylo 
nejen na straně Ministerstva vnitra 
jakožto akreditujícího subjektu, ale 
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i na straně vzdělávacích institucí, 
které by musely opakovaně dokládat 
splnění podmínek. 

Pardubický kraj 29 Jedná se o zpřesnění, resp. doplnění zákona v části týkající se akreditací 
vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů. 
Pokud jde o systém akreditací, s ohledem na rozsah agendy uváděný 
v důvodové zprávě navrhujeme jeho zjednodušení. Aby nedocházelo 
k situacím, kdy existují akreditované instituce, které nemají akreditován 
žádný vzdělávací program, navrhujeme zrušit akreditaci institucí 
a zachovat pouze akreditaci programů, v rámci nichž by byly podmínky 
pro danou instituci zahrnuty.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Pardubický kraj na připomínce 
netrvá.  

Připomínka směřuje proti zavedenému 
systému akreditací, který jako takový 
nevyžaduje koncepční změnu. 

V případě zrušení akreditace 
vzdělávací instituce by se nutně 
posuzování splnění podmínek 
vztahujících se k samotné vzdělávací 
instituci přesunulo do procesu 
udělování akreditace jednotlivého 
vzdělávacího programu, což by právě 
naopak více zatížilo systém akreditací  
- opakovaně by bylo třeba posuzovat 
podmínky vztahující se k samotné 
vzdělávací instituci s každým nově 
předloženým vzdělávacím 
programem. Větší zatížení by tak bylo 
nejen na straně Ministerstva vnitra 
jakožto akreditujícího subjektu, ale 
i na straně vzdělávacích institucí, 
které by musely opakovaně dokládat 
splnění podmínek. 

Jihočeský kraj 29 Jde o zpřesnění, resp. doplnění zákona v části týkající se akreditací 
vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů. 
Pokud jde o systém akreditací, s ohledem na rozsah agendy uváděný 
v důvodové zprávě navrhujeme jeho zjednodušení. Aby nedocházelo 
k situacím, kdy existují akreditované instituce, které nemají akreditován 
žádný vzdělávací program, navrhujeme zrušit akreditaci institucí 
a zachovat pouze akreditaci programů, v rámci nichž by byly podmínky 
pro danou instituci zahrnuty.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Jihočeský kraj na připomínce 
netrvá.  

Připomínka směřuje proti zavedenému 
systému akreditací, který jako takový 
nevyžaduje koncepční změnu. 

V případě zrušení akreditace 
vzdělávací instituce by se nutně 
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posuzování splnění podmínek 
vztahujících se k samotné vzdělávací 
instituci přesunulo do procesu 
udělování akreditace jednotlivého 
vzdělávacího programu, což by právě 
naopak více zatížilo systém akreditací  
- opakovaně by bylo třeba posuzovat 
podmínky vztahující se k samotné 
vzdělávací instituci s každým nově 
předloženým vzdělávacím 
programem. Větší zatížení by tak bylo 
nejen na straně Ministerstva vnitra 
jakožto akreditujícího subjektu, ale 
i na straně vzdělávacích institucí, 
které by musely opakovaně dokládat 
splnění podmínek. 

Národní úřad 
pro kybernetickou 
a informační bezpečnost 

29 a násl. 

Nad rámec 
návrhu  

 

Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na zaměstnance územních 
samosprávných celků v oblasti kybernetické bezpečnosti, s přihlédnutím 
k velké specifičnosti, dynamice a důležitosti této problematiky pro řádné 
fungování orgánů veřejné správy, jakož i k tomu, že územně 
samosprávné celky jsou správci značného množství významných 
informačních systémů ve smyslu vyhlášky č. 317/2014 Sb., 
o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, je 
žádoucí, aby kompetenci v oblasti akreditace vzdělávacích institucí 
a vzdělávacích programů pro oblast kybernetické bezpečnosti převzal 
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten je podle 
zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ústředním správním 
úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti. Jako takový mimo jiné 
spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a kybernetické obrany, zejména s veřejnoprávními 
korporacemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a zajišťuje prevenci, 
vzdělávání a metodickou podporu v oblasti kybernetické bezpečnosti 
jakož i zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Cílem je taktéž upravit postavení Národního úřadu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost v oblasti akreditace vzdělávacích institucí 
a vzdělávacích programů se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. 
Práva a povinnosti žadatelů o akreditaci i proces udělení akreditace se 
navrhuje ponechat beze změny. Národní úřad pro kybernetickou 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost na 
připomínce netrvá.  

Ministerstvo vnitra v případě žádosti 
o akreditaci vzdělávacího programu 
zaměřeného na kybernetickou 
bezpečnost bude z hlediska posouzení 
obsahu a lektora programu 
spolupracovat s NÚKIB podle 
stanovené metodiky pro tyto případy. 
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a informační bezpečnost by v rámci udělování akreditace vzdělávací 
instituce a vzdělávacího programu v oblasti kybernetické bezpečnosti 
postupoval zcela stejně jako Ministerstvo vnitra v případě akreditace 
ostatních vzdělávacích programů. Z pohledu žadatele o akreditaci 
vzdělávací instituce a vzdělávacího programu by navrhovaná novelizace 
neměla představovat zásadní změnu. V rámci prokazování bezúhonnosti 
bude však muset žadatel Národnímu úřadu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost předložit výpis z evidence Rejstříku trestů sám, 
a to buď v elektronické podobě, nebo listině.  

Ustanovení § 29 a násl. požadujeme uvést v následujícím znění. 
Doplnění předmětného návrhu je uvedeno podtrženě: 

§ 29 
Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů 

 (1) Ministerstvo akredituje pro účely tohoto zákona vzdělávací 
instituce nebo vzdělávací programy na základě žádosti fyzické nebo 
právnické osoby (dále jen „žadatel“) a za podmínek stanovených tímto 
zákonem. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
akredituje pro účely tohoto zákona vzdělávací instituce a vzdělávací 
programy pro oblast kybernetické bezpečnosti; na tuto akreditaci se 
podmínky stanovené tímto zákonem pro akreditaci prováděnou 
ministerstvem vztahují obdobně. 

 (2) Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího 
programu se uděluje na dobu 3 let. Před uplynutím lhůty podle věty 
první může držitel akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace 
vzdělávacího programu požádat o její obnovení. Při obnovení 
akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího 
programu se použije ustanovení § 30 až 32 obdobně.  

(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). 

 (3)(5) Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace 
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vzdělávacího programu je nepřevoditelná a nepřechází na právní 
nástupce.  

 (4)(6) Zjistí-li ministerstvo nebo Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost při kontrole nedostatky při 
uskutečňování vzdělávacího programu, vyzve vzdělávací instituci, aby v 
přiměřené lhůtě zjednala nápravu. Nezjedná-li tato vzdělávací instituce 
ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo nebo v případě vzdělávací 
instituce nebo vzdělávacího programu pro oblast kybernetické 
bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost jí akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci 
vzdělávacího programu odejme. Ministerstvo nebo v případě 
vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu pro oblast 
kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci 
vzdělávacího programu odejme i v případě, že na straně vzdělávací 
instituce nastaly takové okolnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí 
žádosti o akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího 
programu.  

 (5)(7) V případě, že ministerstvo odejme akreditaci vzdělávací 
instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu, je povinností 
vzdělávací instituce, které byla akreditace vzdělávací instituce nebo 
akreditace vzdělávacího programu odňata, zajistit úředníkům možnost 
pokračovat v účasti na stejném nebo obdobném vzdělávacím programu v 
téže nebo jiné vzdělávací instituci. Pro splnění této povinnosti stanoví 
ministerstvo přiměřenou lhůtu.  
  

§ 30 
Akreditace vzdělávací instituce 

 (1) Součástí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce je i žádost 
o akreditaci alespoň 1 vzdělávacího programu (§ 31 odst. 1 a 2).  

 (2) Žádost o akreditaci vzdělávací instituce obsahuje jméno, 
příjmení, místo podnikání a identifikační číslo osoby (dále jen 
„identifikační číslo“) žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, nebo název, 
sídlo, statutární orgán a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel 
právnickou osobou. 

(2) Žádost o akreditaci vzdělávací instituce, je-li žadatel 
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fyzickou osobou, kromě obecných náležitostí žádosti obsahuje též 
rodné číslo, rodné příjmení, pohlaví, státní občanství, místo a okres 
narození nebo v případě narození v cizině místo a stát narození. 

 (3) K žádosti o akreditaci vzdělávací instituce se připojí 
a) oprávnění ke vzdělávací činnosti dle zvláštního právního 

předpisu;15) oprávnění není třeba prokazovat, pokud je žadatel 
o akreditaci vzdělávací instituce územním samosprávným 
celkem nebo ústředním správním úřadem,  

b) přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení 
žadatele o akreditaci vzdělávací instituce v oblasti vzdělávání 
podle tohoto zákona, včetně zajištění vhodných prostor pro 
konání vzdělávacího programu,  

c) přehled dosavadní činnosti žadatele o akreditaci vzdělávací 
instituce v oblasti vzdělávání,   

d) vzdělávací program, o jehož akreditaci se současně žádá, 
e) v případě vzdělávací instituce pro oblast kybernetické 

bezpečnosti výpis z evidence Rejstříku trestů podle 
zvláštního právního předpisu19).  

 (4) Skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 jsou důvěrné 
a ministerstvo a Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost je může použít pouze pro účely vyhodnocení žádosti 
o akreditaci vzdělávací instituce, pro kterou byly doloženy.  

