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I. ÚVOD 
V souladu s §35 písmene r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a změně některých zákonů ve znění zákona č. 46/2004 
Sb., je Ministerstvo vnitra každoročně, na základě písemných zpráv 
zpracovaných akreditovanými vzdělávacími institucemi podle § 39 a 
vlastních dat a analytických údajů povinné vypracovat „Zprávu o stavu 
vzdělávání úředníků územních samosprávných celků“. Na přípravě této 
zprávy se podílí Ministerstvo vnitra a Institut pro místní správu Praha dle 
svěřených působností výkonu státní správy na úseku vzdělávání úředníků 
územních samosprávných celků. Ministerstvo vnitra zpracovává část výroční 
zprávy, týkající se vstupního vzdělávání, průběžného vzdělávání a vzdělávání 
vedoucích úředníků. Institut pro místní správu je povinen vypracovat tu část 
výroční zprávy, která se týká oblasti zvláštních odborných způsobilostí. Jako 
základní zdroj dat pro vypracování části zprávy za oblast zvláštních 
odborných způsobilostí slouží písemné zprávy vypracované a zaslané 
jednotlivými akreditovanými vzdělávacími institucemi, které mají akreditované 
vzdělávací programy pro druh prohlubování kvalifikace příprava k ověření 
zvláštní odborné způsobilosti.  
 
Za základní informace jsou, pro potřeby této zprávy považovány informace o 
počtu akreditovaných vzdělávacích institucí, počtu akreditovaných 
vzdělávacích programů, reálné nabídky akreditovaných vzdělávacích 
institucí ve vykazovaném období a dále údaje obsažené ve zprávách o 
činnosti akreditovaných vzdělávacích institucí. 
 
Vymezení základních pojmů dle zákona 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.,  
  
 

II.  ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 
Veřejná správa je tvořena samosprávou a státní správou a je v České 
republice konstituována na principu spojeného modelu. Samospráva je 
vykonávána zákonodárným sborem (oběma komorami Parlamentu ČR), 
zastupitelstvy vyšších územních samosprávných celků a územních 
samosprávných celků. Státní správa je vykonávána na centrální úrovni přímo 
ústředními správními úřady. V území, tedy na  úrovni krajů a obcí je na 
základě přenesení formou zvláštních zákonů vykonávána územními 
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samosprávnými celky.  Hovoříme-li o státní správě v přenesené působnosti, 
pak jí chápeme jako souhrn správních činností pro jednotlivé oblasti 
veřejného života (doprava, bezpečnost, životní prostředí, sociální sféra, 
hospodaření s veřejnými prostředky, vnitřní záležitosti státu, atd.) vykonávané 
v rozsahu stanoveném jednotlivými zákony. 
 
Výkon vybraných správních činností (jejichž výčet je stanoven vyhláškou č. 
512/2002 Sb., o zvláštních odborných způsobilostech) mohou územní 
samosprávné celky zajišťovat pouze úředníky, kteří prokázali zvláštní odbornou 
způsobilost. Ta je stanovena jako kvalifikační předpoklad. Zvláštní odborná 
způsobilost zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon 
činností stanovených výše uvedenou vyhláškou.  Zvláštní odborná způsobilost 
má obecnou a zvláštní část. 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.  Úředník je  povinen  prokázat  zvláštní  
odbornou  způsobilost k  výkonu  správních  činností  stanovených   
prováděcím  právním  předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru 
k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat 
činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti 
předpokladem.  
 
Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou, kterou celostátně realizuje 
Institut pro místní správu Praha, a prokazuje se osvědčením. Ověření probíhá 
prostřednictvím zkoušky před tříčlennou zkušební komisí. Zkouška se skládá 
z písemné a ústní části. Úředník, který je hodnocen v obou částech 
klasifikačním stupněm „vyhověl“, obdrží od Institutu pro místní správu Praha 
Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. 
 
