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1. Zpráva o vzdělávání
zaměstnanců ve správních úřadech a
státních zaměstnanců ve služebních
úřadech
za rok 2017

ZPRÁVA O VZDĚLÁVÁNÍ

2017

• MV monitoruje dodržování rámcových pravidel vzdělávání
(usnesení vlády č. 865/2015 a služební předpis NMV-SS č. 9/2015)
a každoročně předkládá vládě informaci o realizaci vzdělávání ve
správních a služebních úřadech.
• Podkladem byl dotazník ke vzdělávání zaměstnanců/státních
zaměstnanců správních a služebních úřadů, na jehož základě byla
zpracována Zpráva o vzdělávání zaměstnanců ve správních
úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech za rok
2017.
• Zprávu schválil ministr vnitra dne 6. 4. 2018, dne 9. 4. 2018 byla
vložena do eKLEP.

ZPRÁVA O VZDĚLÁVÁNÍ

2017

•

Celkový počet odevzdaných dotazníků činil 124 (100% návratnost). Za rok
2016 bylo zpracováno 107 dotazníků.

•

Všechny oslovené správní/služební úřady (až na 1 výjimku) odevzdaly
dotazníky v termínu do 15. 2. 2018.

•

Konkrétní dotazy směřovaly k:
 nastavení vnitřních předpisů úřadů, týkajících se oblasti vzdělávání
 identifikaci vzdělávacích potřeb
 komplexnímu plánu vzdělávacích akcí
 počtům zaměstnanců/státních zaměstnanců, kteří se účastnili interních
a externích vzdělávacích akcí
 vyhodnocování vzdělávacích akcí
 evidenci absolvovaného vzdělávání
 využívání institutu služebního volna k individuálním studijním účelům dle
§ 108 ZSS
 využívání možností pro zvýšení kvalifikace a vzdělávání (§ 231 a násl.
ust. ZP a § 109 a násl. ust. ZSS)

ZPRÁVA O VZDĚLÁVÁNÍ

2017

•

Dotazníkový průzkum zjišťoval, zda služební úřady vydaly vlastní služební
předpisy, jak jim to ukládá služební předpis č. 9/2015.

•

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 53 % služebních úřadů vydalo
vlastní služební předpis ke vzdělávání státních zaměstnanců a 47 %
jej nevydalo. V r. 2016 jej vydalo pouze 27 % úřadů.

•

Vzhledem k tomu, že UV neukládá správním úřadům za povinnost vydání
vnitřního předpisu ke vzdělávání, nebylo jeho případné vydání předmětem
hodnocení.
Vlastní služební předpis ke vzdělávání
vydán
Ne
47%

Ano
53%

ZPRÁVA O VZDĚLÁVÁNÍ

2017

•

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 99 % správních úřadů a 98 %
služebních
úřadů
identifikuje
vzdělávací
potřeby
svých
zaměstnanců/státních zaměstnanců. V r. 2016 identifikovalo vzdělávací
potřeby zaměstnanců 84 % správních úřadů, a v případě státních
zaměstnanců 88 % služebních úřadů.

•

Nejméně 1x ročně vypracuje správní úřad/služební úřad komplexní plán
vzdělávacích akcí. Z průzkumu vyplynulo, že 85 % úřadů má zpracovaný
komplexní plán vzdělávacích akcí.
Komplexní plán vzdělávacích akcí úřadu
Ne
15%
Ano
85%

ZPRÁVA O VZDĚLÁVÁNÍ

2017

•

Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce zastoupeným druhem vzdělávání ve
správních/služebních úřadech bylo vzdělávání průběžné, které tvořilo
téměř 3/4 všech druhů vzdělávání.