 (5) Ministerstvo udělí akreditaci vzdělávací instituce fyzické 
nebo právnické osobě, jestliže jsou splněny podmínky stanovené v 
odstavcích 2 a 3.  

  (6)(5) Ministerstvo nebo v případě vzdělávací instituce pro 
oblast kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost akreditaci vzdělávací instituce neudělí, jestliže 
fyzická nebo právnická osoba  

a) k žádosti nepřipojila doklady podle odstavce 3,  
b) v žádosti uvedla nesprávné nebo neúplné údaje a ve lhůtě 

stanovené ministerstvem ji nedoplnila,  
c) nesplňuje podmínky podle odstavce 3,  
d) vzdělávací program nesplňuje požadavky podle § 31 odst. 32,  
e) není bezúhonná.  

  (6) Nemá-li vzdělávací instituce po dobu delší než 6 měsíců 
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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. 

 (7) Fyzická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla 
pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, 
jako by nebyla odsouzena.  

 (8) Právnická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla 
pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, 
jako by nebyla odsouzena.   

 (9) Za účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavce 7 nebo 8 
si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního 
právního předpisu19). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, 
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
_______________ 
15) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  
Živnostenský zákon.  

Obchodní zákoník. 
19) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 31 
Akreditace vzdělávacího programu 

 (1) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu obsahuje jméno, 
příjmení, místo podnikání a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel 
fyzickou osobou, nebo název, sídlo, statutární orgán a identifikační číslo 
žadatele, je-li žadatel právnickou osobou. 

 (2)(1) K žádosti o akreditaci vzdělávacího programu se připojí  
a) ověřená kopie akreditace vzdělávací instituce, která bude 

vzdělávací program zabezpečovat, nebo žádost fyzické nebo 
právnické osoby o akreditaci vzdělávací instituce,  

a) žádost fyzické nebo právnické osoby o akreditaci vzdělávací 
instituce, pokud fyzická nebo právnická osoba není 
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držitelem platné akreditace vzdělávací instituce, 
b) vzdělávací program,.  
c) nejméně 2 odborné posudky vzdělávacího programu.  

 (3)(2) Vzdělávací program obsahuje  
a) název, typ, formu a cíle; typ vzdělávacího programu vyjadřuje 

druh prohlubování kvalifikace (§ 18 odst. 1 a 2); forma 
vzdělávacího programu vyjadřuje, zda jde o vzdělávání 
prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci,  

b) členění na vzdělávací předměty a jejich charakteristiku,  
c) vzdělávací plán; vzdělávací plán stanoví časovou a obsahovou 

posloupnost vzdělávacích předmětů a dobu vzdělávání,  
d) seznam odborných lektorů pro vzdělávací program, včetně 

uvedení jména, příjmení, data narození a místa trvalého 
pobytu a doložení splnění požadavku vzdělání a praxe podle 
odstavce 3.  

(3) Lektorem pro vzdělávací program může být pouze osoba, 
která dosáhla vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském 
studijním programu a která má nejméně tříletou praxi vztahující se 
k obsahu vzdělávacího programu.  

 (4) Skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 1 až 3 jsou důvěrné 
a ministerstvo a Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost je může použít pouze pro účely vyhodnocení žádosti 
o akreditaci vzdělávací instituce, pro kterou byly doloženy.  

 (5) Ministerstvo udělí fyzické nebo právnické osobě akreditaci 
vzdělávacího programu, jestliže vzdělávací program splňuje podmínky 
uvedené v odstavci 3.  

 (6)(5) Ministerstvo nebo v případě vzdělávacího programu 
pro oblast kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost akreditaci neudělí, jestliže 
fyzická nebo právnická osoba  

a) k žádosti nepřipojila doklady podle odstavce 21,  
b) v žádosti uvedla nesprávné nebo neúplné údaje a ve lhůtě 

stanovené ministerstvem nebo Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost ji nedoplnila,  

c) vzdělávací program nesplňuje požadavky podle odstavce 32.,  
d) lektor vzdělávacího programu nesplňuje požadavky podle 
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odstavce 3, 
e) vzdělávací program nesplňuje požadavky stanovené tímto 

zákonem pro příslušný druh prohlubování kvalifikace (§ 18 
odst. 1 a 2). 

 
§ 32 

Akreditační komise 

(1) Ministerstvo zřizuje a Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost zřizují akreditační komise jako své poradní 
orgány pro udělování akreditací podle § 29 až 31. 

(2) Akreditační komise je složena z odborníků v oblasti veřejné 
správy a ze zástupců krajů a obcí. Členy akreditační komise jmenuje 
a odvolává ministerstvo a Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost. 

(3) Akreditační komise posoudí, zda jsou splněny podmínky pro 
udělení akreditace, a zpracuje stanovisko k žádosti. 

Svaz měst a obcí ČR 29 odst. 3 
a 4 

Nesouhlasíme se lhůtou v délce 3 měsíce stanovenou v odst. 3 pro 
rozhodnutí o udělení akreditace.  

Odůvodnění: 
Navrhovaná lhůta násobně překračuje lhůtu stanovenou pro klasické 
správní řízení (nejpozději do 30 dnů) a je dokonce o celou polovinu delší 
než lhůty ve zvlášť složitých případech, které mají být rozhodnuty 
nejpozději do 60 dnů. Lhůty by měly být stanoveny s ohledem na 
složitost řízení, přičemž žádosti o akreditace vzdělávací instituce nebo 
vzdělávacího programu zcela jistě nijak nevybočují z klasických 
správních řízení. Prodlužováním lhůt by neměl být řešen personální 
podstav na ministerstvu vnitra, nehledě na skutečnost, že pokud se v DZ 
uvádí, že důvodem má být zatížení ministerstva vnitra vedením 
správního řízení, pak pouhým prodloužením lhůty se nic nevyřeší, 
veškeré podané žádosti stejně budou muset být rozhodnuty, akorát se 
jejich rozhodování posune v čase. Nehledě na skutečnost, že 
ministerstvu se uleví tím, že obnova akreditace bude jednodušší. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Svaz měst a obcí ČR na připomínce 
netrvá.  

Důvodem výjimky je faktická délka 
správního řízení s ohledem na 
skutečnost, že každá žádost se musí 
předávat k posouzení akreditační 
komisi. 
 

Veřejná ochránkyně práv 30 odst. 3 V § 30 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje text „ústředním správním 
úřadem nebo Kanceláří veřejného ochránce práv,“.  

V souvislosti s připomínkou v bodu 1 navrhuji, aby Kancelář získala 
obdobné postavení jako územní samosprávný celek či nově navrhovaný 

Akceptováno. 

Upraveno jinak. Bylo vypuštěno – 
s ohledem na to, že ani ústřední 
správní úřad, ani Kancelář veřejného 
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ústřední správní úřad a o akreditaci by mohla žádat jako Kancelář (§ 17) 
bez povinnosti prokazovat oprávnění ke vzdělávací činnosti dle 
zvláštního právního předpisu [§ 30 odst. 3 písm. a) zákona]. 

ochránce práv nebude muset ze 
zákona získat akreditaci vzdělávací 
instituce (viz úprava v § 17). 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

30 odst. 3 
písm. a)  

Požadujeme v § 30 odst. 3 na konci písmene a) doplnit text „ústředním 
správním úřadem nebo Kanceláří veřejného ochránce práv,“.  
V souvislosti s připomínkou uvedenou výše k bodu 4 (§ 17 odst. 1) 
navrhujeme, aby Kancelář získala obdobné postavení jako územní 
samosprávný celek či nově navrhovaný ústřední správní úřad. 
O akreditaci by tak mohla žádat Kancelář (§17) a to bez povinnosti 
prokazovat oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního 
předpisu [§ 30 odst. 3 písm. a) zákona]. 

Akceptováno. 

Upraveno jinak. Bylo vypuštěno – 
s ohledem na to, že ani ústřední 
správní úřad, ani Kancelář veřejného 
ochránce práv nebude muset ze 
zákona získat akreditaci vzdělávací 
instituce (viz úprava v § 17). 

Hlavní město Praha 31 odst. 1 
a 3 

Požadujeme body 35 a 36 vypustit. 

Nesouhlasíme s názorem, že by lektoři, kteří jsou vysokoškolsky 
vzdělaní, měli být automaticky lepšími než ti, kteří mají „pouze“ střední 
školu. Kvalita lektora se neodvíjí jen od nejvyššího dosaženého vzdělání. 
Kvalita lektora je daná jednak praxí a zkušeností a jednak schopností 
„učit“ a vědomosti předávat dále. Je několik oblastí správních činností, 
kde jsou lektoři jen středoškoláci, ale jsou lektorsky vysoce vytíženi. 
Jinými slovy – pokud účastníkům kurzu daný lektor nemá co předat 
a jsou s výukou nespokojeni, víckrát se už kurzu daného lektora 
neúčastní. Pokud je seminář odborně zajímavý, opětovně se na kurz rádi 
vrací. I k tomuto slouží povinně vyplňované dotazníky lektora a kurzu 
a Ministerstvo vnitra může kdykoliv provést kontrolu v dané oblasti – 
kvality kurzu a lektora. Navíc existuje jedna správní činnost – RORP, 
kde jsou dvě lektorky bez vysokoškolského vzdělání. V případě, že bude 
přistoupeno k předkládané novele, tuto správní činnosti nebude mít kdo 
lektorovat. Takových lektorů bez požadovaného vzdělání je však napříč 
správními činnostmi více. Předkladatel zcela nekoncepčně požaduje 
vysokoškolské vzdělání, přičemž tímto přístupem může dojít ke kolapsu 
vzdělávání úředníků v několika správních činnostech. Nedomníváme se, 
že současní úředníci jsou nekvalitně vzděláváni. Tyto novelizační body 
požadujeme vypustit a zachovat stávající režim ohledně lektorů.  

