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SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
náměstka ministra vnitra pro státní službu
ze dne 12. března 2020,
kterým se stanoví postup při zřizování zkušebních komisí

Čl. 1
Předmět úpravy
Tento služební předpis upravuje postup při zřizování zkušebních komisí podle
§ 37 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon o státní službě“),
a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, a jejich evidenci
v Informačním systému o státní službě (dále jen „ISoSS“).
Čl. 2
Postup při zřizování zkušební komise
(1) Ústřední správní úřad, do jehož působnosti patří obor státní služby, zřídí
podle § 37 odst. 1 s přihlédnutím k § 37 odst. 3 a § 40 odst. 3 zákona o státní službě
pro příslušný obor státní služby nejméně 2 zkušební komise. Zkušební komise se
zpravidla zřizují jako stálé na dobu neurčitou.
(2) V případě, že obor státní služby patří do působnosti více ústředních
správních úřadů, tyto se v souladu s § 37 odst. 1 zákona o státní službě dohodnou,
že pro konkrétní obor státní služby zajistí konání úřednické zkoušky zkušební komise
zřízená u jednoho z nich. Za tímto účelem uzavřou písemnou součinnostní dohodu
o zajištění konání úřednické zkoušky. Vzor písemné součinnostní dohody a pověření
státního tajemníka k jejímu podpisu je uveden v příloze č. 1.
(3) Zkušební komise se zřizují s dostatečným předstihem tak, aby byla
dodržena lhůta pro zaslání žádosti podle čl. 5 odst. 2. Jednotlivé zkušební komise se
označují arabskými čísly v samostatné číselné řadě pro každý jednotlivý obor státní
služby.
(4) Zkušební komise se zřídí tak, že služební orgán jmenuje její členy, zapíše ji
do příslušné „Evidence zřízených zkušebních komisí“, jejíž vzor je uveden v příloze
č. 2, a následně zašle v souladu s čl. 5 odst. 2 sekci pro státní službu Ministerstva
vnitra požadavek na její zaevidování v ISoSS.
(5) Zkušební komise se považuje za zřízenou dnem uvedeným v rozhodnutí
o jmenování členem zkušební komise, ne však dříve, než jsou rozhodnutí
o jmenování členem zkušební komise doručena všem členům dané zkušební komise
a tyto údaje jsou zapsány do Evidence zřízených zkušebních komisí, vedené
u příslušného ústředního správního úřadu samostatně pro každý obor státní služby.
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(6) Zkušební komise jsou výhradně tříčlenné, nejméně 2 členové zkušební
komise jsou státní zaměstnanci jmenovaní v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a). Členství
ve zkušební komisi je nezastupitelné.
(7) Fyzická osoba může být jmenována členem více zkušebních komisí v témže
oboru státní služby, případně i v různých oborech státní služby. Tím nejsou dotčeny
§ 37 odst. 3 a § 40 odst. 3 zákona o státní službě.
(8) Členové zkušební komise se při své činnosti v rámci konání úřednické
zkoušky řídí jednacím řádem. Vzor jednacího řádu zkušební komise je uveden
v příloze č. 3.
Čl. 3
Jmenování člena zkušební komise
(1) Za člena zkušební komise se postupem dle § 37 odst. 2 zákona o státní
službě jmenuje:
a) státní zaměstnanec zpravidla ve služebním poměru na dobu neurčitou, který
vykonává službu ve stejném oboru státní služby, ze kterého je konána úřednická
zkouška, a sám úřednickou zkoušku z daného oboru státní služby úspěšně
vykonal a který
1. dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu a má
nejméně 3 roky praxe ve výkonu činností podle § 5 zákona o státní službě
nebo vykonává vědeckou, pedagogickou nebo jinou odbornou činnost
obsahově blízkou zkoušenému oboru státní služby; nebo
2. dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu
a má nejméně 5 let praxe ve výkonu činností podle § 5 zákona o státní službě
nebo vykonává vědeckou, pedagogickou nebo jinou odbornou činnost
obsahově blízkou zkoušenému oboru státní služby;
b) fyzická osoba, která není státním zaměstnancem, dosáhla vysokoškolského
vzdělání v magisterském studijním programu a má nejméně 3 roky praxe ve
zkoušeném oboru státní služby, nebo dosáhla vysokoškolského vzdělání
v bakalářském studijním programu a má nejméně 5 let praxe ve zkoušeném
oboru státní služby; za praxi ve zkoušeném oboru státní služby se považuje
vědecká, pedagogická nebo jiná odborná činnost obsahově blízká zkoušenému
oboru státní služby nebo výkon činností podle § 5 zákona o státní službě
v příslušném zkoušeném oboru státní služby.
(2) Při jmenování fyzické osoby, která není státním zaměstnancem, členem
zkušební komise se dále zohlední zejména
a) absolvování studia andragogiky nebo pedagogiky
bakalářském studijním programu na vysoké škole,