Obsah obecné části zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti otázky pro 
písemnou i ústní část zkoušky, seznam odborné literatury stanovuje 
Ministerstvo vnitra. Obsahy zvláštních částí, stejně jako otázky ke zkoušce a 
seznam odborné literatury stanovují věcně příslušné ústřední správní úřady. 
Zároveň rozhodují o tom, kteří odborníci budou zařazeni do Seznamu 
odborníků na obecnou či zvláštní část zkoušky, ze kterého ředitelka Institutu 
pro místní správu Praha následně jmenuje jednotlivé zkušební komise. 
 
V roce 2006 Institut pro místní správu Praha metodicky řídil a koordinoval 
oblast zvláštních odborných způsobilostí a to zejména v oblasti spolupráce 
s ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady a územními 
samosprávnými celky, při plánování a realizaci ověření zvláštních odborných 
způsobilostí s celostátní působností, zajištění přípravy k ověření zvláštní 
odborné způsobilosti pro správní činnosti, ve kterých neexistuje nabídka 
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akreditovaných vzdělávacích institucí a při aplikaci § 37.  I vzhledem k tomuto 
členění svěřených působností je nadále tato zpráva členěna do části 
odpovídajících svěřeným působnostem. 
 
I v loňském roce byl stanoven výčet správních činností, pro jejichž výkon je 
stanoven kvalifikační předpoklad prokázání zvláštní odborné způsobilosti, a to 
vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštních odborných způsobilostech. Tímto 
právním aktem bylo stanoveno 30 správních činností. 
 
 

III. METODIKA A KOORDINACE OBLASTI ZVLÁŠTNÍCH ODBORNÝCH 
ZPŮSOBILOSTÍ 

Další úlohou Institutu při výkonu státní správy je metodické řízení koordinace 
oblasti zvláštních odborných způsobilostí a na ně navazujícího průběžného 
vzdělávání. Při této činnosti je základem spolupráce s ústředními správními 
úřady a územními samosprávnými celky, dále účast Institutu na poradách 
pořádaných vedením Ministerstva vnitra a vlastní metodické a koordinační 
porady pořádané Institutem pro všechny účastníky systému vzdělávání.  
 
Prostřednictvím své ředitelky se Institut zúčastnil pravidelných porad náměstka 
ministra s tajemníky obcí s rozšířenou působností, statutárních měst a s řediteli 
krajských úřadů. Ředitelka Institutu zde zúčastněné informovala o všech 
důležitých činnostech Institutu, mimo jiné o změnách a novinkách v oblasti 
zvláštních odborných způsobilostí. Současně předložila podrobné čtvrtletní i 
pololetní analýzy oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.  
 
V loňském roce Institut dále připravil dvě metodické a koordinační porady s 
personalisty krajů, dvě porady s personalisty obcí s rozšířenou působností, a 
jednu poradu s akreditovanými vzdělávacími institucemi. Všechny tyto 
porady byly zaměřeny na prezentaci novinek, změn i systémových opatření, 
která Institut v rámci svěřené působnosti, ve spolupráci s ústředními správními 
úřady i územními samosprávnými celky, realizoval. Tyto porady byly také 
využity k zveřejnění čtvrtletních analýz stavu vzdělávání úředníků v oblasti 
zvláštních odborných způsobilostí a na ně navazujícího průběžného 
vzdělávání. Vzhledem k neexistenci nabídky akreditovaných vzdělávacích 
institucí pro oblast vzdělávání vedoucích úřadů byla i tato oblast zařazena 
jako tematický blok do metodických a koordinačních porad.   
Úlohu koordinátora a metodika plnil Institut pro místní správu Praha významně 
i v oblasti stanovení obsahů a forem zvláštních odborných způsobilostí.  
 
V obecné části zvláštní odborné způsobilosti v součinnosti s Ministerstvem 
vnitra zabezpečil aktualizaci otázek k ústní i písemné části zkoušky v souvislosti 
s nabytím účinnosti zákona č. 234/2006 Sb., inicioval vyřazení sporných a 
zavádějících testových otázek a zahájení prací na změně koncepce zkoušky. 
Pro úředníky připravil několik variant cvičných testů, které zveřejnil na 
webových stránkách.  
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V oblasti zvláštních částí Institut ve spolupráci s příslušnými ústředními správními 
úřady zajistil rozsáhlou agendu související se vznikem tří správních činností 
(vyhláška č. 41/2006 Sb.):  

• při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských 
průkazech;  

• při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a 
omezování znečištění;  

• při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky 
chemických látek a chemických přípravků a prevence havárií 
způsobených těmito látkami. 

