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1. Úvod 
 
Podle §35 písmene r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 
změně některých zákonů, v platném znění musí ministerstvo vnitra vypracovat na základě 
obdržených výročních zpráv Výroční zprávu o  stavu vzdělávání úředníků územních 
samosprávných celků. Institut pro místní správu Praha (zabezpečující vybrané působnosti 
výkonu státní správy podle zákona a fungující zároveň jako vzdělávací instituce s komplexní 
nabídkou akreditovaných vzdělávacích programů) je povinen vypracovat tu část výroční 
zprávy, která se týká oblasti zvláštních odborných způsobilostí a průběžného vzdělávání 
navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti. Jako základní zdroj dat pro vypracování zprávy 
slouží písemné zprávy vypracované a zaslané jednotlivými akreditovanými vzdělávacími 
institucemi podle §39 uvedeného zákona. 
 
Za základní informace jsou pro potřeby této zprávy považovány informace o počtu 
akreditovaných vzdělávacích institucí a jejich názvy a informace o celkovém počtu úředníků, 
kteří si u jednotlivých vzdělávacích institucí prohloubili kvalifikaci. Dále informace o počtu 
stornovaných účastí. Ve zprávě jsou odděleny informace  o jednotlivých druzích prohlubování 
kvalifikace, jak je vymezuje zákon č. 312/2002 Sb. – tj. o  vstupním vzdělávání, zvláštní 
odborné způsobilosti a průběžném vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích 
úřadů.  
 
Vymezení základních pojmů v zákoně č. 312/2002 Sb.: 
 

• Akreditovanou vzdělávací institucí se rozumí instituce akreditovaná podle §30 
zákona č. 312/2002 Sb.,    

• Akreditovaným vzdělávacím programem se rozumí vzdělávací program 
akreditovaný podle §31 zákona č. 312/2002 Sb., 

• Pojem vstupní vzdělávání je definován §19 zákona č. 312/2002 Sb., 
• Pojem průběžné vzdělávání je definován §20 zákona č. 312/2002 Sb.,  
• Pojem zvláštní odborná způsobilost je definován §21 zákona č. 312/2002 Sb.,  
• Pojem vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů §27 zákona č. 

312/2002 Sb.,  
  
Akreditované vzdělávací instituce 
 
Na konci  roku 2003 bylo v České republice  94 akreditovaných vzdělávacích institucí, 
z tohoto počtu bylo 69 institucí akreditováno v roce 2003 a 25 institucí v roce 2002. Jedná se 
o poměrně vysoká čísla, slibující dostatečné pokrytí území republiky institucemi 
zabezpečujícími prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků. Na 
tomto místě je však třeba konstatovat, že ne všechny akreditované skutečně realizovaly nějaký 
akreditovaný vzdělávací program.   
 

2. Zvláštní odborná způsobilost 
 
Zvláštní odborná způsobilost (dále jen ZOZ) je součástí systému vzdělávání úředníků 
upraveného zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 
změně některých zákonů. ZOZ byla, jako jediný prvek stávajícího systému, právně 
upravována již před nabytím účinnosti zákona č. 312/2002 Sb. Ověřování ZOZ bylo 
realizováno již v 80. letech 20. století nejprve u zaměstnanců národních výborů, později 
zaměstnanců okresních úřadů. Do 31.12. 2002 byla oblast ZOZ upravena několika různými 
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předpisy (zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a zákon o okresních 
úřadech) pro něž byla MV ČR vydána společná prováděcí vyhláška  č. 345/2000 Sb., o 
ověřování ZOZ. Tuto ne zcela sjednocenou úpravu ZOZ nahradila od 1.1. 2003 ustanovení § 
21 až §26 zákona č. 312/2002 Sb. 
 
Zákon č. 312/2002 Sb., vytváří nový systém vzdělávání úředníků ÚSC, do kterého začleňuje 
také oblast ZOZ, která je vymezena jako souhrn znalostí a dovedností potřebných pro výkon 
příslušné správní činnosti. Ověření ZOZ se vztahuje  také na vedoucí úředníky a vedoucí 
úřadů.  
 