•

Po sečtení počtu interních a externích vzdělávacích akcí ve správních
a služebních úřadech převažuje interní forma vzdělávání, která je
využívána dvakrát častěji než externí vzdělávání. Obdobně tomu bylo i
v roce 2016.
Celkový přehled využití interního a
externího vzdělávání

Externí
vzdělávání
29%

Interní
vzdělávání
71%

ZPRÁVA O VZDĚLÁVÁNÍ
•

2017

Z průzkumu vyplynulo, že 98 % správních/služebních úřadů vzdělávací
akce vyhodnocuje, a to různou formou (dotazníku, pohovoru, s odstupem
času, na poradě vedení, služebního hodnocení, hospitace apod.). Obdobně
tomu bylo v r. 2016 – 99 % úřadů vzdělávací akce vyhodnocovalo.

Vyhodnocování vzdělávacích akcí
Neprovádí
2%

Provádí
98%

ZPRÁVA O VZDĚLÁVÁNÍ
•

2017

Průzkum ukázal, že téměř všechny úřady (97 %) vedou evidenci o
absolvovaném vzdělávání, a to nejen v osobních spisech
zaměstnanců/státních zaměstnanců. Obdobně tomu bylo v r. 2016.

Evidence absolvovaného vzdělávání
Ne
3%
Ano
97%

ZPRÁVA O VZDĚLÁVÁNÍ

2017

• Státní zaměstnanec se dle § 108 ZSS může vzdělávat i
individuálně a za tím účelem mu přísluší v kalendářním roce
služební volno k individuálním studijním účelům v rozsahu 6 dnů
výkonu služby.
Institut služebního volna k individuálním studijním účelům byl v roce
2017 využit u 87 % úřadů, celkem toto volno čerpalo 6 506 státních
zaměstnanců.
• zvýšení kvalifikace či zvýšení vzdělání na náklady úřadu není
příliš často využívána a jedná se spíše o okrajovou záležitost.
Možnost zvýšení vzdělání na náklady služebního úřadu (§ 109 ZSS)
v roce 2017 využívalo 182 státních zaměstnanců.

2. Vstupní vzdělávání následné –
informace o spuštění e-learningu

VVN I.

– E-LEARNING

•

E-learningový kurz VVN I. spuštěn od 5. března 2018.

•

Kurz probíhá na řádné doméně, tzn., že přihlášení je možné
prostřednictvím koordinátorů vzdělávání z jednotlivých správních
úřadů.

•

Podmínkou přihlášení je individuální pracovní e-mailová adresa účastníka.

•

Kurz je rozčleněn do čtyř kapitol: Organizace a činnost veřejné správy,
Práva, povinnosti a pravidla etiky, Právní předpisy obecně dopadající na
činnost státní správy a Právo Evropské unie.

•

Ke každé kapitole je zpracován studijní text. Na závěr každé kapitoly je
zařazen cvičný test.

•

Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečného testu.

•

Absolventi kurzu obdrží osvědčení.

•

Kurz je zdarma.

VVN I.

– E-LEARNING

Určen
• zaměstnancům v pracovním poměru dle zákoníku práce
• případně zaměstnancům v pracovním poměru dle § 178 zákona o
státní službě (kterým správní úřad ukládá za povinnost VVN
absolvovat).
Cílem
• je prohloubit znalosti zaměstnance týkající se organizace a činnosti
veřejné správy, práv, povinností a pravidel etiky zaměstnance,
právních předpisů obecně dopadajících na činnost státní správy a
práva EU.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dle UV č. 865/2015 je VVN pro zaměstnance správních úřadů povinné (s výjimkou
zaměstnanců vykonávajících pomocné, servisní a manuální práce) a zahajuje se po
absolvování vstupního vzdělávání úvodního a ukončuje se do 12 měsíců od vzniku
pracovního poměru.

VVN I.
Termíny kurzu VVN I. v 1. pololetí 2018:
•

5. 3. – 15. 4. 2018 uzavřen – celkem 305 účastníků

•

30. 4. – 10. 6. 2018 (uzávěrka přihlášek: 25. 4. 2018)

•

2. 7. – 2. 9. 2018 (uzávěrka přihlášek: 27. 6. 2018)

– E-LEARNING

VVN II.

– E-LEARNING

•

E-learningový kurz VVN II. spuštěn od 16. března 2018.

