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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018
(vč. statistických přehledů) a
srovnání s předchozím obdobím
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018
V roce 2018 proběhlo celkem 1 132 termínů úřednických
zkoušek.
Ke dni 31. 12. 2018
•obecnou část úřednické zkoušky vykonalo úspěšně
celkem 4 626 osob (z toho 64 osob na vlastní náklady) a
neúspěšně 86 osob,
•zvláštní část úřednické zkoušky vykonalo úspěšně
celkem 6 334 osob (z toho 130 osob na vlastní náklady)
a neúspěšně 372 osob.
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018

Obecná část Zvláštní část
Vyhověl

4 540

5 962

Nevyhověl
celkem

86

372

Nevyhověl
na 2. pokus

3

22

Neúspěšnost
celkem

1,55%

5,06%
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v letech 2015-2018

Obecná část Zvláštní část
Vyhověl

24 502

15 578

Nevyhověl
celkem

214

791

Nevyhověl
na 2. pokus

10

46

Neúspěšnost
celkem

0,86%

4,83%
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v letech 2015-2018
Přehled počtů druhých neúspěšných pokusů
u státních zaměstnanců
Rok

2016

2017

2018

Obecná část

0

7

3

Zvláštní část

2

22

22

2

29

25

Celkový počet druhých
neúspěšných pokusů
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018
Počet termínů úřednických zkoušek v roce 2018
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v letech 2016-2018
Počty termínů konaných úřednických zkoušek v letech 2016 -2018
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018
Počty účastníků obecné a zvláštní části
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018
Neúspěšnost obecné a zvláštní části úřednické zkoušky
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018
Počty účastníků zvláštní části úřednické zkoušky a jejich výsledky
dle měsíců
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018
Číslo
oboru

2

Název oboru státní služby

Daně, poplatky a jiná obdobná
peněžitá plnění

Počet

Počet všech

Počet

%

účastníků

neúspěšných

ZČ ÚZ

účastníků

177

869

49

5,6%

termínů ÚZ

neúspěšnosti

19

Nepojistné sociální dávkové systémy

97

594

20

3,4%

22

Sociální pojištění

110

580

70

12,1%

24

Zaměstnanost

82

523

14

2,7%

38

327

13

4,0%

Společné evropské politiky podpory a
47

pomoci, evropské strukturální,
investiční a obdobné fondy

29

Legislativa a právní činnost

28

239

25

10,5%

70

Zeměměřictví a katastr nemovitostí

52

202

7

3,5%
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1. Shrnutí průběhu a výsledků
úřednických zkoušek v roce 2018
Číslo
oboru

46

Počet

Název oboru státní služby

Veřejné investování a zadávání veřejných
zakázek

Počet všech

Počet

%

účastníků

neúspěšných

ÚZ

ZČ ÚZ

účastníků

21

195

1

0,5%

39

195

27

13,8%

termínů

neúspěšnosti

Organizační věci státní služby a správa
78

služebních vztahů státních zaměstnanců,
příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z
povolání

1

Finance

24

182

11

6,0%

20

Sociální služby a sociální práce

27

168

1

0,6%

31

Vnitřní pořádek a bezpečnost státu

28

154

8

5,2%

28

Zdravotnictví a ochrana zdraví

21

153

20

13,1%

36

Informační a komunikační technologie

26

151

11

7,3%
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1. Výsledky úřednických zkoušek
v 1. čtvrtletí roce 2019
120