Správní činnosti jsou stanovené vyhláškou MV ČR č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 
způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. V současné době je touto vyhláškou 
stanoveno 30 správních činnosti. Zvláštní odbornou způsobilost tedy prokazují úředníci, kteří 
vykonávají správní činnosti: 

a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství, 

b) v silniční dopravě, 

c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících, 

d) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy, 

e) při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, 

f) při správě daní a poplatků, 

g) při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy, 

h) v územním plánování, 

i) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, 

j) při řízení o dávkách a službách sociální péče, 

k) při provádění státní sociální podpory, 

l) při sociálně-právní ochraně dětí, 

m) při organizaci výkonu civilní služby, 

n) při správě živnostenského podnikání, 

o) při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy, 

p) ve školství, 

q) při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, 
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r) při správě matrik a státního občanství, 

s) při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, 

t) při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení, 

u) ve zdravotnictví, 

v) ve vodním hospodářství, 

w) v lesním hospodářství a myslivosti, 

x) v zemědělství, 

y) v ochraně přírody a krajiny, 

z) v ochraně ovzduší, 

aa) v hospodaření s odpady a nakládání s obaly, 

bb) při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických 
látek a chemických přípravků, 

cc) při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými přípravky, 

dd) při ochraně zemědělského půdního fondu a posuzování vlivu na životní prostředí. 

Zvláštní odborná způsobilost se skládá z obecné a zvláštní části. Obecná část zahrnuje znalost 
základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, 
znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o 
správním řízení, a schopnost aplikace těchto znalostí. Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné 
k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, zvláště znalost 
působnosti orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů, vztahující se k těmto 
činnostem, a schopnost jejich aplikace.  ZOZ se jako jediná část systému vzdělávání úředníků 
ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky, 
které jsou dále členěny na obecnou a zvláštní část. Zkouška probíhá před komisí složenou 
z odborníků na obecnou a zvláštní část, jmenovanou ředitelkou Institutu pro místní správu 
Praha. V případě, že úředník u zkoušky nevyhoví, má možnost ji dvakrát opakovat.                                          

Jedním z nových prvků, které přinesl zákon o úřednících ÚSC, je zavedení akreditace 
vzdělávacích institucí a programů pro všechny oblasti systému vzdělávání úředníků. Přípravu 
k ověření ZOZ může od 1.1.2003 poskytovat jakákoliv MV ČR  akreditovaná instituce, která 
má akreditován příslušný vzdělávací program. Samotné ověření ZOZ, tzn.  zkouška a vydání 
osvědčení je nadále v působnosti MV ČR resp. z jeho pověření Institut pro místní správu 
Praha. Došlo zde tedy k oddělení přípravy k ověření a ověření ZOZ. 
Zákon č. 312/2002 zavedl institut uznávání rovnocennosti vzdělání, který nebyl do 1.1.2003  
v oblasti vzdělávání úředníků zaveden. Uznávání rovnocennosti se provádí buď obecně pro 
absolventy vysokoškolských programů vymezených ve vyhlášce MV ČR č. 511/2002 nebo 
individuálně na základě žádosti úředníka či územního samosprávného celku podané k MVČR. 
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Úředníkovi může být uznána rovnocennost v obecné, zvláštní nebo obou částech ZOZ. 
V takovýchto případech pak prokazuje ZOZ pouze v jemu neuznané části. 

 
Z hlediska vzdělávání úředníků územních samosprávných celků byl rok 2003 rokem 
výjimečným. Přijetím zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 
o změně některých zákonů, došlo k zásadním změnám v systému vzdělávání úředníků, což se 
samozřejmě odrazilo i v reálné vzdělávací praxi. Při přípravě výroční zprávy o stavu 
vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti ZOZ za rok 2003 vycházel 
Institut pro místní správu Praha v oblasti ZOZ z vlastních statistických údajů a praktických 
zkušeností. Dále také z písemných zpráv poskytnutých podle § 39 zákona č. 312/2002 Sb., 
institucemi akreditovanými podle § 30 téhož zákona. Získané údaje zpracoval Institut pro 
místní správu Praha do tabulek a grafů (včetně komentářů), které jasně ukazují současný stav 
vzdělávání úředníků v dané oblasti. 
 