v magisterském

nebo

b) absolvování kurzu celoživotního vzdělávání v oblasti andragogiky nebo jinak
zaměřeného na vzdělávání dospělých,
c) absolvování jiného akreditovaného kurzu zaměřeného na vzdělávání dospělých
nebo lektorskou činnost,
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d) absolvování kurzu zaměřeného na lektorskou činnost v rámci vnitroresortního
(zaměstnaneckého) vzdělávání, nebo
e) alespoň roční doložitelná praxe v oblasti vzdělávání nebo zkoušení a hodnocení
zaměstnanců nebo dospělých.
(3) Vzor jmenování člena zkušební komise je uveden v příloze č. 4.

Čl. 4
Odvolání člena zkušební komise
(1) Člena zkušební komise lze odvolat dle § 37 odst. 2 zákona o státní službě
zejména
a) z důvodu skončení jeho služebního poměru,
b) z důvodu zásadní změny služebního poměru,
c) v případě státního zaměstnance na jeho žádost pouze z důvodu významné změny
v obsahu či rozsahu plnění jeho služebních povinností,
d) na žádost osoby, která není státním zaměstnancem, nebo
e) z důvodu jeho jednání, které je neslučitelné se členstvím ve zkušební komisi.
(2) Vzor odvolání člena zkušební komise je uveden v příloze č. 5.

Čl. 5
Evidence zkušební komise v ISoSS
(1) Zřízené zkušební komise eviduje v ISoSS sekce pro státní službu
Ministerstva vnitra, která také zajišťuje provedení veškerých změn v jejich složení
(jmenování a odvolání členů podle čl. 3 a čl. 4) a platnost evidovaných zkušebních
komisí v ISoSS také ukončuje.
(2) Žádosti o evidenci zkušební komise v ISoSS se zasílají sekci pro státní
službu v jednotném formátu dle přílohy č. 6, a to buď datovou schránkou, anebo emailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu
statnisluzba.vzdelavani@mvcr.cz nejpozději 30 kalendářních dní před termínem
konání úřednické zkoušky, kdy má zkušební komise poprvé zkoušet. Obdobně se
zasílají požadavky na ukončení platnosti zrušené zkušební komise
v evidenci v ISoSS.
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Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Zřízené zkušební komise evidované v ISoSS ke dni nabytí účinnosti tohoto
služebního předpisu zůstávají nedotčeny. V případě jejich změny se postupuje podle
tohoto služebního předpisu.
(2) Zkušební komise podle odstavce 1, které byly zřízeny s náhradním členem
a v ISoSS jsou evidovány jako čtyřčlenné, budou uvedeny do souladu s tímto
služebním předpisem nejpozději do 31. prosince 2020.
(3) Veřejnoprávní smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti tohoto služebního
předpisu zůstávají nedotčeny. V případě potřeby jejich změny se bude postupovat ve
smyslu čl. 2 odst. 2 a budou označeny jako součinnostní dohoda.
Čl. 7
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti 15. dnem po svém zveřejnění.

Č.j. 40875-1/VMS-2020
Náměstek ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josef Postránecký v. r.

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vzor součinnostní dohody
Vzor Evidence zřízených zkušebních komisí
Vzor jednacího řádu zkušební komise
Vzor jmenování člena zkušební komise
Vzor odvolání člena zkušební komise
Vzor Požadavku na evidenci v ISoSS (Žádost o evidenci zkušební komise
v ISoSS a Žádost o ukončení platnosti zrušené zkušební komise v ISoSS)