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 

 
 
 
 

Pardubický kraj 31 odst. 2 
písm. c) 
a odst. 3 

Co se týče zpřísnění podmínek pro doložení personálního zajištění 
vzdělávacího programu, stanoví odst. 3 nově pro lektory podmínku 
vysokoškolského vzdělání (nejméně v bakalářském studijním programu). 
Přestože není vyžadováno, aby obor vysokoškolského vzdělání 
korespondoval se zaměřením vzdělávacího programu, je tato podmínka 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
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nastavena současně s předchozí praxí lektora v délce nejméně 3 let. 
Navrhujeme, aby tato podmínka byla nastavena nikoliv kumulativně, 
nýbrž alternativně (případně s delším úsekem požadované praxe). Dle 
našeho názoru v praxi existuje celá řada odborníků bez vysokoškolského 
vzdělání, kteří jsou schopni předávat své dlouholeté zkušenosti. 

vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let 

Svaz měst a obcí ČR 31 odst. 2 
písm. d) 

31 odst. 3 

Požadujeme odůvodnění rozšíření požadovaných údajů o lektorech 
a vypuštění požadavků na vysokoškolské vzdělání lektorů.  

Odůvodnění: 
Výrazně se rozšiřují požadavky na seznam lektorů, resp. na jejich údaje 
(místo trvalého pobytu, datum narození). Není vysvětleno, proč jsou tyto 
údaje pro akreditaci nezbytné a jakému účelu mají sloužit.  
Nesouhlasíme s navrhovaným omezením lektorů pouze na osoby 
s vysokoškolským vzděláním. Samotné vysokoškolské vzdělání, navíc 
pokud může být libovolného směru, tzn. bez vazby na danou 
problematiku, nijak nezaručuje potřebnou odbornost a znalost. Dle 
našich zkušeností je naopak mnoho odborníků, kteří svému oboru 
rozumějí a jsou schopni předávat své zkušenosti dále, avšak 
vysokoškolské vzdělání nemají. Důležitější, než formální vzdělání je 
praxe v oboru. Navrhujeme proto vypustit požadavek na vysokoškolské 
vzdělání. 

Rozšíření údajů o lektorech: 
Částečně akceptováno, vysvětleno. 

Svaz měst a obcí ČR s vypořádáním 
souhlasí.  

Požadavek údaje o trvalém pobytu 
bude vypuštěn, ostatní údaje jsou 
nezbytné.  

Kvalifikační požadavky na lektory: 
Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 
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Úřad vlády ČR 
Odbor kompatibility 

31 odst. 2 
písm. d) 

Požadavek uvedení místa trvalého pobytu v seznamu odborných lektorů 
považujeme z hlediska splnění účelu ustanovení, tj. nutnosti posouzení 
kompetentnosti lektorů, jako nadbytečný a nepřiměřený už proto, že 
následkem neuvedení této informace by teoreticky mohlo být i neudělení 
akreditace (§ 30 odst. 5 písm. d) a § 31 odst. 5 písm. c)). Uvedený 
požadavek je také nepřímo diskriminační k občanům EU, kteří nemusí 
mít v ČR trvalý pobyt. Z uvedených důvodů požadujeme požadavek 
uvedení místa trvalého pobytu lektorů vypustit. 

Akceptováno. 

Požadavek údaje o trvalém pobytu byl 
vypuštěn.  

Jihočeský kraj 31 odst. 2 
písm. d) 
a odst. 3 

Zpřísnění podmínek pro personální zajištění vzdělávacího programu, 
stanoví odst. 3 nově pro lektory podmínku vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském studijním programu) se současnou 3-letou praxí 
vztahující se k obsahu vzdělávacího programu.  
Dle naší praxe existuje řada odborníků bez vysokoškolského vzdělání, 
kteří jsou schopni předávat své dlouholeté zkušenosti. 
Navrhujeme, aby tato podmínka byla nastavena alternativně (např. 
s delším úsekem požadované praxe u lektorů bez vysokoškolského 
vzdělání). 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 

Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů 
ČR 

31 odst. 3 Stávající znění 
Lektorem pro vzdělávací program může být pouze osoba, která dosáhla 
vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu a 
která má nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávacího 
programu.  

Navrhované znění 
Lektorem pro vzdělávací program může být pouze osoba, která dosáhla 
vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu a 
která má nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávacího 
programu, nebo osoba, která dosáhla středoškolského vzdělání 
s maturitou a která má nejméně šestiletou praxi vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu. 

Odůvodnění 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
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Návrh stanovení alternativních kvalifikačních předpokladů pro lektory 
vychází z vlastních poznatků a záměru využít znalostí a zkušeností 
zaměstnanců (úředníků) územních samosprávných celků, kteří mají 
víceletou praxi, zkušenosti a úspěšně se věnují lektorské činnosti. 
Je navrhován obdobný princip, jaký je uplatněn při stanovení 
kvalifikačních předpokladů vzdělání pro výkon prací zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě (viz § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) 

praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 

 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

31 odst. 3 Nesouhlasíme s limitací na lektora tím, že bude muset mít 
vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu a 
nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávacího programu. 
Řada lektorů má bohatou praxi a přednášené problematice rozumí, i 
když třeba nemají nově předepisované minimálně bakalářské vzdělání. 
Došlo by tak k jejich nežádanému vyloučení z lektorské činnosti a ztrátě 
odborníků z praxe. 
Navrhujeme podmínku minimálně bakalářského vzdělání vypustit, 
případně uvést nějakou alternativu - např. pedagogické minimum, 
rekvalifikaci či kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání atp.  

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 

Ministerstvo dopravy 31 odst. 3 V bodě 36 se nově navrhuje pro lektora vzdělávacího programu dosažení 
vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním oboru 
a dále nejméně tříletá praxe vztahující se k obsahu vzdělávacího 
programu. Nevyžaduje se tedy, aby vysokoškolské vzdělání odpovídalo 
vzdělávacímu programu. Za této situace existuje pochybnost, zda 
požadavek vysokoškolského vzdělání přispěje ke zlepšení kvality 
vzdělávacího programu. Naopak dojde ke stavu, že osoby s dlouholetou 
odbornou praxí, ale bez vysokoškolského vzdělání nebudou moci plnit 
funkci lektorů. Fakticky to povede k situaci, že nebude možné některé 
vzdělávací programy zajistit. Požadujeme proto požadavek 
vysokoškolského vzdělání vypustit, nebo na konci § 31 odst. 3 doplnit 
slova „nebo osoba, která je zapsána v seznamu odborníků podle § 35 
odst. 1 písm. d).“.   

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
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vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 

Kraj Vysočina 31 odst. 3 Navrhujeme v 31 následující znění odstavce 3: 
„(3) Lektorem pro vzdělávací program může být pouze osoba, která 
dosáhla vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním 
programu a která má nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu.“ 

Navrhujeme odstranit podmínku dosažení bakalářského VŠ titulu. 
Domníváme se, že mezi lektory je řada těch, kteří jsou velmi kvalitní po 
odborné stránce i po stránce komunikační a dokáží přednášenou 
problematiku vysvětlit a posluchače upoutat, ale bohužel nemají toto 
vzdělání. Obáváme se, že by z těchto důvodů ubyla řada kvalitních 
lektorů. 
 
Dále navrhujeme zpřesnit definici pojmu „tříletá praxe vztahující se 
k obsahu vzdělávacího programu“.  
V zákoně není stanoveno, jak bude prokazováno. Není zřejmé, zda se 
jedná o praxi lektorskou nebo výkonnou v daném oboru. 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 

Středočeský kraj  31 odst. 3 Lektorem vzdělávacího programu může být dle návrhu pouze osoba, 
která dosáhla vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském 
studijním programu a která má nejméně tříletou praxi vztahující se 
k obsahu vzdělávacího programu. S tímto ustanovením nesouhlasíme.  