Institucionální zabezpečení oblasti zvláštních odborných způsobilostí v roce 
2003:  
 

Státní příspěvková organizace  Institut pro místní správu Praha 
 
Institut pro místní správu Praha je základní stavební jednotkou systému prohlubování 
kvalifikace úředníků ÚSC podle zákona č.312/2002 Sb. Plní úkoly výkonu státní správy na 
úseku vzdělávání úředníků ÚSC s celostátní působností  (avšak nevztahuje se na ni akreditace 
podle uvedeného zákona). Metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných 
způsobilostí a průběžného vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti a 
realizuje ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou. 
 

Vzdělávací instituce akreditované podle §30 
V roce 2003 dále působilo v oblasti zvláštních odborných způsobilostí celkem 151 
vzdělávacích institucí akreditovaných podle §30 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: 
 

• Akademie J. A. Komenského Karviná 
• Akademie veřejné správy o.p.s. 
• BOVA POLYGON 
• České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury 
• Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 
• Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. 
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta  
• Masarykova univerzita, Centrum pro další vzdělávání 
• Regionální středisko výchovy a vzdělávání 
• Slezská univerzita v Opavě, vzdělávací centrum v Krnově 
• Univerzita Pardubice   
• Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola s. r. o. 
• Vysoká škola evropských a regionálních studií 
• Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 

 
 
 
  
                                                 
1 zdroj.  www.mvcr.cz 
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II. Akreditované programy – příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti: 
 
Institut pro místní správu Praha 

o při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 
úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících 

o při organizaci výkonu civilní služby 
o v silniční dopravě 
o při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy 
o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy 
o při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky 

chemických látek a chemických přípravků 
o v lesním hospodářství a myslivosti 
o při správě matrik a státního občanství 
o v hospodaření s odpady a nakládání s obaly 
o v ochraně přírody a krajiny 
o při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení 
o při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů 
o v ochraně ovzduší 
o při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy 
o při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky 
o při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 
o ve školství 
o při sociálně-právní ochraně dětí 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
o při provádění státní sociální podpory 
o při řízení o dávkách a službách sociální péče 
o v územním plánování 
o ve vodním hospodářství 
o při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku 
o ve zdravotnictví 
o v zemědělství 
o při správě živnostenského podnikání 
o při ochraně zemědělského půdního fondu a posuzování vlivu na životní prostředí 

 
Akademie J. A. Komenského Karviná 

o při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 
úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících 

o při správě daní a poplatků 
o v silniční dopravě 
o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 
o ve školství 
o při sociálně-právní ochraně dětí 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
o při provádění státní sociální podpory 
o při řízení o dávkách a službách sociální péče 
o při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku 
o v zemědělství 
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o při správě živnostenského podnikání 
o při ochraně zemědělského půdního fondu a posuzování vlivu na životní prostředí 

 
Akademie veřejné správy o.p.s. 

o při organizaci výkonu civilní služby 
o při správě daní a poplatků 
o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o v lesním hospodářství a myslivosti 
o v ochraně přírody a krajiny 
o v ochraně ovzduší 
o při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 
o ve školství 
o při sociálně-právní ochraně dětí 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
o při řízení o dávkách a službách sociální péče 
o při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku 
o ve zdravotnictví 
o při správě živnostenského podnikání 

 
BOVA POLYGON 

o při správě daní a poplatků 
o při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 

 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury 

o v územním plánování 
o Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 
o při správě daní a poplatků 
o v silniční dopravě 
o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o v hospodaření s odpady a nakládání s obaly 
o v ochraně přírody a krajiny 
o v ochraně ovzduší 
o při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 
o při sociálně-právní ochraně dětí 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
o při provádění státní sociální podpory 
o při řízení o dávkách a službách sociální péče 
o ve vodním hospodářství 
o při správě živnostenského podnikání 

 
Institut rozvoje evropských regionů o.p.s. 

o při správě živnostenského podnikání 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 

o při sociálně-právní ochraně dětí 
o při provádění státní sociální podpory 
o při řízení o dávkách a službách sociální péče 
o ve zdravotnictví 

Masarykova univerzita, Centrum pro další vzdělávání 
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o při správě daní a poplatků 
o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů 
o ve školství 
o při sociálně-právní ochraně dětí 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
o při provádění státní sociální podpory 
o při řízení o dávkách a službách sociální péče 
o při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku 
o při správě živnostenského podnikání 

 
Regionální středisko výchovy a vzdělávání 

o při správě daní a poplatků 
o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 
o při sociálně-právní ochraně dětí 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
o při provádění státní sociální podpory 
o při řízení o dávkách a službách sociální péče 
 