 
Pro všechny nové správní činnosti Institut pro místní správu Praha zabezpečil 
ještě v roce 2006 devět termínů ověření zvláštní odborné způsobilosti 
zkouškou.  
 
Pro všechny zvláštní odborné způsobilosti byly, v případě legislativních změn, 
odpovědnými ústředními úřady ve spolupráci s Institutem zpracovány 
aktualizované otázky k ústní i písemné části zkoušky, byly zpracovány nové 
seznamy odborné literatury. Se všemi takto realizovanými změnami byli 
Institutem seznámeni jak konkrétní úředníci zařazení k přípravě či ověření 
zvláštní odborné způsobilosti, tak personalisté i vedoucí úřadů územních 
samosprávných celků. Tyto změny byly také zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zároveň byly projednány se všemi odborníky na 
zvláštní část zkoušky a lektory realizujícími výuku v dané správní činnosti. 
 
O výše uvedených změnách jak v obecné, tak zvláštních částech zvláštních 
odborných způsobilostí seznámil Institut i ty akreditované vzdělávací Instituce, 
které jsou pro dané správní činnosti akreditované ministerstvem vnitra. 
 
U zvláštních odborných způsobilostí provedl Institut, ve spolupráci s externími 
odborníky a po konzultaci s garantem dané zvláštní odborné způsobilosti, 
aktualizaci příslušného akreditovaného vzdělávacího programu. Všechny 
vzdělávací programy Institutu byly řádně akreditovány a byly ve 
vykazovaném období obsahově plně v souladu s aktuální platnou právní 
úpravou. Došlo k další standardizaci výuky i zkoušky a také ke zvýšení důrazu 
na ověření schopnosti úředníků aplikovat znalosti a dovednosti v praxi.  
 
V rámci své koordinační a metodické úlohy v oblasti zvláštních odborných 
způsobilostí se Institut systematicky a soustavně věnuje také práci s odborníky 
na obecnou a zvláštní část zkoušky. Proto v roce 2006 Institut, po konzultaci 
s Ministerstvem vnitra, natočil pod vedením zkušeného režiséra 82 minut 
trvající instruktážní film mapující průběh ověření zvláštní odborné způsobilosti 
zkouškou, určený pro členy zkušebních komisí, ale i úřady a úředníky. V 
souladu s právními předpisy upravujícími zkoušku napsali zaměstnanci Institutu 
scénář a ztvárnili všechny hlavní i vedlejší role. Film diváka provází úskalími 
zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti a popisuje jednotlivé kroky a to 
jak z pohledu správného postupu, tak potenciálních negativních odchylek. 
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Pro členy zkušebních komisí a autory písemné části zkoušky k ověření zvláštní 
odborné způsobilosti Institut připravil dále dva kurzy věnované pedagogickým 
zásadám při konstrukci otázek pro písemnou a ústní část zkoušky k ověření 
zvláštní odborné způsobilosti. 
 
Veškeré aktivity v oblasti metodické a koordinační úlohy Institutu pro místní 
správu Praha jsou realizovány s cílem zajistit maximální informovanost všech 
účastníků systému vzdělávání úředníků územní veřejné správy. Dalším cílem je 
metodicky pomáhat územním samosprávným celkům co nejlépe plnit 
všechny povinnosti vyplývající pro ně ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění 
zákona č. 46/2004 Sb. 
 