Vzdělání lektorů takto specificky definované na nejméně VŠ Bc. + 3 
roky praxe má diskriminační charakter a představuje nerovné zacházení 
ve vztahu ke středoškolsky vzdělaným lektorům. Program vstupního 
vzdělávání úředníků Středočeského kraje má v současné době 2 lektory, 
kteří nesplňují podmínku VŠ vzdělání. Znamená to, že po 1. 7. 
2020 (pokud bude takto novela schválena) nebo po  uplynutí lhůty 
platnosti akreditace 1/2021, již nebudou tito lektoři v akreditačním 
programu být uvedeni? Jedná se např. o velmi erudovanou interní 
lektorku 10 let přednášející spisovou službu a archivnictví, za níž 
nemáme náhradu. Oddělení zajišťující tuto činnost je personálně složeno 
ze středoškoláků a osob s nižším vzděláním. Museli bychom hledat 
externího lektora, což je pro nás neefektivní a nehospodárné 
a pravděpodobně by to vedlo k ukončení akreditace programu. 
Upřednostňovali bychom proto dlouholetou praxi v oboru a lektorské 
zkušenosti. Je otázkou, zda by bylo možné udělat za této situace ve 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 
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vzdělání lektora výjimku, která by měla oporu v zákoně? 
Olomoucký kraj 31 odst. 3 Navrhujeme úplně vypustit podmínku vysokoškolského vzdělání, 

případně upravit navrhované ust. § 31 odst. 3 takto: „Lektorem pro 
vzdělávací program může být pouze osoba, která dosáhla 
vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu 
a která má nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávacího 
programu, nebo osoba, která je zapsána v seznamu odborníků podle § 35 
odst. 1 písm. d) tohoto zákona.“ 

Zdůvodnění: Toto ustanovení je v důvodové zprávě odůvodněno tím, že 
se zpřesňují a zpřísňují podmínky pro doložení personálního zajištění 
vzdělávacího programu s tím, že osoba odborného lektora má zcela 
stěžejní význam pro kvalitu daného vzdělávacího programu. S tím lze 
vyslovit souhlas, nicméně následně je uvedeno, že pro lektory se nově 
stanovuje podmínka vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském 
studijním programu, přičemž není vyžadováno, aby obor 
vysokoškolského vzdělání korespondoval se zaměřením vzdělávacího 
programu. Není tedy vůbec zřejmé, z jakého důvodu vysokoškolské 
vzdělání v kterémkoli oboru přispěje ke kvalitě vzdělávacího programu. 
Naopak, jediným měřítkem kvality vzdělávacího programu, který je 
z logiky věci smysluplný, je praxe. V současné době existují vzdělávací 
programy, které jsou personálně zajištěny odborníky s mnohaletou praxí 
v příslušném oboru, avšak bez nově navrhovaného požadavku na 
vzdělání. V případě takového požadavku naopak dojde ke snížení kvality 
vzdělávacího programu. Jako příklad lze uvést „Přípravu k ověření 
zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním 
rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech“ 
zajišťovanou Institutem pro veřejnou správu. V současné době je tento 
vzdělávací program personálně zajištěn třemi aktivními lektory 
a současně odborníky ve smyslu ust. § 23 odst. 1, resp. ust. § 35 odst. 1 
písm. d) zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění. Z těchto tří lektorů 
splňuje požadavek vysokoškolského vzdělání pouze jeden. V případě 
navrhované změny zákona č. 312/2002 Sb. nebude možné řádně zajistit 
proškolení úředníků územních samosprávných celků, kteří jsou v tomto 
směru povinni úspěšně složit zkoušku ze zvláštní části zvláštní odborné 
způsobilosti. Navrhujeme proto požadavek vysokoškolského vzdělání 
vypustit, zvláště z toho důvodu, že není zřejmá souvislost s kvalitou 
zajištění vzdělávacího programu, když obor studia vůbec nemusí 
korespondovat s oborem vzdělávání. Zvláště palčivá je tato otázka 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 
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v dnešní době, kdy požadavky na vzdělání úředníků vedly v řadě případů 
k „inflaci vysokoškolského vzdělání“, aniž by získáním akademického 
titulu došlo k jakémukoliv zvýšení úrovně vědomostí o problematice, jíž 
se úředník věnuje. 
Lze pouze doplnit, že v uvedeném oboru (týkajícím se problematiky 
řidičských oprávnění a řidičských průkazů) nebude možné řádně zajistit 
žádný vzdělávací program napříč celou republikou, neboť danou 
problematiku přednášejí převážně, až na výjimky, pouze výše zmíněné 
tři osoby, přičemž jejich praxe v oboru se pohybuje kolem patnácti let 
a jsou považovány za odborníky ze strany všech dotčených příslušných 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. 
V případě nepřijetí první části připomínky týkající se vypuštění 
vysokoškolského vzdělání, se navrhuje doplnit navrhované znění ust. 
§ 31 odst. 3 o text: „, nebo osoba, která je zapsána v seznamu odborníků 
podle § 35 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.“ tak, aby v případě nesplnění 
podmínky vysokoškolského vzdělání mohla být tato činnost i nadále 
prováděna osobami již zapsanými v seznamu odborníků, případně 
osobami, které příslušné ministerstvo, s ohledem na jejich praxi, 
v budoucnu do tohoto seznamu zařadí. 

Moravskoslezský kraj 31 odst. 3 K nově navrhovanému § 31 odst. 3 – lektor pro vzdělávací program 

Nově navrhované znění § 31 odst. 3: 
(3) Lektorem pro vzdělávací program může být pouze osoba, která 
dosáhla vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním 
programu a která má nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu. 

Navrhujeme toto nově navrhované znění odst. 3 § 31 ještě upravit takto: 
(3) Lektorem pro vzdělávací program může být pouze osoba, která 
dosáhla vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním 
programu a která má nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu, nebo osoba, která dosáhla středoškolského 
vzdělání s maturitou a která má nejméně šestiletou praxi vztahující se 
k obsahu vzdělávacího programu. 

Odůvodnění: 
Návrh stanovení alternativních kvalifikačních předpokladů pro lektory 
vychází z vlastních poznatků a záměru využít znalostí a zkušeností 
zaměstnanců (úředníků) územních samosprávných celků (zejména pak 
obcí), kteří mají víceletou praxi, zkušenosti a úspěšně se věnují lektorské 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 
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činnosti. 
Je navrhován obdobný princip, jaký je uplatněn při stanovení 
kvalifikačních předpokladů vzdělání pro výkon prací zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě (viz § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) 

Karlovarský kraj 31 odst. 3 Ustanovení týkající se zpřísnění podmínek pro doložení personálního 
zajištění vzdělávacího programu, nově pro lektory podmínku 
vysokoškolského vzdělání (nejméně v bakalářském studijním programu). 
Přestože není vyžadováno, aby obor vysokoškolského vzdělání 
korespondoval se zaměřením vzdělávacího programu, je tato podmínka 
nastavena současně s předchozí praxí lektora v délce nejméně 3 let. 
Navrhujeme, aby tato podmínka byla nastavena nikoliv kumulativně, 
nýbrž alternativně (případně s delším úsekem požadované praxe). 
V praxi existuje také celá řada odborníků bez vysokoškolského vzdělání, 
kteří jsou schopni předávat své dlouholeté zkušenosti. Navrhujeme 
úpravu ustanovení dle připomínky viz výše a doplnění u lektorů 
o podmínku „…nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou a která má 
nejméně šestiletou praxi…“ 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

31 odst. 3 ČMKOS požaduje zrušit podmínku vysokoškolského vzdělání, případně 
upravit navrhovaný § 31 odst. 3 v tomto znění: „Lektorem pro 
vzdělávací program může být pouze osoba, která dosáhla 
vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu 
a která má nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávacího 
programu, nebo osoba, která je zapsána v seznamu odborníků podle § 35 
odst. 1 písm. d) tohoto zákona.“. 

Odůvodnění: 
Toto ustanovení je v důvodové zprávě odůvodněno tím, že se zpřesňují  
a zpřísňují podmínky pro doložení personálního zajištění vzdělávacího 
programu s tím, že osoba odborného lektora má zcela stěžejní význam 
pro kvalitu daného vzdělávacího programu. S tím lze vyslovit souhlas, 
nicméně následně je uvedeno, že pro lektory se nově stanovuje 
podmínka vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním 
programu, přičemž není vyžadováno, aby obor vysokoškolského 
vzdělání korespondoval se zaměřením vzdělávacího programu. Není 
tedy vůbec zřejmé, z jakého důvodu vysokoškolské vzdělání 

Akceptováno.  

Návrh zákona byl upraven tak, že pro 
lektory byl stanoven alternativně  

- kvalifikační požadavek 
vysokoškolského vzdělání 
(nejméně v bakalářském 
programu) a současně požadavek 
předchozí odborné praxe 
vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 3 let, nebo 

- požadavek předchozí odborné 
praxe vztahující se k obsahu 
vzdělávacího programu v délce 
nejméně 6 let. 
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v kterémkoli oboru přispěje ke kvalitě vzdělávacího programu. Naopak, 
jediným měřítkem kvality vzdělávacího programu, který je z logiky věci 
smysluplný, je praxe. Tento požadavek sníží počet osob, které budou mít 
zájem funkci lektora zastávat. 

Hlavní město Praha 33 

Nad rámec 
návrhu  

 

V  § 33 požadujeme vložit nový odstavec 4, který zní: 
„Zvláštní odborná způsobilost podle § 21, týkající se správních činností 
souvisejících s řízením o přestupcích, se považuje za rovnocennou 
zkoušce odborné způsobilosti provedené u Ministerstva vnitra podle 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“. 

Odůvodnění: 
Žádáme doplnit rovnocennost zkoušky podle zákona č. 312/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zaměřené na správní trestání a zkoušky podle 
zákona č. 250/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protože se 
domníváme, že se jedná o nedůvodnou duplicitu těchto zkoušek. 
Dochází ke zbytečnému zatěžování jak samotných úředníků, tak 
k finanční zátěži úřadů.  

Neakceptováno. 

Hlavní město Praha na připomínce 
netrvá.  

Zkouška podle zákona o odpovědnosti 
za přestupky a zkouška zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona 
č. 312/2002 Sb. jsou dvě na sobě 
nezávislé zkoušky upravené dvěma na 
sobě nezávislými právními úpravami. 
Tyto zkoušky jsou též  obsahově 
odlišné, byť určité shody nelze 
v současnosti vyloučit. Po roce 2022 
se předpokládá úprava zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti tak, aby 
byla v případě, že je její součástí 
i právní úprava přestupků, zaměřena 
výlučně pouze na skutkové podstaty 
přestupků v daném zákoně 
upravujícím příslušný úsek veřejné 
správy. Zkouška podle zákona 
o odpovědnosti za přestupky plní 
funkci obecné zkoušky prokazující 
znalosti obecné a procesní části 
přestupkového práva. 