Slezská univerzita v Opavě, vzdělávací centrum v Krnově 
o při správě daní a poplatků 
o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o v lesním hospodářství a myslivosti 
o v ochraně přírody a krajiny 
o při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů 
o při sociálně-právní ochraně dětí 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
o při provádění státní sociální podpory 
o při řízení o dávkách a službách sociální péče 
o při ochraně zemědělského půdního fondu a posuzování vlivu na životní prostředí 

 
Univerzita Pardubice 

o při správě živnostenského podnikání 
o Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola s. r. o. 
o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů 

 
Vysoká škola evropských a regionálních studií 

o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
o při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 
o ve školství 
o při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
o při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku 

 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s. 

o při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu 
 
 
Akreditované programy podle četnosti (graf a tabulka): 
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Nejvíce vzdělávacích programů přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti bylo 
akreditováno pro správní činnosti FIN, SKOL, SR, SSP, SZ – tedy pro ty správní činnosti, o 
něž je největší zájem ze strany územních samosprávných celků. „Nízkokapacitní“ zvláštní 
odborné způsobilosti nejsou z hlediska akreditovaných vzdělávacích institucí zajímavé. 
Přípravu v těchto správní činnostech zajišťuje Institut pro místní správu Praha, a to i 
v případě, že je na kurz přihlášen jen minimální počet úředníků územních samosprávných 
celků. Akreditované vzdělávací instituce stále častěji ruší přípravu v těch kurzech, v nichž je 
počet účastníků tak nízký, že by jejich případná realizace byla ztrátová. Řadu úředníků 
územních samosprávných celků tak staví do situace, že nejenže neabsolvují přípravu 
k ověření účastí na kurzech, ale často nemají již ani dostatek času na individuální přípravu. 
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pozn.: v krajích vyplněných modrou barvou sídlí alespoň jedna akreditovaná vzdělávací 
instituce pro oblast zvláštních odborných způsobilostí.  
 
Mapa zobrazená výše ilustruje nehomogenní pokrytí území republiky sítí akreditovaných 
vzdělávacích institucí. ¾ kapacity Institutu, která je vymezena pro ověření zvláštní odborné 
způsobilosti, byla vyhrazena pro ty úředníky, kteří se připravovali individuálně nebo 
prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí. Počty úředníků, kteří absolvovali 
přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou u akreditovaných vzdělávacích 
institucí (viz níže), jsou výrazně nižší než počet úředníků, kteří absolvovali ověření zvláštní 
odborné způsobilosti bez přípravy. Znamená to, že nabídka akreditovaných vzdělávacích 
institucí je nižší než poptávka ze strany úřadů územních samosprávných celků.  
 
III. Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti 
 
Jen 8 akreditovaných vzdělávacích institucí, které mají akreditovaný vzdělávací program pro 
přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti, zaslaly výroční zprávu.  
Výroční zprávu zaslaly: 
 

• Institut pro místní správu Praha 
• Akademie J. A. Komenského Karviná 
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta  
• Regionální středisko výchovy a vzdělávání 
• Slezská univerzita v Opavě, vzdělávací centrum v Krnově 
• Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola s. r. o. 
• Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s. 
• Akademie veřejné správy o.p.s. 
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Přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti v roce 2003 zajišťoval především 
Institut pro místní správu Praha. Ostatní vzdělávací instituce akreditované podle §30 
zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění realizovaly přípravu v následující správních 
činnostech: 

 
- V ochrana zemědělského půdního fondu 
- Ve školství 
- Při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 
- Státní sociální podpora  
- Finanční hospodaření a jeho přezkum 
- Při správě daní a poplatků  
- V živnostenském podnikání 
- Při řízení o dávkách a službách sociální péče 
- Evidence obyvatel 
- V lesním hospodářství a myslivosti 
- Při sociálně-právní ochraně dětí 
- V ochraně přírody a krajiny 
- Při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství 
- Ve zdravotnictví 
- Při organizaci výkonu civilní služby 
- V ochraně ovzduší 
- Při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku 

 
Státní příspěvková organizace Institut pro místní správu Praha zajistila kurzy přípravy pro 
ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou u téměř všech správních činností. Výjimku 
tvoří tyto správní činnosti: při organizaci výkonu civilní služby a v územním plánování.  
V roce 2003 realizoval Institut celkem 153 kurzů přípravy k ověření zvláštní odborné 
způsobilosti zkouškou.   
 