Institut pro místní správu Praha věnuje velkou péči zveřejňování všech 
informací i o oblasti zvláštních odborných způsobilostí. Se všemi analytickými 
údaji týkajícími se přípravy k ověření a ověření zvláštní odborné způsobilosti za 
vykazované období, seznamuje pravidelně Institut všechny účastníky systému 
vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Analýzy a data byly 
předkládány nadřízenému orgánu, tj. náměstka ministra vnitra pro veřejnou 
správu, informatiku, legislativu a archivnictví, v podobě analýzy vývoje oblasti 
svěřené působnosti. Podrobné informace o této části činnosti Institutu byly 
také veřejně přístupné na vlastních webových stránkách 
(www.institutpraha.cz a www.312.cz), kde Institut zveřejňuje všechny povinně i 
nepovinně zveřejňované údaje. Se všemi analýzami seznámil též garanty 
správních činností z ústředních správních úřadů a dále územní samosprávné 
celky (ředitele KÚ, tajemníky, personalisty). Stejně tak i s obsahem této 
pololetní zprávy budou v nejbližších týdnech, v rámci metodické a 
koordinační úlohy Institutu seznámeny všechny územní samosprávné celky  i 
ústřední správní úřady. 
 

IV. OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZKOUŠKOU 
V roce 2006 bylo k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou zařazeno 4 
646 úředníků územních samosprávných celků. Všem úředníkům bylo řádně 
zasláno písemné „Sdělení dne, místa a času konání zkoušky“, spolu s otázkami 
k ústní části zkoušky a seznamem odborné literatury. Každý řádně přihlášený 
úředník, tedy v zákonem stanovených lhůtách a stanoveným způsobem, 
obdržel všechny surčené podklady k úspěšnému zvládnutí přípravy k ověření 
zvláštní odborné způsobilosti a samotné zkoušky.  

Omluveno nebo stornováno bylo 1 252 úředníků přihlášených ke zkoušce. 
Osvědčení zvláštní odborné způsobilosti získalo, a zvláštní odbornou 
způsobilost tedy prokázalo, v loňském roce 2 639 úředníků územních 
samosprávných celků.  

Dalších 724 úředníků sice absolvovalo ověření zvláštní odborné způsobilosti 
zkouškou (v řádných i opakovaných termínech), ale byli hodnoceni 
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klasifikačním stupněm „nevyhověl“. Z toho při řádné zkoušce bylo hodnoceno 
klasifikačním stupněm „nevyhověl“ celkem 489 úředníků (14,4 %).  

Při první možnosti opakovat zkoušku bylo hodnoceno klasifikačním stupněm 
„nevyhověl“ celkem 112 úředníků, což činí 3,3 %.  

Ani při druhé možnosti opakovat zkoušku se nepodařilo prokázat zvláštní 
odbornou způsobilost 92 úředníkům, což činí 2,7 % z celkového počtu 
úředníků, kteří absolvovali ověření zvláštní odborné způsobilosti.  

K tomuto počtu je třeba ještě připočítat 31 úředníků, kteří se bez řádné 
omluvy úřadem nedostavili ke zkoušce vůbec. Tito úředníci byli, v souladu 
s platnou právní úpravou, hodnoceni klasifikačním stupněm „nevyhověl“. 

Tabulka č. 1 uvádí přehled výsledků opakovaných zkoušek 

 

VÝSLEDEK ZKOUŠKY  
opakované zkoušky 

nevyhověl/a vyhověl/a 
celkem 

první opakovaní zkoušky 112 453 565 
druhé opakovaní  

zkoušky 92 49 141 

celkem 204 502 706 

 

 

 

 

V souvislosti se zabezpečením státní správy v oblasti zvláštní odborné 
způsobilosti Institut připravil: 

• 83 termínů zkoušek k ověření zvláštní odborné způsobilosti, které 
navazovaly na přípravu u Institutu 

• 79 termínů zkoušek k ověření zvláštní odborné způsobilosti, které 
nenavazovaly na přípravu u Institutu. 

• 143 termínů opakovaných zkoušek 
 
V rámci všech termínů zkoušek bylo ředitelkou Institutu jmenováno 342 
tříčlenných zkušebních komisí a bylo realizováno celkem 4674 hodin zkoušek. 
Počet jmenovaných komisí je vyšší než celkový počet termínů zkoušek, 
protože pro některé z nich byly jmenovány dvě komise. 
 
