Zápis
Seminář ke vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě
Téma: Rovnocennost vzdělání
dne 11. června 2015 od 8:30 hod – do cca 13:15 hod

Jednalo se o druhý běh semináře, který se poprvé uskutečnil 19. března 2015. Pro
velký zájem se tehdy s ohledem na omezenou kapacitu zasedacího sálu, nemohli
zúčastnit všichni zájemci.
Dne 11. června 2015 se v prostorách Ministerstva vnitra sešlo 67 zástupců
územních samosprávných celků, kteří zde získali nejenom základní informace
k legislativním předpisům upravujícím rovnocennost vzdělání, ale také detailní informace
k průběhu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti na Institutu pro veřejnou správu Praha
a v neposlední řadě informace k praktickým aspektům podávání žádostí o uznání
rovnocennosti.
Přednášejícími byli zástupci Ministerstva vnitra Ing. Milena Nováková, MBA a Ing.
Jana Beranová z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Tento odbor spravuje agendu
uznávání rovnocennosti vzdělání v rámci zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o úřednících“).
Stanovisko k problematice, kdo je úředníkem dle zákona o úřednících a co je
chápáno výkonem správních činností přednesla zástupkyně odboru legislativy
a koordinace předpisů Mgr. Klára Pondělíčková.
Zástupce Institutu pro veřejnou správu Praha Mgr. Petr Kuš přítomné detailně
seznámil s problematikou výkonu zkoušek zvláštní odborné způsobilosti, které jsou
zástupci územních samosprávných celků skládány právě na tomto institutu.
Kromě zápisu ze semináře v této elektronické složce naleznete program
semináře, presentace všech vystupujících a odpovědi na Vaše opakované dotazy
zodpovězené na předešlých seminářích.

V rámci semináře zazněly od přítomných zástupců územních samosprávných
celků tyto dotazy:
Dotaz č. 1: Je možné přesunout úředníka ze systemizovaného místa na jiné
bez konání výběrového řízení?
Tento dotaz v různých modifikacích zazněl již na předešlých seminářích. Komplexní
odpověď zástupce odboru legislativy a koordinace předpisů naleznete v bodu Odpovědi
– Některé aspekty výkladu zákona č. 312/2002 Sb.
Dotaz č. 2: V případě, že úředník absolvoval vstupní vzdělávání a získal o jeho
absolvování osvědčení vydané v souladu s §19 odst. 3 zákona o úřednících má
povinnost absolvovat vstupní vzdělávání opakovaně při vzniku pracovního poměru
u jiného územního samosprávného celku?
Ne, tuto povinnost úředník nemá. Úředník je povinen absolvovat vstupní vzdělání
pouze jedenkrát. Z taxativního výčtu obsahu vstupního vzdělávání stanoveného §19
odst. 1 zákona o úřednících vyplývá, že se jedná o obecné znalosti, které úředník uplatní
na všech úřadech územních samosprávných celků bez rozdílu. Jmenujme např. znalosti
základů veřejné správy, základy veřejného práva, znalosti základů užívání informačních
technologií a základní komunikační dovednosti.
Dotaz č. 3: Může územní samosprávný celek úředníkovi, který nevykonal na
první řádný pokus zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, zaplatit z vlastního
rozpočtu finanční náklady na opakování zkoušky?
Ne, náklady spojené s opakováním zkoušky nese dle §18 odst. 4 zákona
o úřednících úředník. Výjimkou je opakování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle
§26 odst. 1 zákona o úřednících, tedy v případě kdy bylo vyhověno námitkám úředníka.
Územní samosprávný celek k opakování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
poskytne úředníkovi dle § 18 odst. 3 zákona o úřednících pracovní volno bez náhrady
platu.

Zpracováno odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
dne 15. 6. 2015