V předchozím přehledu si nečiníme nárok na úplnost. Limitem jsou zaslané, respektive 
nezaslané výroční zprávy. Do přehledu jsou zahrnuty i kurzy přípravy k ověření zvláštní 
odborné způsobilosti realizované státní příspěvkovou organizací Institut pro místní správu 
Praha. V grafu jsou pak vyčleněny do samostatných sloupců. V porovnání s ostatními 
akreditovanými institucemi vyniká mimořádné postavení, které Institut v celém systému má. 
Ovšem ani v tomto grafu si nečiníme nárok na úplnost, protože pro něj platí stejné omezení 
jako pro výše uvedený přehled správních činností. Tento graf sumarizuje počty úředníků 
územních samosprávných celků, kteří se připravovali k ověření zvláštní odborné způsobilosti 
ve výše uvedených správních činnostech. 
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Akreditované vzdělávací instituce mají možnost zaregistrovat se do informačního systému 
Institutu pro místní správu Praha a vyhledávat vydaná osvědčení a získávat tak zpětnou vazbu 
o kvalitě poskytované přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti. Tuto strategii zvolila 
např. Akademie J. A. Komenského Karviná nebo Akademie veřejné správy.  
 
Závěr: 
Z dostupných údajů vyplývá, že bylo sice akreditováno velké množství programů přípravy 
k ověření zvláštní odborné způsobilosti, nicméně realizováno je jen minimální množství 
kurzů. Přestože Institut zrušil v první polovině roku valnou většinu přípravných kurzů se 
záměrem soustředit se především na samotný proces ověřování zvláštní odborné způsobilosti 
zkouškou, aby tak uvolnil místo pro působení akreditovaných vzdělávacích institucí,  nedošlo 
nakonec k předpokládanému účinku. Akreditované vzdělávací instituce nebyly schopny 
využít potenciál uvolněné „niky“. Institut se proto v druhém pololetí vrátil k poskytování 
přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti.  
Problém patrně spočívá v tom, že akreditované vzdělávací instituce nechtějí (nebo dostatečně 
nevyužívají) potenciál databází poskytnutých na webových stránkách www.institutpraha.cz, 
kde Institut pravidelně aktualizuje přehled úředníků územních samosprávných celků, kteří 
jsou zařazeni k ověření nebo k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou.  
 
IV. Ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou 
 
V roce 2003 si prohloubilo kvalifikaci ověřením zvláštní odborné způsobilosti 2834 úředníků 
územních samosprávných celků. Přehled vydaných osvědčení podle správních činností je 
uveden v následujícím grafu. Dlouhodobě je vydáno nejvíce osvědčení ve správních 
činnostech: FIN, DANE, SKOL, OPCD, SZ. 
 
Institut pro místní správu Praha zabezpečil celkem 135 termínů ověření zvláštní odborné 
způsobilosti zkouškou. Z toho 63 termínů navazovalo na přípravu v Institutu, 72 termínů 
ověření zvláštní odborné způsobilosti bylo určeno pro úředníky, kteří absolvovali přípravu u 
některé z akreditovaných vzdělávacích institucí, popřípadě pro ty, kteří zvolili individuální 
přípravu ke zkoušce.   
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9,0%

13,1%

10,0%

16,1%

49,9%

Úřad měst. obvodu

Úřad městské části

Magistrát

Obecní úřad
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Poz.: Nejvíce úředníků územních samosprávných celků, kteří absolvovali ověření zvláštní odborné 
způsobilosti a byli hodnoceni klasifikační stupněm vyhověl bylo z městských úřadů (49,9%). Druhým 
nejčastějším typem územního samosprávného je krajský úřad (16,1%) 
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V. Opakované zkoušky 
 
V roce 2003 bylo klasifikačním stupněm 
„nevyhověl“ hodnoceno 498 úředníků územních 
samosprávných celků. Nejvíce úředníků bylo 
hodnoceno klasifikačním stupněm „nevyhověl“ 
při ověřování zvláštní odborné způsobilosti 
v následujících správních činnostech: FIN,  
DANE, SR, OPCD. V roce 2003 realizoval 
Institut celkem 45 termínů opakovaných zkoušek. 