Z výše uvedeného je patrné, že zejména při řádné zkoušce dochází ze strany 
úředníků k jejímu podcenění a že po doučení se potřebné látky a získání 
nezbytných znalostí je drtivá většina úředníků schopna zvláštní odbornou 
způsobilost prokázat. 
 
Tabulka č. 2 vyjadřuje celkový počet vydaných osvědčení o zvláštní odborné 
způsobilosti podle jednotlivých správních činností: 
 

zkratka správní činnost 
počet 

vydaných 
osvědčení 
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BPSP 

při přestupkovém řízení ve věcech 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 
úseku dopravy a silničního hospodářství a 
správních řízení souvisejících 100 

DANE při správě daní a poplatků 215 
DOP v silniční dopravě 24 

DRAH při správním rozhodování a dozorové činnosti 
při provozování drah a drážní dopravy 8 

FIN při finančním hospodaření územních 
samosprávných celků a jeho přezkumu 346 

HOKS při přípravě a realizaci hospodářských 
opatření pro krizové stavy 9 

LHM v lesním hospodářství a myslivosti 28 
MAT při správě matrik a státního občanství 52 
OH v hospodaření s odpady a nakládání s obaly 79 
OCHP v ochraně přírody a krajiny 61 

OOKR při zajištění ochrany obyvatel a krizovém 
řízení 41 

OPCD při vedení evidence obyvatel a vydávání 
občanských průkazů a cestovních dokladů 185 

OVZD v ochraně ovzduší 33 

PP při památkové péči a správě sbírek muzejní 
povahy 71 

PZH 
při prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými přípravky 1 

RORP při správním rozhodování o řidičských 
oprávněních a řidičských průkazech 75 

SH při správním rozhodování a dozorové činnosti 
v silničním hospodářství 92 

SKOL ve školství 113 
SPO při sociálně-právní ochraně dětí 119 

SR při územním rozhodování a při rozhodování 
na úseku stavebního řádu a vyvlastnění 246 

SSP při provádění státní sociální podpory 12 
SZ při řízení o dávkách a službách sociální péče 229 
UP v územním plánování 147 
VEDU vedoucích úřadů 25 
VH ve vodním hospodářství 88 

VP při přestupkovém řízení ve věci veřejného 
pořádku, občanského soužití a majetku 56 

ZDR ve zdravotnictví 14 
ZEM v zemědělství 6 
ZP při správě živnostenského podnikání 104 
ZPF při ochraně zemědělského půdního fondu 44 
ZPIP při posuzování vlivů na životní prostředí a 16 
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integrované prevenci a omezování 
znečištění 

celkem  2639 
 
Pro porovnání dlouhodobého vývoje v oblasti zvláštních odborných 
způsobilostí, je zpracován i grafický přehled vydaných osvědčení, a to od 
roku 1992 do roku 2006. Začínáme rokem 1992, protože v tomto roce byly do 
systému vzdělávání úředníků veřejné správy začleněny zkoušky k ověření 
zvláštní odborné způsobilosti. Graf končí rokem 2006. V tomto období vydal 
Institut celkem 42 320 osvědčení zvláštní odborné způsobilosti. 
 

 
 
 

V. PŘÍPRAVA K OVĚŘENÍ ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  
Přípravu k ověření zajišťují územní samosprávné celky prostřednictvím 
vzdělávacích institucí, které mají akreditované vzdělávací programy pro 
přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti. Základním pilířem byl i v roce 
2006 Institut pro místní správu Praha, který měl jako jediná vzdělávání instituce 
akreditované vzdělávací programy pro všechny správní činnosti. 
 