•

Kurz koncipován jako podpůrná příprava k vykonání OČ ÚZ.
(VVN není pro státní zaměstnance plošně povinné)
Zájemce se přihlašuje sám, prostřednictvím tzv. autoregistrační domény
na internetové adrese http://iss-edu.edoceo.cz/public.html.

•
•

Podmínkou přihlášení je individuální pracovní e-mailová adresa účastníka.

•

Kurz je rozčleněn do čtyř kapitol: Organizace a činnost veřejné správy,
Práva, povinnosti a pravidla etiky, Právní předpisy obecně dopadající na
činnost státní správy a Právo Evropské unie.

•

Ke každé kapitole je zpracován studijní text. Na závěr každé kapitoly je
zařazen cvičný test.

•

Kurz neobsahuje závěrečný test, proto MV nevydává osvědčení o
absolvování.

VVN II.

– E-LEARNING

•

Kurz lze studovat bez časového omezení, ale z důvodu omezených licencí
je účet při delší nečinnosti (3 týdny) automaticky archivován.

•

Absolvování kurzu VVN II. nenahrazuje vykonání OČ ÚZ.

•

Kurz je zdarma.

Určen
• státním zaměstnancům ve služebním poměru
• případně zaměstnancům v pracovním poměru dle § 178 zákona o státní
službě, kteří na vlastní žádost budou vykonávat úřednickou zkoušku.
Cílem
• je prohloubit znalosti zaměstnance týkající se organizace a činnosti
veřejné správy, práv, povinností a pravidel etiky zaměstnance, právních
předpisů obecně dopadajících na činnost státní správy a práva EU.

3. ECDL – informace o ukončení

ECDL
Projekt „Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců
správních úřadů“ - CZ.1.04/4.1.00/27.00004

• Cílem projektu bylo získání osvědčení ECDL Start
(European Certification of Digital Literacy)- testování ze
4 modulů
• Projekt Ministerstva vnitra je ve finální části udržitelnosti
• V roce 2018 plánujeme 14 termínů testování
(pouze do června 2018), následně bude činnost
Akreditovaného střediska pro ECDL testování
ukončena.

ECDL
Projekt „Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců
správních úřadů“ - CZ.1.04/4.1.00/27.00004

• Případným zájemcům o získání certifikátu ECDL Start
nabízíme poslední volná místa (cca 20 volných míst ve
vybraných termínech testování)
• Dotazy zodpoví Mgr. Ilona Bogdanová
Tel.: 974 818 208, e-mail: ilona.bogdanova@mvcr.cz

4. Informace o přípravě školení procesů
ÚZ ve vazbě na ISoSS pro personalisty

ŠKOLENÍ PERSONALISTŮ
K PROBLEMATICE ÚZ

Cílová skupina:
• Osoby zodpovědné za přihlašování státních
zaměstnanců podle § 35 odst. 2 ZSS,
zaměstnanců v pracovním poměru podle § 178
ZSS a osob podle § 35 odst. 3 ZSS na
úřednickou zkoušku
• V ISoSS je jim přiřazena role PERSONALISTA
Předpokládané termíny školení:
• 13. 6. 2018 a 27. 6. 2018 (další termíny dle
zájmu)

ŠKOLENÍ PERSONALISTŮ
K PROBLEMATICE ÚZ

Stručná osnova školení:
• Proces ÚZ (právní úprava, role v ISoSS atd.)
• Problematika přihlašování na ÚZ
• Práce s ISoSS
• Problematika rovnocennosti ÚZ
• Příklady z praxe a nejčastější chyby
Časová dotace: 4 hodiny
Kapacita: max. 50 účastníků

5. Informace o stavu přípravy
vzdělávání členů zkušebních komisí

Vzdělávání členů zkušebních komisí
Cílem
• je poskytnout základní znalosti a dovednosti v oblasti vzdělávání
dospělých se zřetelem na hodnocení a zkoušení dospělých, včetně
znalosti právní úpravy týkající se úkolů, práv a povinností zkušební
komise v rámci systému úřednické zkoušky.
• Dle doporučení mezirezortní pracovní skupiny byl schválen vybrala
Modulární vzdělávací program, složený ze 2 vzájemně
nezávislých bloků:
1) právní minimum (vybrané právní instituty vztahující se k ÚZ)
– 1 den, e-learning
2) vzdělávání dospělých (úvod do vzdělávání dospělých,
zkoušení a hodnocení dospělých),
– 2 dny, prezenční forma.
• Způsob ukončení: test, osvědčení o absolvování.