Karlovarský kraj 33 odst. 1 Z ustanovení byla vypuštěna možnost uznání rovnocennosti vstupního 
vzdělávání. V praxi by tato změna znamenala další vynakládání 
finančních prostředků. Stávající úprava je vyhovující. Navrhujeme 
ponechání možnosti uznávání rovnocennosti vstupního vzdělávání. 

Neakceptováno.   

Karlovarský kraj na připomínce 
netrvá.  

Viz odůvodnění v důvodové zprávě.  

Kraj Vysočina 34 odst. 1 Navrhujeme v § 34 odst. 1 ponechat možnost ÚSC požádat o osvědčení 
o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části.  
Zákon ukládá ÚSC povinnost přihlásit úředníka na ZOZ, ale pokud si 

Neakceptováno.   

Kraj Vysočina na připomínce 
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bude žádat sám úředník, může docházet ke zbytečným průtahům 
k odeslání žádosti o uznání rovnocennosti (ověření dalších dokladů 
(diplom, dodatek k diplomu), které má personalista v osobním spise. 
Domníváme se, že by měla být ponechána ÚSC možnost odeslat žádost 
– urychlí proces a nebudou zbytečné průtahy pro odeslání žádosti 
o uznání rovnocennosti.  
Pokud nebudou úředníci včas odesílat žádosti o uznání rovnocennosti 
(ihned po obdržení potvrzených sylabů z vysokých škol) budou přibývat 
omluvy na ZOZ, protože personalista obdrží ve většině případů od 
úředníka rozhodnutí o uznání rovnocennosti až po zákonné lhůtě pro 
přihlášení úředníka na ZOZ. 

netrvá.  

Viz odůvodnění v důvodové zprávě. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

34 odst. 2 Navrhované znění požadujme doplnit tak, že rovnocennost vzdělání 
nelze uznat ani v případě, že zvláštní právní předpis vyžaduje, aby pro 
výkon určité správní činnosti byla vždy prokázána zvláštní odborná 
způsobilost. 

Odůvodnění: 
MPSV požaduje, aby u úředníků územních samosprávných celků nebyla 
otevřena možnost uznání rovnocennosti vzdělání pro zvláštní odbornou 
způsobilost pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně 
dětí, a to z důvodu zajištění odpovídající úrovně kvality výkonu 
sociálně-právní ochrany, která je zcela zásadní pro naplnění práv 
a potřeb ohrožených dětí (je to obzvláště zranitelná cílová skupina, u níž 
je bezpodmínečně nutné garantovat profesionální přístup k řešení jejich 
situace).  
Požadavek MPSV vychází z toho, že je žádoucí prostřednictvím zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti vždy ověřit, zda nový zaměstnanec orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí skutečně disponuje znalostmi a vědomostmi 
potřebnými pro výkon sociálně-právní ochrany, neboť dosažené vzdělání 
nemusí být v tomto ohledu dostatečnou zárukou. Této skutečnosti 
odpovídá také úprava bodu 2 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 304/2012 Sb., 
v němž jsou stanoveny studijní programy a obory, na základě nichž lze 
uznat pro jednotlivé správní činnosti rovnocennost vzdělání ve zvláštní 
části zvláštní odborné způsobilosti. V bodu 2 záměrně nejsou pro správní 
činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí stanoveny žádné studijní 
programy a obory, na základě nichž je možné rovnocennost vzdělání 
uznat.  
MPSV opakovaně ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu také 
ověřovalo pro účely uznávání rovnocennosti vzdělání shodu mezi tématy 

Akceptováno.   

Do návrhu zákona byla doplněna 
odpovídající novela zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí.  
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přípravy na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti ve zvláštní části pro 
správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí a předměty 
vysokoškolských studijních programů. Při prověření bylo zjištěno, že 
žádný bakalářský ani magisterský studijní program nenabízí předměty, 
které by svým obsahem i rozsahem předávaných informací natolik 
odpovídaly přípravám na zvláštní část zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti (ZOZ) na úseku sociálně-právní ochrany dětí, aby bylo 
možné na základě nich automaticky uznat pracovníkům orgánů sociálně-
právní ochrany dětí rovnocennost vzdělání pro zvláštní část ZOZ podle 
vyhlášky č. 304/2012 Sb. 
V praxi se objevují výrazné rozdíly v úrovni odborných kompetencí 
a kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí mezi úředníky, kteří 
úspěšně absolvovali zkoušku ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany 
dětí, a těmi, kteří tuto zkoušku neabsolvovali, neboť jim byla uznána 
rovnocennost vzdělání pro tento typ ZOZ. Úředníci, kteří neprošli řádně 
přípravou a zkouškou k ověření ZOZ pak nejsou schopni řádně 
vykonávat správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí, neboť 
nebyli na jejich výkon řádně připraveni v průběhu studia na vysokých 
školách.  
Z výše popsaných důvodu také nebyla možnost uznání rovnocennosti 
vzdělání otevřena sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí v rámci standardizace této agendy účinné od 1. ledna 2015. 
V rámci závazné úpravy standardů kvality pro poskytování sociálně-
právní ochrany dětí je v příloze č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
zakotveno kritérium 5c, na základě něhož musí orgán sociálně-právní 
ochrany dětí přihlásit nového zaměstnance zařazeného k výkonu 
sociálně-právní ochrany v zákonem stanovených lhůtách ke zkoušce 
ZOZ i v souladu s § 21 zákona č. 312/2002 Sb. Z této povinnosti 
neexistuje žádná výjimka, a to ani v případě žádosti zaměstnance 
o uznání rovnocennosti vzdělání podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb. Je 
proto žádoucí, aby byl požadavek kritéria 5c) přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 473/2012 Sb. promítnut i do úpravy § 34 zákona č. 312/2002 Sb. 
v tom směru, že s odkazem na zvláštní právní úpravu nelze prokázání 
zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při sociálně-
právní ochraně dětí nahradit na žádost úředníka uznáním rovnocennosti 
vzdělání. 

Zlínský kraj 34 odst. 2 „Rovnocennost vzdělání nelze uznat pro povinnost účastnit se vstupního Akceptováno.  
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vzdělávání (§ 19).“  
V důvodové zprávě je k tomuto uvedeno následující: „Vstupní 
vzdělávání se nemusí opětovně absolvovat v případě změny 
zaměstnavatele – územního samosprávného celku.“  
Navrhujeme vložit tento dovětek přímo do textu zákona, aby nevznikaly 
pochybnosti o tom, zda je nutné vstupní vzdělávání absolvovat při 
změně zaměstnavatele – územního samosprávného celku - opakovaně. 

Odůvodnění: 
Máme za to, že při změně zaměstnavatele – územního samosprávného 
celku – není nutné absolvovat vstupní vzdělávání opakovaně. Týž názor 
je vyjádřen i v důvodové zprávě. Aby však nevznikaly pochybnosti, bylo 
by dobré tento dovětek vložit přímo do textu zákona. 

Návrh zákona byl doplněn 
o výslovnou úpravu v § 19 odst. 4 -  
povinnost absolvovat vstupní 
vzdělávání se nevztahuje na úředníka, 
který již dříve vstupní vzdělávání 
ukončil. 
 

 

Olomoucký kraj 34 odst. 2 Nově vkládaný odstavec 2 v § 34 navrhujeme doplnit následujícím 
způsobem: „(2) Rovnocennost vzdělání nelze uznat pro povinnost 
účastnit se vstupního vzdělávání (§ 19). Úředník, který absolvoval 
vstupní vzdělání, jej nemusí absolvovat opětovně v případě změny 
zaměstnavatele.“ 

Odůvodnění: Pro vyloučení všech pochybností by bylo vhodné uvést 
pravidlo „jednou a dost“ přímo do zákona, nikoli jen do důvodové 
zprávy. Předpokládáme, že zůstává zachováno pravidlo uvedené § 19 
odst. 4 a že tedy úředník, který má zvláštní odbornou způsobilost, 
nemusí absolvovat vstupní vzdělání. Dále předpokládáme, že na 
úředníka, jenž je zproštěn povinnosti prokázat zvláštní odbornou 
způsobilost podle § 33 odst. 1, se hledí pro účely vstupního vzdělání 
jako na úředníka, který mám zvláštní odbornou způsobilost, čili ani tento 
nemusí absolvovat vstupní vzdělání.  

Akceptováno.  

Návrh zákona byl doplněn 
o výslovnou úpravu v § 19 odst. 4 -  
povinnost absolvovat vstupní 
vzdělávání se nevztahuje na úředníka, 
který již dříve vstupní vzdělávání 
ukončil. 
 

Karlovarský kraj 34 odst. 2 V návaznosti na připomínku k § 33 navrhujeme vypustit nově 
navrhovaný odstavec 2 „Rovnocennost vzdělání nelze uznat pro 
povinnost účastnit se vstupního vzdělávání (§ 19).“ 

Neakceptováno.   

Karlovarský kraj na připomínce 
netrvá.  

Viz odůvodnění v důvodové zprávě. 