Dále měly územní samosprávné celky k zajištění přípravy k ověření zvláštní 
odborné způsobilosti pro své úředníky využívat nabídku akreditovaných 
vzdělávacích institucí. Bohužel i v roce 2006 došlo k dalšímu poklesu zájmu 
akreditovaných vzdělávacích institucí (právnických a fyzických osob) o 
poskytování nabídky v tomto druhu prohlubování kvalifikace – podrobnosti viz 
dále. 
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Celkem za rok 2006 proto Institut pro místní správu Praha musel pokrýt téměř 
všechny požadavky územních samosprávných celků a z tohoto důvodu 
uspořádal 203 týdenních přípravných kurzů k ověření odborné způsobilosti 
zkouškou pro všechny správní činnosti s výjimkou územního plánování, které 
je, na základě rozhodnutí MMR, vyhrazeno FA ČVUT. Kurzy se konaly ve 
převážné míře ve vzdělávacím středisku Institutu Benešově.  V přípravě k 
ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou u Institutu po místní správu 
Praha došlo ke zvýšení celkového počtu účastníků o 267 (o 6,3 %) a k nárůstu 
počtu kurzů o 10 (o 5,2 %) proti roku 2005.  
 
Největší počet úředníků zařazených do přípravy k ověření zvláštní odborné 
způsobilosti byl ve správních činnostech:  

-    při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a 
vyvlastnění   (SR) a to 445 účastníků tj. 9,9 % ze všech 

-     při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 
přezkumu (FIN) a to 406   účastníků tj. 9,0 % ze všech, 

 
V následující tabulce. č 3  je uveden počet účastníků přípravy k ověření 
zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) a počet kurzů v roce 2006 v členění podle 
správních činností: 

 

správní 
činnost 

počet 
účastníků 

počet 
účastníků 

(%) 
počet 
kurzů 

BPSP 153 3.4% 6 
DANE 313 7.0% 12 
DOP 45 1.0% 2 

DRAH 12 0.3% 2 
FIN 406 9.0% 16 

HOKS 18 0.4% 2 
LHM 40 0.9% 3 
MAT 148 3.3% 6 

OCHP 142 3.2% 6 
OH 196 4.4% 9 

OOKR 113 2.5% 6 
OPCD 355 7.9% 14 
OVZD 69 1.5% 3 

PP 195 4.3% 9 
RORP 157 3.5% 10 

SH 166 3.7% 6 
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SKOL 86 1.9% 4 
SPO 204 4.5% 9 
SR 445 9.9% 16 
SSP 2 0.0% 1 
SZ 417 9.3% 18 

VEDU 46 1.0% 4 
VH 230 5.1% 9 
VP 150 3.3% 6 
ZDR 18 0.4% 2 
ZEM 17 0.4% 3 
ZP 229 5.1% 12 
ZPF 80 1.8% 4 
ZPIP 46 1.0% 3 

Celkem 4498 100.0% 203 
 
Z údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že i v roce 2006 byl zaznamenán, 
stejně jako v předchozích letech, největší počet úředníků zařazených do 
přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti ve správních činnostech:  

• při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu 
(SR) 

•    při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho 
přezkumu (FIN) 

 
Z důvodu vzniku tří nových správních činností byly vytvořeny a akreditovány 
tři nové vzdělávací programy pro přípravu k ověření zvláštní odborné 
způsobilosti (vyhláška č. 41/2006 Sb.): 
• při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských 
průkazech;  
• při posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence,  
• při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky 
chemických látek a   
      chemických přípravků a prevence havárií způsobených těmito látkami. 

 
Dále uvádíme srovnání počtu účastníků a počtu kurzů za rok 2006 a 2005. 
Meziročně došlo k nárůstu počtu účastníků o 267 (o 6,3 %) a k nárůstu počtu 
kurzů o 10  (o 5,2 %) proti roku 2005. 
 

  2005 2006 nárůst 
změna v 

(%) 

počet účastníků 4231 4498 267 6.3% 

počet kurzů 193 203 10 5.2% 
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Akreditované vzdělávací instituce - na konci  roku 2006 bylo v České 
republice 19 akreditovaných vzdělávacích institucí, které měly akreditovaný 
jeden a více vzdělávacích programů pro přípravu k ověření zvláštní odborné 
způsobilosti zkouškou. Následuje jejich seznam a mapa zobrazující jejich 
distribuci v rámci regionů České republiky: 
 

Název akreditované vzdělávací instituce region 

Akademie veřejné správy o.p.s. 
Hlavní město 
Praha 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
architektury 

