
Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 63 Rozeslána dne 21. června 2017 Cena Kč 102,–

O B S A H :

172. Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění
úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

173. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů

174. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně



172

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2017

o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob
oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích
a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 111 odst. 5
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestup-
ky a řízení o nich:

§ 1

(1) Přihlašování úřední osoby ke zkoušce od-
borné způsobilosti úředních osob oprávněných
k provádění úkonů správního orgánu v řízení o pře-
stupcích (dále jen „zkouška“) provádí správní orgán,
ve kterém je úřední osoba zařazena (dále jen „pří-
slušný orgán“). Příslušný orgán zasílá přihlášku Mi-
nisterstvu vnitra, nebo jím zřízené státní příspěvkové
organizaci, je-li pověřena zajištěním zkoušky (dále
jen „zkušební instituce“); pověření státní příspěv-
kové organizace zveřejňuje Ministerstvo vnitra na
svých internetových stránkách.

(2) Přihláška ke zkoušce obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický
titul, datum a místo narození a místo trvalého
pobytu nebo bydliště úřední osoby, nemá-li
místo trvalého pobytu na území České repu-
bliky,

b) označení a sídlo příslušného orgánu a

c) podpis vedoucího příslušného orgánu nebo jím
pověřené osoby.

(3) Zkušební instituce do 30 dnů ode dne do-
ručení přihlášky písemně sdělí den, místo a čas ko-
nání zkoušky příslušnému orgánu, a to nejméně
15 dnů před jejím konáním.

(4) Termín konání zkoušky určuje zkušební in-
stituce tak, aby úřední osobě bylo umožněno konat
zkoušku do 90 dnů ode dne doručení přihlášky.

§ 2

(1) Zkouška se koná formou ústních odpovědí
na zkušební otázky. Seznam zkušebních otázek se
člení na části A, B a C. Každá část obsahuje 10 otá-

zek. Úřední osoba si losuje po jedné otázce z každé
části.

(2) Rozsah právní úpravy, která je předmětem
zkušebních otázek, je stanoven v příloze k této vy-
hlášce. Zkušební otázky zveřejňuje zkušební insti-
tuce na svých internetových stránkách.

(3) Zkouška trvá nejdéle 60 minut včetně pří-
pravy.

§ 3

(1) Zkouška se koná před zkušební komisí se-
stávající ze tří členů, které zkušební instituce vybere
ze seznamu zkušebních komisařů.

(2) Seznam zkušebních komisařů sestavuje Mi-
nisterstvo vnitra.

(3) Členové zkušební komise mezi sebou zvolí
svého předsedu. Nepodaří-li se předsedu zvolit, čle-
nové zkušební komise jej určí losem. Předseda řídí
činnost zkušební komise.

(4) Zkušební komise se usnáší většinou hlasů
svých členů.

§ 4

(1) Jestliže úřední osoba odpoví na každou
z vylosovaných otázek tak, že prokáže znalosti orga-
nizace a činnosti veřejné správy a právních předpisů
v oblasti odpovědnosti za přestupek, je zkouška vy-
konána úspěšně a úřední osoba se hodnotí výrokem
„vyhověl“/„vyhověla“; v opačném případě zkouška
není vykonána úspěšně a úřední osoba se hodnotí
výrokem „nevyhověl“/„nevyhověla“. Zkušební ko-
mise seznámí úřední osobu s hodnocením zkoušky
bezprostředně po jejím vykonání; o vykonání
zkoušky zkušební komise vyhotoví protokol, jehož
kopii zašle do 5 dnů ode dne konání zkoušky pří-
slušnému orgánu.
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(2) Zkouška dále není vykonána úspěšně, po-
kud

a) úřední osoba od zkoušky odstoupí,

b) úřední osoba v průběhu zkoušky použije nedo-
volené pomůcky, nebo

c) se úřední osoba ke zkoušce bez náležité omluvy
nedostaví.

(3) Úřední osobě, která se ze závažného dů-
vodu ke zkoušce nemohla dostavit a jejíž neúčast
byla náležitě omluvena, zkušební instituce určí ná-
hradní termín.

§ 5

V případě, že zkouška nebyla vykonána
úspěšně, zkušební instituce písemně sdělí den, místo
a čas konání opakované zkoušky příslušnému
orgánu, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním.