Počet termínů konaných úřednických zkoušek 1. čtvrtletí 2019
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2. Informace o zavádění eZkoušky
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3. Právní úprava a metodika
úřednické zkoušky v roce 2019
- shrnutí aktuálního stavu
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou zákona o státní službě,
která nabyla účinnosti 1. 3. 2019
I do novelizace zákonem č. 35/2019 Sb. platilo:
1.Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku [§ 35
odst. 1 ZSS];
2.Účelem zvláštní části úřednické zkoušky je ověřit, zda státní zaměstnanec má
potřebné vědomosti a schopnosti a je dostatečně odborně připraven pro další
výkon služby v oboru služby, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo
jmenován [§ 36 odst. 3 ZSS].
V duchu zásady profesionality státní služby tedy bylo i v případě státního
zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou jeho povinností vykonat
příslušnou zvláštní část úřednické zkoušky, pokud došlo ke změně jím
vykonávaných oborů státní služby.
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou zákona o státní službě,
která nabyla účinnosti 1. 3. 2019
ZSS však v případě státního zaměstnance ve služebním poměru na dobu
neurčitou u něhož došlo ke změně vykonávaného oboru státní služby explicitně
neřešil lhůtu pro splněn povinnosti vykonat (novou) zvláštní část úřednické
zkoušky, ani postup v případě, že ke splnění nedojde když:
a) státní zaměstnanec o její vykonání buď vůbec nepožádá [§ 38 odst. 1 ZSS],
b) 2x neuspěje [§ 40 odst. 1 ZSS]).
Oproti tomu u státního zaměstnance ve služebním poměru na dobu určitou dojde
při nesplnění povinnosti vykonat úřednickou zkoušku ke skončení služebního
poměru:
ad a) uplynutím doby (zpravidla) 12 měsíců [§ 71 ve vztahu k § 29 odst. 1 ZSS],
ad b) posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nevykonal úspěšně ani
opakovanou úřednickou zkoušku [§ 74 odst. 1 písm. g) ZSS].
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou zákona o státní službě,
která nabyla účinnosti 1. 3. 2019
Řešení přijatou novelou: § 35 odst. 2 písm. b)
§ 35
(2) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci na jeho žádost
vykonat úřednickou zkoušku nejpozději
a) před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou,
nebo
b) do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat
službu v jiném nebo dalším oboru služby.
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou zákona o státní službě,
která nabyla účinnosti 1. 3. 2019
§ 61 odst. 1 písm. h)
• Podle tohoto ustanovení se státní zaměstnanec se převede na jiné
služební místo, nemůže-li vykonávat službu na dosavadním služebním
místě z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku nejpozději
do 12 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat službu v jiném nebo
dalším oboru služby.
§ 62 odst. 1
• Nemůže-li být státní zaměstnanec v případech uvedených v § 61 odst.
1 písm. b) až h) nebo § 61 odst. 2 písm. a) převeden na jiné služební
místo, protože žádné vhodné není volné, nebo nemůže-li být v
případech uvedených v § 70 odst. 3 zařazen na volné služební místo,
zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na 6 měsíců.
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou zákona o státní službě,
která nabyla účinnosti 1. 3. 2019
Současně novelizací ustanovení § 74 odst. 1 písm. g) ZSS deklarováno,
že ani opakovaným neúspěšným konáním úřednické zkoušky u státního
zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou nedochází ke
skončení služebního poměru (do té doby jen výklad, potvrzený mj.
závěrem č. 19 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro
státní službu):
§ 74
Skončení služebního poměru
(1)Služební poměr skončí
g) posledním dnem kalendářního měsíce, v němž státní zaměstnanec
uvedený v § 29 odst. 1 nevykonal úspěšně ani opakovanou
úřednickou zkoušku
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou zákona o státní službě,
která nabyla účinnosti 1. 3. 2019
(čl. II zákona č. 35/2019 Sb. – přechodná ustanovení)
Čl. II
2. 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 ÚZ v tomto oboru služby se nepřihlíží. Toto ustanovení se
nepoužije na státního zaměstnance, který byl přijat do služebního poměru
na dobu určitou podle § 29 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou zákona o státní službě,
která nabyla účinnosti 1. 3. 2019
(čl. II zákona č. 35/2019 Sb. – přechodná ustanovení)
Čl. II
3. Ustanovení § 61 odst. 1 písm. h) zákona č. 234/2014 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije po
uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(tj. po uplynutí 12 měsíců od 1. 3. 2019)
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s nařízením vlády č. 1/2019 Sb.,
o oborech státní služby
• Nabývá účinnosti 1. 7. 2019
• Snížení počtu stávajících oborů státní služby (ze 79 na 63)
• Reaguje se na vzájemnou nevyváženost některých resortních oborů,
ať už jde o jejich věcný rozsah, nebo o počet služebních míst, na nichž
je v nich vykonávána služba
• Navrhovány i obory meziresortní - pro věcně související agendy
• Zachovány průřezové obory
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s nařízením vlády č. 1/2019 Sb.,
o oborech státní služby
• § 2 - Přechodná ustanovení upravují
 fikci výkonu státní služby v novém oboru státní služby,
vykonával-li státní zaměstnanec státní službu ve stávajícím oboru
státní služby ke dni nabytí účinnosti NV č. 1/2019 Sb., dle převodní
tabulky v příloze č. 2:
(1) Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto
nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby podle nařízení
vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, uvedeném ve sloupci
A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby uvedeném na
stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s nařízením vlády č. 1/2019 Sb.,
o oborech státní služby
• § 2 - Přechodná ustanovení upravují
 fikci úspěšného vykonání zvláštní části ÚZ v novém oboru
státní služby, vykonal-li státní zaměstnanec/osoba úspěšně
zvláštní část ÚZ ve stávajícím oboru státní služby, dle převodní
tabulky v příloze č. 2:
(2) Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní
služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. uvedený ve sloupci A
přílohy č. 2 k tomuto nařízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část
úřednické zkoušky pro obor státní služby uvedený na stejném řádku
ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
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3. Obory státní služby dle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb.
původní obory státní služby
(dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.,
o oborech státní služby)

