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VZDĚLÁVÁNÍ

VVN I. pro zaměstnance správních úřadů (v pracovním poměru)
•
•

Aktualizovaný e-learningový kurz dosud nebyl spuštěn. Aktualizace obsahu
dokončena, připravuje se technicky ke spuštění v roce 2020.
Kontaktní osoby budou v předstihu informovány o nových termínech na 1.
pol. 2020.

VVN II. pro státní zaměstnance (případně zaměstnance dle § 178 a 178a
ZSS)
• Vzdělávání formou samostudia studijních textů (studijní podklady k
obecné části úřednické zkoušky), které byly během října zveřejněny na
webu MV https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odbornaliteratura.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání pro členy zkušebních komisí
V roce 2018
• proběhlo 10 běhů
• bylo proškoleno 88 členů zkušebních komisí
V roce 2019
• proběhlo 12 běhů (2 běhy se ještě do konce roku plánují uskutečnit)
• proškoleno bylo 123 členů zkušebních komisí
V roce 2020
• připravují se další kurzy
• vypsané termíny je třeba sledovat na webu
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/nabidka-skoleni-a-seminaru-sekcepro-statni-sluzbu.aspx

VZDĚLÁVÁNÍ

Usnesení vlády ke vzdělávání a výroční zpráva
• SSS připravuje nové usnesení vlády ke vzdělávání (bude
rozesláno do mezirezortního připomínkového řízení).
• Začátkem ledna 2020 budou služební úřady informovány o
formě vyplnění podkladů ke vzdělávání v rámci výroční Zprávy o
vzdělávání za rok 2019. U požadovaných podkladů je
předpoklad stejné formy a obsahu jako u zprávy za rok 2018.

Úřednická zkouška
Úřednická zkouška obecně:
• Dnem 29. 2. 2020 státnímu zaměstnance ve služebním poměru na
dobu neurčitou končí běh roční lhůty pro vykonání „chybějící“
zvláštní části ÚZ podle přechodných ustanovení (čl. II bod 2)
zákona č. zákona č. 35/2019 Sb. (nabytí účinnosti dnem
1. 3. 2019):
„Státní zaměstnanec, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona úspěšně
nevykonal zvláštní část úřednické zkoušky pro obor služby, který je stanoven na
služebním místě, na němž vykonává službu, je povinen tuto zvláštní část úřednické
zkoušky vykonat nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K
dříve neúspěšně vykonané úřednické zkoušce v tomto oboru služby se nepřihlíží.“

• Návaznost na § 35 odst. 2 písmeno b) ZSS a § 61 odst. 1 písm.
h) ZSS; při nevykonání příslušné zvláštní části ÚZ do 12
měsíců důvod pro převedení na jiné služební místo.

Úřednická zkouška
Úřednická zkouška a metodika SSS
SSS připravuje služební
zkušebních komisí.
•

•

•
•

předpis

NMV-SS

ke

zřizování

Obsahově nahradí stávající Část druhou (čl. 5 až 7) metodického
pokynu NMV-SS č. 1/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění
a organizaci úřednické zkoušky.
Základní principy: 1) výlučně tříčlenné ZK, 2) možnost kombinace
„každý s každým“ (a operativní výměna ZK v ISoSS k jednotlivým
termínům bez zásahů SSS) a 3), zřizování ZK jen jmenováním členů
(rozhodnutím služebního orgánu) bez nutnosti vydávat vlastní služební
předpis.
Do konce r. 2019 bude rozeslán k připomínkovému řízení.
V roce 2020 bude do připomínkového řízení dále rozeslán navazující
služební předpis NMV-SS k dalším podrobnostem úřednické zkoušky
(obsahově nahradí zbytek stávajícího metodického pokynu)

Úřednická zkouška
Obecná část úřednické zkoušky
• SSS připravuje částečnou obměnu zkušebních otázek na obecnou
část ÚZ (výměna cca 2/3 testových otázek). Zveřejnění se
předpokládá k 1. 1. 2020, platnost nového seznamu zkušebních
otázek k 1. 2. 2020.

Úřednická zkouška a ISoSS
• ISoSS (PPÚZ) od září 2019 při přihlašování státního zaměstnance
k vykonání ÚZ z úřední povinnosti (bezúplatně) při přihlášení na
zvláštní část kontroluje vůči RSZ vykonávaný obor státní služby a
bez jeho uvedení [§ 181 odst. 1 písm. k) ZSS] přihlášení nedovolí.
• Nutno vést v RSZ údaje správně a úplně. Kontrola v PPÚZ je
výlučně vůči RSZ ne vůči OSYS, stav v OSYS nehraje při
přihlašování na ÚZ žádnou roli.

Úřednická zkouška
Úřednická zkouška – statistika 2015 až 2019
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