 
V druhém pololetí 2003 bylo hodnoceno 
klasifikačním stupněm „nevyhověl“ 241 úředníků 
z krajských úřadů. Nejvíce úředníků bylo 
z krajského úřadu Jihomoravského a 
Moravskoslezského kraje. Další podrobnosti jsou 
uvedeny ve vedlejší tabulce.  
 
 
Pro zajímavost uvádíme přehled vývoje neúspěšnosti u zkoušky v období 2002 – 20042 
v jednotlivých částech zkoušky. Graf je založen na souboru dat, který zahrnuje ty úředníky, 
kteří byli hodnoceni klasifikačním stupněm „nevyhověl“ alespoň v jedné části zkoušky (a 
tedy celkově hodnoceni klasifikačním stupněm „nevyhověl“). Graf potvrzuje obecnou 
zkušenost formulovanou členy zkušebních komisí – problém nepředstavuje písemná, ale ústní 
část zkoušky. 
 

  
VI. Náklady na prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků – zvláštní 
odborná způsobilost 
 
Financování vzdělávání úředníků ÚSC je rozděleno do dvou oblastí. Náklady spojené 
s realizací samotného ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, jsou hrazeny ze 
státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 MV ČR formou příspěvku zřizovatele na 
činnost státní příspěvkové organizace Institut pro místní správu Praha. Ta je ze zákona 
                                                 
2 Vzhledem k tomu, že je teprve polovina roku 2004, využili jsme možnosti vzorkování roku výsledků zkoušek v 2004 a 
extrapolovali jsme je na celý rok. Konečná čísla se budou pravděpodobně mírně lišit od zde uvedených . 
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zmocněna s celostátní působností realizovat všechna ověření zvláštní odborné způsobilosti 
zkouškou. Proto jsou z jejího rozpočtu hrazeny náklady na činnost zkušebních komisí, 
náklady spojené se zajištěním administrativních úkonů vyplývajících pro Institut pro místní 
správu Praha ze zákona ( zaslání sdělení dne, místa a času konání zkoušky, zaslání otázek ke 
zkoušce pro  dané správní činnosti, zaslání seznamů odborné literatury, tisku osvědčení atd.), 
mzdové náklady na činnost zaměstnanců státní příspěvkové organizace plnící působnosti 
výkonu státní správy a působnost vzdělávací instituce. 
 
Ostatní náklady, s výjimkou opakované zkoušky,  musí hradit územní samosprávné celky, 
jejichž úředníci si prohlubují kvalifikaci podle zákona. Náklady spojené s opakovanou 
zkouškou hradí úředník, který byl v předchozím ověření zkouškou hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl“. 
 
Ve vazbě na počet předaných výročních zpráv akreditovaných vzdělávacích institucí není 
možné přesně vyčíslit náklady spojené s prohlubováním kvalifikace úředníků ÚSC podle 
zákona o úřednících. Navíc, ne všechny výroční zprávy akreditovaných vzdělávacích institucí 
obsahují Institutem pro místní správu Praha požadované ekonomické údaje přestože to 
vyplývalo z předchozích dohod. Z tohoto důvodu nelze údaje uvedené v této zprávě 
považovat za komplexní.  Z přijatých výročních zpráv lze s jistotou uvést finanční náklady 
státního rozpočtu, které byly v oblasti zvláštních odborných způsobilostí vynaloženy v rámci 
působnosti Institutu pro místní správu Praha.  V roce 2003 vydal Institut pro místní správu 
Praha v oblasti zvláštních odborných způsobilostí  18.946 tis.Kč. Územní samosprávné celky 
také uhradily Institutu pro místní správu Praha přes 15 mil.Kč nákladů spojených s pobytem 
úředníka u zkoušky nebo u přípravy zakončené zkouškou.  
  
Přesnou kalkulaci týkající se prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných 
celků  uskutečněných územními samosprávnými celky prostřednictvím akreditovaných 
vzdělávacích institucí nelze z doručených výročních zpráv akreditovaných vzdělávacích 
institucí zpracovat. Důvodem je fakt, že údaje ekonomického charakteru nebyly ve většině 
výročních zpráv uvedeny nebo byly uvedeny v neporovnatelných údajích. 
 