§ 6

(1) V případě úspěšného vykonání zkoušky
vydá Ministerstvo vnitra úřední osobě do 15 dnů

ode dne konání zkoušky osvědčení o vykonání
zkoušky.

(2) Osvědčení o vykonání zkoušky obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický
titul, datum a místo narození úřední osoby,

b) označení „Osvědčení o vykonání zkoušky od-
borné způsobilosti úředních osob oprávněných
k provádění úkonů správního orgánu v řízení
o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“,

c) číslo osvědčení,
d) datum vydání osvědčení,
e) otisk úředního razítka Ministerstva vnitra a

f) podpis předsedy zkušební komise.

(3) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Ministr:

Chovanec v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 172/2017 Sb.

Rozsah právní úpravy pro seznam zkušebních otázek

A. Ověření znalostí organizace a činnosti veřejné správy

1) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

3) Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

B. Ověření znalostí v oblasti odpovědnosti za přestupek

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

a) Část první – Obecná ustanovení.

b) Část druhá – Základy odpovědnosti za přestupek.
c) Část čtvrtá – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.

C. Ověření znalostí v oblasti řízení o přestupku

1) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: část třetí – Řízení o přestupcích.

2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
a) Část třetí, hlava druhá, díl 1 – Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

b) Část třetí, hlava třetí, díl 1 – Kasační stížnost.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2017,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k prove-
dení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně některých zá-
konů:

Čl. I

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných
celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky
č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb. a vyhlášky
č. 39/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) při správě daní, poplatků a jiných peněžitých
plnění do veřejných rozpočtů,“.

2. V § 1 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:

„l) při výkonu veřejného opatrovnictví,“.

Dosavadní písmena l) až dd) se označují jako pís-
mena m) až ee).

3. V § 1 odst. 1 písmeno r) zní:

„r) při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve
státní správě, pořádku v územní samosprávě,

veřejného pořádku, občanského soužití a ma-
jetku,“.

4. V § 1 odst. 1 písm. bb) se slova „a nakládání
s obaly“ zrušují.

5. V § 1 odst. 1 písmeno cc) zní:

„cc) při prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými směsmi,“.

6. V § 1 odst. 2 se slova „ , jejichž rozpracování
bude provedeno v souboru zkušebních otázek“ zru-
šují.

7. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „a podpis ve-
doucího úřadu“ zrušují.

8. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné
způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem
platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003
pro některou správní činnost, přiloží územní samo-
správný celek k přihlášce originál osvědčení převe-
dený do elektronické podoby.“.

9. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

10. Příloha zní:
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní
a poplatků prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způso-
bilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých
plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/
/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

2. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této
vyhlášky vykonávají správní činnost při výkonu ve-
řejného opatrovnictví, jsou povinni prokázat zvláštní
odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.

3. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této
vyhlášky vykonávají správní činnost při přestupko-
vém řízení ve věci pořádku ve státní správě a pořádku
v územní samosprávě, jsou povinni prokázat zvláštní
odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti
při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní
správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného
pořádku, občanského soužití a majetku do 18 měsíců
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Úředník,
který přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
prokázal zvláštní odbornou způsobilost při přestup-
kovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského
soužití a majetku, splňuje zvláštní odbornou způso-

bilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém
řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku
v územní samosprávě, veřejného pořádku, občan-
ského soužití a majetku.

4. Zvláštní odborná způsobilost v hospodaření
s odpady a nakládání s obaly prokázaná podle vy-
hlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za
zvláštní odbornou způsobilost v hospodaření s od-
pady podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Zvláštní odborná způsobilost při ochraně
zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky
chemických látek a chemických přípravků a prevenci
havárií způsobených těmito látkami prokázaná podle
vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za
zvláštní odbornou způsobilost při prevenci závaž-
ných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi podle
vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2017.

Ministr:

Chovanec v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 5. června 2017

o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
smlouva vyššího stupně na rok 2017, která byla uzavřena dne 18. 4. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem –

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky
a organizací zaměstnavatelů – Zemědělským svazem České republiky, je s účinností od prvního dne měsíce
následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví
označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví,
rybářství.

S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní
tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO
CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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