Kraj Vysočina 34 odst. 4 

Nad rámec 

Navrhujeme v § 34 následující znění odstavce 4: 
„(4) O žádosti o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části 
ministerstvo rozhodne do 3 2 měsíců od zahájení řízení.“ 
Navrhujeme úpravu lhůty ze 3 na 2 měsíce. Max. lhůtu 3 měsíců 
považujeme za nepřiměřenou, a to s ohledem na potřebu vědět informace 
o vyrozumění k žádosti s předstihem (nutnost včas úředníka přihlásit, 

Neakceptováno, vysvětleno.   

Kraj Vysočina na připomínce 
netrvá.  

Navrhovanou právní úpravou se věcně 
nic nemění, lhůta 3 měsíce je již ve 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFXBXFJ0)



 61 

pozvat k přípravě, realizovat úhradu, apod.). stávající právní úpravě.  

Lhůty pro přihlášení ke zkoušce 
nejsou se lhůtou pro rozhodnutí 
o žádosti o uznání rovnocennosti 
vzdělání neskladebné. V praxi 
v převážné většině případů sám 
žadatel na základě výzvy k doplnění 
podkladů žádá o prodloužení doby 
s ohledem na potřebu doložení sylabů 
potvrzených školou, kde v minulosti 
studoval. 

Kraj Vysočina 38 odst. 1 Navrhujeme, aby byl upraven § 38 odst. 1 v kontextu dříve uvedeného, 
tj. do prohlubování vzdělávání lze zahrnout i jazykové vzdělávání, které 
je neakreditované. 

Neakceptováno.  

Kraj Vysočina na připomínce 
netrvá.  

Navrhovaná úprava jde proti smyslu 
zákona č. 312/2002 Sb. – v režimu 
zákona č. 312/2002 Sb. je cílem 
regulovat vzdělávání zaměřené na 
výkon správních činností (s tím 
souvisí to, že „započitatelné“ 
vzdělávání mohou poskytovat jen 
akreditované vzdělávací instituce 
v akreditovaných vzdělávacích 
programech). I v případě jazykového 
vzdělávání v režimu zákona 
č. 312/2002 Sb. je třeba splnit 
požadavek vazby k výkonu správní 
činnosti; nic však nebrání tomu, aby 
územní samosprávný celek 
v odůvodněných případech zajistil 
prohlubování kvalifikace úředníka 
v oblasti jazykového vzdělávání mimo 
režim zákona č. 312/2002 Sb. 

Plzeňský kraj 39 V uvedeném ustanovení je navrhována sankce za nesplnění povinnosti 
zaslat MV písemnou zprávu o vzdělávání poskytovaném podle tohoto 
zákona v uplynulém kalendářním roce, a to sankce v podobě odnětí 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Plzeňský kraj na připomínce 
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akreditace. Domníváme se, že takto závažný následek by neměl být 
spojován s pouhým opomenutím, k němuž může v ojedinělém případě 
dojít např. z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti příslušného pracovníka 
apod. Navrhujeme stanovit tuto sankci pouze pro případy opakovaného 
neplnění povinnosti. 

netrvá.  

Sankce v podobě odnětí akreditace je 
stanovena až pro případ, že vzdělávací 
instituce nesplní povinnost zaslat 
zprávu Ministerstvu vnitra ani po 
výzvě a stanovení dodatečné lhůty 
k nápravě. Vázání sankce až na 
opakované nesplnění povinnosti 
(povinnost je stanovena s frekvencí 1 
krát ročně) by znamenalo rezignaci na 
získání zprávy za daný kalendářní rok.  

Pardubický kraj 39 V uvedeném ustanovení je navrhována sankce za nesplnění povinnosti 
zaslat MV písemnou zprávu o vzdělávání poskytovaném podle tohoto 
zákona v uplynulém kalendářním roce, a to sankce v podobě odnětí 
akreditace. Domníváme se, že takto závažný následek by neměl být 
spojován s pouhým opomenutím, k němuž může v ojedinělém případě 
dojít např. z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti příslušného pracovníka 
apod. Navrhujeme stanovit tuto sankci pouze pro případy opakovaného 
neplnění povinnosti. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Pardubický kraj na připomínce 
netrvá.  

Sankce v podobě odnětí akreditace je 
stanovena až pro případ, že vzdělávací 
instituce nesplní povinnost zaslat 
zprávu Ministerstvu vnitra ani po 
výzvě a stanovení dodatečné lhůty 
k nápravě. Vázání sankce až na 
opakované nesplnění povinnosti 
(povinnost je stanovena s frekvencí 1 
krát ročně) by znamenalo rezignaci na 
získání zprávy za daný kalendářní rok. 

Jihočeský kraj 39 Navrhována sankce za nesplnění povinnosti zaslat ministerstvu 
písemnou zprávu o vzdělávání poskytovaném podle tohoto zákona 
v uplynulém kalendářním roce (v podobě odnětí akreditace).  
Domníváme se, že instituce by měla být nejprve vyzvána k nápravě. 
Sankci navrhujeme uplatnit až v případech opakovaného neplnění této 
povinnosti. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Jihočeský kraj na připomínce 
netrvá.  

Sankce v podobě odnětí akreditace je 
stanovena až pro případ, že vzdělávací 
instituce nesplní povinnost zaslat 
zprávu Ministerstvu vnitra ani po 
výzvě a stanovení dodatečné lhůty 
k nápravě. Vázání sankce až na 
opakované nesplnění povinnosti 
(povinnost je stanovena s frekvencí 1 
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krát ročně) by znamenalo rezignaci na 
získání zprávy za daný kalendářní rok. 

Zlínský kraj 41 odst. 1 Navrhujeme současně vypustit v § 41 odst. 1 větě druhé část textu: 
„nejvýše však 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden den.“ 

Zdůvodnění:  
Máme za to, že uvedené částky byly v zákoně stanoveny ke dni jeho 
účinnosti, tj. roku 2003, a zcela neodpovídají faktickému stavu. Navíc se 
domníváme, že náhrady by neměly být stanovovány zákonem, s ohledem 
na jejich častou změnu, nýbrž jiným podzákonným předpisem, např. 
vyhláškou. Navrhujeme v takovém případě současně doplnit do § 42 
zákonné zmocnění Ministerstva vnitra k provedení § 41 odst. 1. 
V souvislosti s uvedeným bodem lze poukázat na to, že předkladatel sice 
v důvodové zprávě deklaruje snahu o vyšší erudovanost úředníků 
územně samosprávných celků a zajištění kvalitní a jednotné úrovně 
specifických odborných znalostí úředníků potřebných pro výkon 
správních činností, neřeší však skutečnost, zda je stávající ohodnocení 
odborníků prezentujících obecnou a zvláštní část zkoušky, nebo též 
členů zkušební komise, dostatečně motivační takovouto činnost 
vykonávat, když se odměna za tyto činnosti za nejméně posledních 10 
let nijak nezměnila. 

Akceptováno.  

Horní hranice náhrady ušlého výdělku 
za dobu výkonu funkce člena komise 
u členů komisí, kteří nejsou 
v pracovním poměru ani v poměru 
obdobném pracovnímu poměru se 
návrhem zákona vypouští.  

Olomoucký kraj 41 odst. 1 Navrhujeme současně vypustit v § 41 odst. 1 větě druhé část textu: 
„nejvýše však 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden den.“ 

Zdůvodnění: Máme za to, že uvedené částky byly v zákoně stanoveny ke 
dni jeho účinnosti, tj. roku 2003, a zcela neodpovídají faktickému stavu. 
Navíc se domníváme, že náhrady by neměly být stanovovány zákonem, 
s ohledem na jejich častou změnu, nýbrž jiným podzákonným 
předpisem, např. vyhláškou. Navrhujeme v takovém případě současně 
doplnit do § 42 zákonné zmocnění Ministerstva vnitra k provedení § 41 
odst. 1. 
V souvislosti s uvedeným bodem lze poukázat na to, že předkladatel sice 
v důvodové zprávě deklaruje snahu o vyšší erudovanost úředníků 
územně samosprávných celků a zajištění kvalitní a jednotné úrovně 
specifických odborných znalostí úředníků potřebných pro výkon 
správních činností, neřeší však otázku, zda je stávající ohodnocení 
odborníků prezentujících obecnou a zvláštní část zkoušky, nebo též 
členů zkušební komise, dostatečně motivační takovouto činnost 
vykonávat, když se odměna za tyto činnosti za nejméně posledních 

Akceptováno.  

Horní hranice náhrady ušlého výdělku 
za dobu výkonu funkce člena komise 
u členů komisí, kteří nejsou 
v pracovním poměru ani v poměru 
obdobném pracovnímu poměru se 
návrhem zákona vypouští. 
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10 let nijak nezměnila. 
Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

41 odst. 1 ČMKOS požaduje současně zrušit v § 41 odst. 1 větě druhé slova 
„nejvýše však 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden den.“ případně 
uvedené částky přiměřeně navýšit. 

Odůvodnění: 
Limity ušlého výdělku neodpovídají aktuálním mzdovým a platovým 
poměrům, zřejmě vycházejí ze situace v době účinnosti zákona. 
Požadujeme tuto náhradu nelimitovat, ale poskytovat ve skutečné výši, 
případně limit přiměřeně zvýšit. 

Akceptováno.  

Horní hranice náhrady ušlého výdělku 
za dobu výkonu funkce člena komise 
u členů komisí, kteří nejsou 
v pracovním poměru ani v poměru 
obdobném pracovnímu poměru se 
návrhem zákona vypouští. 

Hlavní město Praha Přechodné 
ustanovení  

Přechodné ustanovení bodu 3 žádáme s ohledem na uplatněnou zásadní 
připomínku vypustit.  