Hlavní město 
Praha 

Hexnerová Ivana, RNDr. - BOVA POLYGON 
Hlavní město 
Praha 

Institut pro místní správu Praha 
Hlavní město 
Praha 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 
Hlavní město 
Praha 

Agentura RES, s. r. o. Jihočeský kraj 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně 
sociální fakulta Jihočeský kraj 

Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. Jihočeský kraj 

INTEGRA CENTRUM, s.r.o. 
Jihomoravský 
kraj 

Masarykova univerzita, Centrum pro další vzdělávání 
Jihomoravský 
kraj 

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola s. r. o. 
Jihomoravský 
kraj 

Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT ČR Telč Kraj Vysočina 

Akademie J. A. Komenského Karviná 
Moravskoslezský 
kraj 

Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 
Moravskoslezský 
kraj 

Slezská univerzita v Opavě, vzdělávací centrum v Krnově 
Moravskoslezský 
kraj 

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Olomoucký kraj 

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Pardubický kraj 

Univerzita Pardubice Pardubický kraj 

Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s.r.o. Ústecký kraj 
 
Pozn.: v šedivě vyznačených krajích má sídlo alespoň jedna vzdělávací 
instituce akreditovaná ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., a to včetně Institutu 
po místní správu Praha. 
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Co se týká aktuální nabídky akreditovaných vzdělávacích institucí 
pro přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti, lze konstatovat, že nadále 
trvá pokles zájmu z jejich strany o působení v tomto druhu prohlubování 
kvalifikace. Ani jedna akreditovaná vzdělávací instituce nedisponovala 
nabídku pro více než 9 správních činností. Pro 4 správní činnosti nebyla 
akreditována žádná akreditovaná vzdělávací instituce. U 17 správních 
činností neexistovala nabídka akreditovaných vzdělávacích institucí, přestože 
měly příslušné vzdělávací programy akreditované (zdroj www.mvcr.cz a 
internetové stránky akreditovaných vzdělávacích institucí). Většina 
akreditovaných vzdělávacích institucí se zaměřovala jen na ty správní 
činnosti, pro které disponovala vlastním lektorským potenciálem. Vysoké školy, 
akreditované pro oblast zvláštních odborných způsobilostí, pak výhradně na 
správní činnosti, jejichž obsah je totožný s charakterem zaměření dané vysoké 
školy (např. ČVUT – pro územní plánování). Aktivní nabídku přípravy k ověření 
mělo, vzhledem k dříve uvedenému, pouze 6 institucí.  A to ještě 4 z nich měly 
jejich realizaci smluvně podmíněnou účastí alespoň 10 osob. V opačném 
případě přípravu zrušily, a to často před samotným termínem dojednaného 
kurzu, kdy již hledání náhradního poskytovatele, vzhledem k zákonem 
stanoveným lhůtám, nebylo téměř možné. Institut evidoval za rok 2006 více 
než 150 žádostí územních samosprávných celků o zajištění přípravy z důvodu 
zrušení již smluvně zajištěné přípravy ze strany akreditovaných vzdělávacích 
institucí.   
Pozn. : Do všech výše uvedených přehledů, uvedených v této části zprávy, 
není započítán Institut. 
 
 

VI. ZÁVĚR 
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Oblast zvláštních odborných způsobilostí byla ve vykazovaném období 
zajištěna jak v metodické a koordinační, tak i v realizační působnosti na 
požadované úrovni. Všechny požadavky územních samosprávných celků na 
ověření zvláštní odborné způsobilosti byly řádně a v souladu s platnou právní 
úpravou zajištěny, a to i přes komplikace způsobené nezájmem 
akreditovaných vzdělávacích institucí o vzdělávání úředníků územních 
samosprávných celků. O všech změnách, aktualizacích či novelizacích v této 
oblasti Institut řádně informoval všechny účastníky systému vzdělávání 
úředníků územní veřejné správy. 
 
Na vysoké úrovni byla zajištěna spolupráce s ústředními správními úřady dle § 
36 zákona č. 312/2002 Sb., (viz hodnocení garantů zvláštních odborných 
způsobilostí), ale i spolupráce s územními samosprávnými celky (viz písemná 
stanoviska vedoucích úřadů, či personalistů).  
 