3. Průběžné vzdělávání navazující na zvláštní odbornou způsobilost 
 
Pojem „průběžné vzdělávání“ vymezuje §20 zákona č.312/2002 Sb. Podle zákona průběžné 
vzdělávání : „zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků 
zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a 
prohlubování jazykových znalostí.“  Zákon dále stanovuje, že se průběžné vzdělávání 
uskutečňuje formou kurzů.  Kurzy průběžného vzdělávání nejsou ukončeny zkouškou, 
úředník získává osvědčení za účast na kurzu průběžného vzdělávání; osvědčení vydává 
vzdělávací instituce, která kurz pořádá.  
 
Kurzy průběžného vzdělávání lze v zásadě rozdělit na ty, které navazují na jednotlivé správní 
činnosti, respektive zvláštní odborné způsobilosti. To znamená, že dále rozšiřují nebo 
aktualizují znalosti získané na kurzech ZOZ a na ty, které na ně nenavazují. Jedná se 
například o jazykové kurzy nebo kurzy práce s PC. Akreditované vzdělávací instituce se ve 
své činnosti mnohem více zaměřují na kurzy průběžného vzdělávání navazující na ZOZ. 
Těchto 14 vzdělávacích institucí, které měly akreditovaný alespoň jeden program průběžného 
vzdělávání navazujícího na ZOZ, zaslalo svou písemnou zprávu: 
   

- TSM, spol. s r. o. 
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- Kraj Vysočina 
- Vyšší odborná škola – Jihlava 
- V – Studio s.r.o. 
- Ortei Consulting 
- VŠE v Praze – Institut krizového managementu 
- Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. 
- Mgr.. Jana Márová 
- BOVA POLYGON 
- Akademi J.A. Komenského Karviná 
- Slezská univerzita v Opavě 
- Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s. r. o. – Brno 
- Institut pro místní správu Praha 
- PVT a.s. 
 

 
 
Přehled všech kurzů akreditovaných průběžného vzdělávání je k dispozici na www.mvcr.cz. 
 
V oblasti průběžného vzdělávání navazujícího na ZOZ bylo v roce 2003 více než 50 
akreditovaných vzdělávacích programů. Ostatní akreditované programy byly tematicky 
zaměřeny na EU (více než 20 programů), prohloubení jazykových znalostí (13 programů), na 
znalost fungování veřejné správy (více než 70 programů). Naopak na prohloubení počítačové 
gramotnosti nebyl akreditován jediný vzdělávací program. 
 
Celkový počet úředníků, kteří si prohloubili kvalifikaci účastí na průběžném vzdělávání 
navazujícím na ZOZ: 
 
K průběžnému vzdělávání bylo u institucí, které zaslaly písemnou zprávu, v roce 2003 celkem 
přihlášeno 3538 úředníků. Nejvíce úředníků, 1446, bylo přihlášeno u TSM, za kterým 
následuje Institut pro místní správu Praha s 1212 přihlášenými úředníky. U některých 
z akreditovaných institucí, přesto že měly v této oblasti akreditován vzdělávací program, 
nebyl přihlášen žádný úředník.  Počty přihlášených úředníků přináší následující tabulka. 
 

TSM, spol. s r.o. 1448
Institut pro místní správu Praha 1212
V-Studio, s.r.o. 188
Jihomoravský kraj 176
BOVA POLYGON 147
Ortei Consulting 126
Vysoká škola finanční a správní 80
Vyšší odborná škola - Havířov 56
VŠE Praha 45
Kraj Vysočina 43
Slezská universita v Opavě 17
Akademie J. A. Komenského Karviná 0
Mgr. Jana Márová 0
PVT a.s. 0
Veřejně správní akademie vyšší odborná škola 
s.r.o. – Brno 0
Vyšší odborná škola – Jihlava 0
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Stornováno bylo 17 účastí úředníků ÚSC na kurzech průběžného vzdělávání navazujícího na 
ZOZ. 
 
Závěr 
 
Rok 2003 byl prvním rokem, kdy byly sbírány první zkušenosti s novým systémem 
prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků upraveným zákonem č. 
312/ 2002 Sb., který tuto oblast liberalizuje. Přes dílčí nedostatky, zejména v oblasti 
poskytování přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, se podařilo 
bezezbytku naplnit všechny známé potřeby územních samosprávných celků a tím i zákon č. 
312/2002 Sb.  
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