Neakceptováno.  

Hlavní město Praha na připomínce 
netrvá.  

Byly upraveny požadavky na lektory 
– viz vypořádání připomínek k § 31 
odst. 1 a 3.  

Moravskoslezský kraj Správní 
poplatky 

K navrhované změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů 

Navrhujeme nově navrhované znění ještě upravit takto: 

Osvobození 
Od poplatku je osvobozena příspěvková organizace zřízená podle 
zákona o úřednících územních samosprávných celků Ministerstvem 
vnitra jako vzdělávací instituce [§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 
Sb.], územní samosprávný celek, který uskutečňuje vzdělávací programy 
bezúplatně pro své úředníky, a ústřední správní úřad. 

Odůvodnění: 
Uplatnit rovné podmínky pro všechny vzdělávací instituce veřejné 
správy (státní správy i samosprávy) a všechny osvobodit od správních 
poplatků. Pokud územní samosprávné celky uskutečňují vzdělávání 
podle zákona o úřednících pro své úředníky, plní tím pouze zákonem 
uložené povinnosti, a to v zájmu efektivity a řádného hospodaření 
s veřejnými prostředky. Nejedná se o komerční činnost.  
Stanovení poplatku by mělo negativní dopad na hospodaření a zatížilo 
by územní samosprávné celky dalšími náklady na vzdělávání úředníků, 
které jsou i bez toho vysoké. 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace.  
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Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů 
ČR 

Správní 
poplatky 

Stávající znění 
Osvobození 
Od poplatku je osvobozena příspěvková organizace zřízená podle 
zákona o úřednících územních samosprávných celků Ministerstvem 
vnitra jako vzdělávací instituce [§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 
Sb.] 

Navrhované znění 
Osvobození 
Od poplatku je osvobozena příspěvková organizace zřízená podle 
zákona o úřednících územních samosprávných celků Ministerstvem 
vnitra jako vzdělávací instituce [§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 
Sb.], územní samosprávný celek, který uskutečňuje vzdělávací programy 
bezúplatně pro své úředníky, a ústřední správní úřad. 

Odůvodnění 
Uplatnit rovné podmínky pro všechny vzdělávací instituce veřejné 
správy (státní správy i samosprávy) a všechny osvobodit od správních 
poplatků. Pokud územní samosprávné celky uskutečňují vzdělávání 
podle zákona o úřednících pro své úředníky, plní tím pouze zákonem 
uložené povinnosti, a to v zájmu efektivity a řádného hospodaření 
s veřejnými prostředky. Nejedná se o komerční činnost. Stanovení 
poplatku by mělo negativní dopad na hospodaření a zatížilo by územní 
samosprávné celky dalšími náklady na vzdělávání úředníků, které jsou 
i bez toho vysoké. 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace.  

Svaz měst a obcí ČR Správní 
poplatky 

Položka 25b - zavedení poplatku za akreditaci vzdělávací instituce, 
obnovení akreditace vzdělávací instituce, za akreditaci vzdělávacího 
programu a obnovení akreditace vzdělávacího programu.  

Nesouhlasíme s takto nastaveným způsobem správních poplatků. Jak 
z hlediska výše nastavených správních poplatků, které jsou neadekvátní, 
především, co se týče žádostí o obnovení ať již instituce nebo programu, 
tak ani z hlediska institucí, které by měly být od poplatku osvobozeny.  
Výše správních poplatků za žádosti o akreditace nebo jejich obnovení 
(částka 5000 Kč, 3000 Kč a 2000 Kč) jsou výrazně nejvyšší v porovnání 
s poplatky, které byly zavedeny v oblasti průběžného profesního 
vzdělávání různými ústředními orgány. Výši těchto poplatků 
považujeme za neadekvátní. 
Co se týče žádostí o obnovení akreditací, pak vzhledem k tomu, že 
ministerstvo v návrhu novely navrhuje zjednodušený postup pro 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
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obnovení akreditace bez stanoviska akreditační komise, pak neobstojí 
argumentace v důvodové zprávě, že výše správního poplatku odpovídá 
náročnosti správního řízení o udělení akreditace. Pokud jde o akreditaci 
samotné vzdělávací instituce, v důvodové zprávě je uvedeno, že 
smyslem úpravy je motivovat instituce žádat pouze o takové akreditace, 
které chtějí realizovat. Pokud však někdo chce nabízet vzdělávání, tak si 
o akreditaci instituce požádá i přes tento poplatek, a jediným reálným 
efektem zavedení správního poplatku tak bude zajištění příjmu do 
státního rozpočtu.  
Osvobození od poplatku pouze pro příspěvkovou organizaci zřízenou 
podle zákona o úřednících územních samosprávných celků 
Ministerstvem vnitra jako vzdělávací instituce s odůvodněním, že úhrada 
správního poplatku představuje pouze finanční transakci v rámci státního 
poplatku znamená, že tato příspěvková organizace nebude nijak 
motivován k podávání pouze těch žádostí, o které má zájem, což dle DZ 
je hlavním argumentem pro zavedení správních poplatků, na druhou 
stranu však ostatní subjekty, jejichž rozpočet je také svázán se státním 
rozpočtem, od těchto poplatků osvobozeny nejsou.  
V případě, že nebude zcela upuštěno od vybírání správních poplatků za 
žádosti o akreditace, pak žádáme, aby od poplatků byly osvobozeny též 
obce, kraje a jejich asociace či sdružení. 
Pokud územní samosprávné celky uskutečňují vzdělávání podle zákona 
o úřednících pro své úředníky, plní tím pouze zákonem uložené 
povinnosti, a to v zájmu efektivity a řádného hospodaření s veřejnými 
prostředky. Nejedná se o komerční činnost. Stanovení poplatku by mělo 
negativní dopad na hospodaření a zatížilo by územní samosprávné celky 
dalšími náklady na vzdělávání úředníků, které jsou i bez toho vysoké. 

- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace.  

Ministerstvo financí  Správní 
poplatky  

Nesouhlasíme s vložením nové položky 25b do sazebníku zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro zpoplatňování žádostí o akreditaci je určená obecná položka 22 
sazebníku zákona o správních poplatcích. Nová položka se vkládá pouze 
v případech, kdy za tutéž oblast je navrhováno zpoplatnění nejen žádosti 
o akreditaci, ale i dalších úkonů, jako je tomu např. u položek 28, 58 
a 65 sazebníku. 

Akceptováno. 

Text návrhu byl upraven podle 
připomínky (systematické zařazení 
nových správních poplatků do 
stávající položky 22).  

Zlínský kraj Správní 
poplatky 

„Od poplatku je osvobozena příspěvková organizace zřízená podle 
zákona o úřednících územních samosprávných celků Ministerstvem 
vnitra jako vzdělávací instituce [§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 
Sb.]“. Navrhujeme od poplatku osvobodit také územní samosprávné 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  
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celky.  

Odůvodnění: 
Územní samosprávné celky školí své zaměstnance za účelem úspory 
veřejných finančních prostředků, ne za účelem zisku. Pro územní 
samosprávné celky není vzdělávání svých zaměstnanců zdrojem příjmů, 
proto nevidíme důvod, proč by měly za akreditaci platit a navrhujeme je 
od tohoto poplatku osvobodit. 

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace.  

Kraj Vysočina Správní 
poplatky 

Navrhujeme doplnit, popř. upřesnit kdy a jakou formou budou poplatky 
hrazené. 

Neakceptováno.  

Kraj Vysočina na připomínce 
netrvá.  

Obecné otázky řeší stávající právní 
úprava zákona o správních poplatcích.  

Kraj Vysočina Správní 
poplatky 

Navrhujeme poplatky v Položce 25b zrušit nebo alespoň snížit v případě 
žádostí ÚSC.  
ÚSC akreditují sebe a vzdělávací programy ne za účel zisku jak je tomu 
u komerčních vzdělávacích institucích. I když ÚSC ušetří náklady na 
vysílání svých zaměstnanců na semináře komerčních vzdělávacích 
institucí, stále má nemalé náklady vynaložené na lektory a prostory 
a techniku u svých akreditovaných vzdělávacích programů. 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
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rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace.  

Kraj Vysočina Správní 
poplatky 

Navrhujeme v Položce 25b zrušit poplatek za přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu podle zákona o úřednících územních 
samosprávných celků ve výši 2 000 Kč.  
Alternativně navrhujeme tento snížit v případě žádosti o obnovu 
akreditace vzdělávacího programu, která neobsahuje změny v obsahu 
nebo rozsahu vzdělávacího programu a rozhodovat se bude bez 
stanoviska akreditační komise (§ 29 odst. 4).  

Ministerstvo vnitra bude mít v tomto případě minimální náklady na 
obnovení takového vzdělávacího programu.  

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace.  

Středočeský kraj Správní 
poplatky 

Se stanovením správního poplatku za akreditaci vzdělávací instituce, 
resp. vzdělávacího programu, kdy každá žádost má být zvlášť 
zpoplatněna, nesouhlasíme.  

Odůvodnění: 
Od poplatku by měly být osvobozeny všechny úřady veřejné správy 
financované z veřejných rozpočtů a taktéž jimi zřizované a financované 
příspěvkové organizace realizující vzdělávání jako veřejně prospěšnou 
činnost, nikoliv za účelem dosahování zisku. ÚSC žádají o akreditace  
instituce a programu především z důvodu úspory finančních prostředků, 
mají zájem si úředníky „bezplatně“ proškolit. Může to mít i opačný, tedy 
demotivační efekt, že ÚSC nebudou o akreditace žádat.  