Trvalým problémem se jeví nízký zájem akreditovaných vzdělávacích institucí 
o působení v oblasti přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti a to 
z důvodu její ekonomické nerentabilnosti a obsahové i realizační náročnosti. 
 
V porovnání roku 2005 a 2006 došlo ke snížení celkového počtu vydaných 
osvědčení z 3 630 na 2 639 osvědčení. Nejvyšší počet osvědčení byl vydán na 
kurzech pro správní činnost při finančním hospodaření územních 
samosprávných celků a jeho přezkumu a to 346 osvědčení, tj. 13,1 % ze všech 
osvědčení v roce 2006. Tato skutečnost potvrzuje vývoj v oblasti zvláštních 
odborných způsobilostí spojený se stabilizací územní veřejné správy po 
dokončení II. etapy reformy veřejné správy. Na tuto skutečnost Institut pro 
místní správu Praha upozorňoval ve svých analýzách již v roce 2002. Podle 
dlouhodobých analytických zjištění Institutu pro místní správu Praha se bude 
počet požadavků na ověření zvláštní odborné způsobilosti, nedojde-li 
k nějaké systémové změně, pohybovat na úrovni maximálně 2.500 – 3.000 
přihlášek ročně. Snížení počtu vydaných osvědčení a zároveň zvýšení počtu 
úředníků zařazených do přípravy u Institutu pro místní správu Praha je dáno 
nutnou změnou poměru mezi počtem termínů zkoušek a termíny přípravy 
k ověření zvláštní odborné způsobilosti a to ve prospěch přípravy. Důvodem 
byla nízká aktivita akreditovaných vzdělávacích institucí a nutnost zajistit 
úředníkům i přípravu. Institut pro místní správu Praha touto změnou reagoval 
na vývoj v této oblasti a zajistil potřeby územních samosprávných celků nejen 
při samotném ověření, ale i v přípravě na ověření. 
 
Na závěr je třeba ještě zdůraznit, že Institutu pro místní správu Praha byly 
zaslány pouze tři písemné zprávy vzdělávacích institucí, které mají 
akreditovaný alespoň jeden vzdělávací program pro zvláštní odborné 
způsobilosti a průběžné vzdělávání navazující na správní činnosti. Zákon č. 
312/2002 však nestanovuje žádnou sankci za nezaslání písemné zprávy. 
Nevymahatelnost této povinnosti ve svém důsledku vede k tomu, že ani 
Ministerstvo vnitra, ani vláda ČR nemá komplexní přehled o prohlubování 
kvalifikace úředníků územních samosprávných celků podle výše 

 15 



jmenovaného zákona. To ztěžuje rozhodování přijímat strategická rozhodnutí 
v této oblasti. V oblasti zvláštních odborných způsobilostí je situace poněkud 
optimističtější, neboť více než 90% všech požadavků územních 
samosprávných celků zabezpečuje Institut, který je zároveň zpracovatelem 
této části zprávy. Proto tato oblast vykazuje vysokou analytickou úroveň, 
průkaznost i komplexnost.  
 
Zpracovali:  PhDr. Robert Ledvinka, 1. náměstek ředitelky 
                    PhDr. Martin Soukup, vedoucí oddělení analýz a strategií 
                    PhDr. Václav Cimbál, oddělení analýz a strategií 
                    Ing. Roman Němec, oddělení analýz a strategií 
 
Předkládá:  PhDr. Zdenka Procházková 
                   ředitelka 
Č. j. IMS – 7170-Led/2007 
Způsob doručení: kurýrní služba MV 
 
 
Výtisk č. 1 :  
Mgr. Zdeněk Zajíček 
náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a 
archivnictví  
 
Výtisk č. 2 :    
Ing. Světlana Kubíková 
vrchní ředitelka sekce veřejné správy MV 
 
Výtisk č. 3 : 
PaedDr. František Menšík 
odbor rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě MV   
 
 
Praha 2. října 2007 
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