Vzdělávání členů zkušebních komisí

• Na základě průzkumu je předběžně 300 zájemců napříč
jednotlivými úřady.
• Nyní sestavujeme lektorský tým tak, aby pokryl potřebný
počet běhů kurzu.
• Kurz bude poskytnut zdarma.
• Předpokládaný termín spuštění kurzu – červen 2018.
• O podrobnostech a jednotlivých termínech budou
informovány kontaktní osoby za vzdělávání.

6. Úřednická zkouška

Úřednická zkouška

Statistika období září 2015 – březen 2018

Obecná část

Zvláštní část

Vyhověl

20 992

10 942

Nevyhověl

141

505

Neúspěšnost

0,67 %

4,41 %

Úřednická zkouška

Statistika za rok 2018
Počty účastníků v obecné části úřednické zkoušky
Úspěšně

433
361

Neúspěšně
249

4

2

leden

únor

7

březen

Úřednická zkouška

Statistika za rok 2018
Počty účastníků zvláštní části úřednické zkoušky
Úspěšně

Neúspěšně
557

499
356

leden

41

29

16
únor

březen

Úřednická zkouška
Statistika
Počty účastníků a % úspěšnosti zvláštní části úřednické zkoušky
leden až březen 2018

86
6%
Úspěšně
Neúspěšně
1 412
94%

Úřednická zkouška

Statistiky za rok 2018
Počet druhých neúspěšných pokusů - Zvláštní část úřednické zkoušky
leden - březen 2018
Celková neúspěšnost
Obor státní služby
Celkový výsledek v daném oboru státní
služby
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

2

5,1 %

Zabezpečování obrany státu a správa vojenských
újezdů
Organizační věci státní služby a správa služebních
vztahů státních zaměstnanců, příslušníků
bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

1

29,4 %

Celkem

4

1

18,5 %
x

Úřednická zkouška
Novela vyhlášky č.162/2015 Sb.,
o podrobnostech úřednické zkoušky
• Dokončeno vypořádávání připomínek
v mezirezortním připomínkovém řízení
• Materiál připraven k předložení komisím LRV
• Předpokládané nabytí účinnosti vyhlášky
(nejdříve) od 1. 6. 2018

Úřednická zkouška
Chystané navrhované změny:
• Příloha č. 2 – mezinárodní smlouvy, právní
předpisy, služební předpisy, usnesení vlády, jiné
dokumenty a požadavky pro tvorbu zkušebních
otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky
− Nejrozsáhlejší změna, primární důvod
novelizace

Úřednická zkouška
Chystané navrhované změny:
• Snížení časového limitu pro vypracování písemného
testu obecné části ze 60 na 30 minut (§ 1 odst.1)
• Navýšení
požadovaného
počtu
správně
zodpovězených zkušebních otázek obecné části z 22
na 23 (§ 3 odst. 2)
• Upřesnění - používání nekomentovaného úplného
znění mezinárodních smluv, právních předpisů nebo
služebních předpisů jen při přípravě ke zvláštní části
ÚZ (§ 4 odst. 2)
• Možnost prodloužení času konání obecné části ÚZ
a přípravy coby součásti zvláštní části ÚZ v
odůvodněných případech

Úřednická zkouška
Obměna zkušebních otázek obecné části
úřednické zkoušky
Zahájení prací na aktualizaci zkušebních otázek
k obecné části ÚZ
Obměna ve 2 fázích:
1) k 1. 6. 2018 doplnění otázek k zákonu
o kybernetické bezpečnosti (novelizace přílohy
č. 1 vyhlášky)
2) k 1. 11. 2018 úplná obměna otázek obecné části

Děkuji za pozornost
www.mvcr.cz/sluzba
statnisluzba.vzdelavani@mvcr.cz