Ve změně zákona o správních poplatcích – položce 25b nově vložené do 
přílohy tohoto zákona je navrhovaná výše správních poplatků za žádosti 
o akreditace nebo jejich obnovení (částka 5000 Kč, 3000 Kč a 2000 Kč) 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFXBXFJ0)



 69 

výrazně nejvyšší v porovnání s poplatky, které byly zavedeny v oblasti 
průběžného profesního vzdělávání různými ústředními orgány. Výši 
těchto poplatků považujeme za neadekvátní. 

Pro srovnání MPSV v rámci systému vzdělávání sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách stanovilo poplatek 1000 Kč za žádost 
o akreditaci nového vzdělávacího programu. MŠMT akreditace 
vzdělávacích programů určených pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků nezpoplatňuje, u akreditací rekvalifikačních programů je 
stanoven poplatek 1000 Kč. Poplatek za žádost o získání autorizace 
profesní kvalifikace je u jednotlivých ministerstev odpovídajících za 
danou profesní kvalifikaci stanoven na 1500 Kč, za její obnovení je 
stanoven poplatek 500 Kč. 

Zdůvodnění opatření zavést poplatky neobsahuje informaci o tom, proč 
byl poplatek za akreditaci vzdělávací instituce stanoven výrazně vyšší 
než poplatek za akreditaci vzdělávacího programu. Proces posouzení 
žádosti o akreditaci vzdělávací instituce je administrativně stejně 
náročný jako proces posouzení žádosti o akreditaci vzdělávacího 
programu, dokonce neklade zvláštní nároky na odborné posuzování ze 
strany členů akreditační komise na rozdíl od posuzování odborného 
obsahu vzdělávacího programu. Z logiky věci by tedy poplatek za 
akreditaci vzdělávací instituce měl být naopak nižší než poplatek za 
akreditaci vzdělávacího programu.  

Vzhledem k navrhovanému zjednodušení procesu posuzování žádostí 
o obnovení akreditace vzdělávací instituce a žádostí o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu, kdy některé žádosti by nebyly vůbec 
akreditační komisi předkládány, je navrhovaná výše poplatku 2000 Kč 
za žádost o obnovení též nepřiměřená. 

Zavedení správních poplatků za akreditace a obnovování akreditací je 
zdůvodněno motivačním aspektem pro vzdělávací organizace, aby 
žádaly pouze o akreditace takových programů, které mají zájem 
skutečně realizovat. V důvodové zprávě je zároveň uveden počet 
akreditovaných vzdělávacích programů, které nebyly ve sledovaném 
období realizovány. 

Tento argument svědčí o absolutní neznalosti některých důležitých 
podmínek, ve kterých je vzdělávání dle zákona o úřednících ÚSC 
realizováno. Pokud má být vzdělávací instituce schopna adekvátně 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 
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reagovat na potřeby úřadů ÚSC a zajistit na základě jejich poptávky 
v přiměřeném čase poptávaný vzdělávací kurz, musí mít předem 
vytvořené portfolio již akreditovaných vzdělávacích programů, neboť 
potřeby úřadů ÚSC jsou někdy velmi rozličné a nepředvídatelné. 
Vycházejí z potřeb konkrétního úřadu a jeho aktuální personální situace. 
Pokud úřad poptává vzdělávací kurz, má zpravidla zájem jej realizovat 
řádově ve lhůtě několika týdnů, nikoliv několika měsíců (pomineme-li 
dobu potřebnou na přípravu samotného vzdělávacího programu, jen 
posouzení žádosti o akreditaci a vydání rozhodnutí ze strany MV se má 
podle návrhu novely prodloužit na 3 měsíce).  

Stejně je tomu v případech, kdy ÚSC vyhlásí výběrové řízení na 
dodavatele vzdělávacích služeb v rámci realizace projektů 
spolufinancovaných z evropských fondů. Součástí podmínek pro podání 
nabídky do výběrového řízení je požadavek na dodání již akreditovaných 
vzdělávacích programů.  

Dalším důležitým aspektem při realizaci vzdělávacích kurzů je fakt, 
že konkrétní odborná témata jsou poptávána zpravidla v návaznosti na 
důležité legislativní změny provedené v dané agendě. Poté, co dojde 
k proškolení potřebného množství úředníků, přestane být o daný kurz 
zájem, a takový program pak není třeba jeden až dva roky realizovat.   

Je mylné se domnívat, že pokud některý vzdělávací program není 
vzdělávací organizací v průběhu roku realizován, není potřeba jej mít 
akreditovaný. Realizace vzdělávacích programů se řídí poptávkou 
a aktuální potřebou ze strany úřadů ÚSC, nikoliv zájmem vzdělávací 
organizace kurz realizovat. 

Pro snížení administrativní zátěže související s procesem obnovování 
akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů by bylo 
vhodné prodloužit lhůtu platnosti akreditace ze 3 na 5 let (§ 29 odst. 2 
zákona č. 312/2002 Sb.).  

V průběhu tříleté lhůty platnosti akreditace vzdělávacích institucí 
a vzdělávacích programů nedochází ve většině případů k podstatným 
změnám, a pokud u některé instituce nebo u některého programu 
k důležitým změnám dojde, vzdělávací instituce je stejně povinna 
o schválení této změny MV požádat nehledě na to, jak dlouhá doba ještě 
do konce platnosti akreditace zbývá. 
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Doplňující informace k nákladům na akreditace a jejich obnovování 

Příspěvková organizace Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), 
který nepatří objemem realizovaných kurzů a množstvím akreditovaných 
vzdělávacích programů mezi největší poskytovatele vzdělávání dle 
zákona o úřednících ÚSC, má v současné době vytvořené portfolio cca 
100 programů, které jsou s různou intenzitou pravidelně realizovány. 

Ročně bývá obnovováno průměrně 20 akreditací, za což VISK zaplatí 
cca 40 tis. Kč. Každoročně bývá nově akreditováno průměrně 10 nových 
programů za minimálně 30 tis. Kč.  

Náklady na akreditace by podle návrhu na zavedení poplatků vyšly 
VISK celkem na minimálně 70 tis. Kč ročně. 

Plzeňský kraj Správní 
poplatky 

Podmínění přijetí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce či programu 
a o jejich obnovení zaplacením správního poplatku. Navrhujeme, aby 
byly od tohoto poplatku kromě Institutu pro veřejnou správu Praha 
osvobozeny též obce a kraje. 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 

Pardubický kraj Správní 
poplatky 

Podmínění přijetí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce či programu 
a o jejich obnovení zaplacením správního poplatku. Navrhujeme, aby 
byly od tohoto poplatku kromě Institutu pro veřejnou správu Praha 
osvobozeny též obce a kraje. 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 
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- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 

Olomoucký kraj Správní 
poplatky 

Navrhujeme do části osvobození od správního poplatku výslovně uvést, 
že od poplatku jsou osvobozeny i územní samosprávné celky. Dle 
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona o správních poplatcích jsou od 
poplatku osvobozeny územní samosprávné celky a jejich orgány, 
požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, 
kterým jsou pověřeny. Podání žádosti o akreditaci vzdělávacího 
programu však není výkonem státní moci, jednalo by se o realizaci 
samostatné působnosti. Lze vyjádřit názor, že hrazení správního 
poplatku by mohlo způsobovat problémy při zájmu územního 
samosprávného celku (resp. jeho orgánu) akreditovat vzdělávací 
program územním samosprávným celkem. Územní samosprávné celky 
nejsou komerční subjekty, které pořádají vzdělávací akce za účelem 
zisku. Naopak často pořádají vzdělávací akce bezplatně.  

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 

Liberecký kraj Správní 
poplatky 

Územní samosprávné celky jako akreditované vzdělávací instituce 
neprovozují vzdělávání úředníků jako svoji výdělečnou činnost. Naopak 
vzdělávání poskytují svým úředníkům a často především úředníkům 
nižších územně samosprávných celků v rámci metodické pomoci 
zdarma. Vzdělávání tak jednoznačně přispívá ke zvyšování odbornosti 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFXBXFJ0)



 73 

úředníků a k udržování a zvyšování kvality veřejné správy jako celku. 
S ohledem na uvedené navrhujeme, aby byly od správních poplatků 
souvisejících s akreditacemi osvobozeny kromě Institutu pro veřejnou 
správu Praha také i obce a kraje. 

vzdělávací instituce - 3 000 Kč 
- přijetí žádosti o obnovení 

akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 

Karlovarský kraj Správní 
poplatky 

Podmínění přijetí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce či programu 
a o jejich obnovení zaplacením správního poplatku. Navrhujeme, aby 
byly od tohoto poplatku kromě Institutu pro veřejnou správu Praha 
osvobozeny též obce a kraje. 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 

Jihočeský kraj Správní 
poplatky 

Podmínění přijetí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce či programu 
a o jejich obnovení zaplacením správního poplatku.  
Navrhujeme, aby byly od tohoto poplatku kromě Institutu pro veřejnou 
správu Praha osvobozeny též obce a kraje. 

Akceptováno.  

Výše správních poplatků byla 
upravena:  
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- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávací instituce - 3 000 Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávací instituce - 
1 000 Kč  

- přijetí žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu - 2 000 
Kč 

- přijetí žádosti o obnovení 
akreditace vzdělávacího programu 
- 1 000 Kč 

Osvobození od poplatku bylo 
rozšířeno o územní samosprávné 
celky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace. 
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