obory státní služby (dle nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby)

1.

Finance

1.

Finance

2.

2.

6.

Daně, poplatky a jiná obdobná
peněžitá plnění
Loterie a jiné podobné hry

Daně, poplatky a jiná obdobná
peněžitá plnění a hazardní hry

3.

Audit

3.

Audit

4.

Hospodaření s majetkem státu a
jeho privatizace

4.

Hospodaření s majetkem státu a
jeho privatizace

5.

Finanční a ekonomická spolupráce
se zahraničím

5.

Finanční a ekonomická spolupráce
se zahraničím

7.

Finanční trh

6.

Finanční trh

8.

Ekonomická ochrana státu

7.

Ekonomická ochrana státu

9.

Zahraniční vztahy a služba

8.

Zahraniční vztahy a služba

10. Školství, výchova a vzdělávání
11. Mládež, tělovýchova a sport

9.

Školství, mládež a tělovýchova
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3. Obory státní služby dle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb.
původní obory státní služby
(dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.,
o oborech státní služby)

obory státní služby (dle nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby)

12. Výzkum, vývoj a inovace

10. Výzkum, vývoj a inovace

13. Umění
14. Ochrana kulturního dědictví, státní
památková péče a péče o sbírky
muzejní povahy
15. Kulturně výchovná činnost, správa
ve věcech knihovnických a
informačních služeb
16. Církve a náboženské společnosti

11.

18. Média, audiovize, regulace vysílání

12. Média, audiovize a regulace vysílání

19. Nepojistné sociální dávkové systémy

13. Nepojistné sociální dávkové systémy

20. Sociální služby a sociální práce
21. Sociálněprávní ochrana dětí a
rodinná politika

Sociální služby, sociální práce,
14. sociálně-právní ochrana dětí a
rodinná politika

22. Sociální pojištění

15. Sociální pojištění

Kultura, církve a náboženské
společnosti
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3. Obory státní služby dle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb.
původní obory státní služby
(dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.,
o oborech státní služby)

obory státní služby (dle nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby)

23. Lékařská posudková služba

16. Lékařská posudková služba

24. Zaměstnanost

17. Zaměstnanost

25. Pracovněprávní vztahy

18. Pracovněprávní vztahy

26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci

19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci

27. Bezpečnost práce

20. Bezpečnost práce

28. Zdravotnictví a ochrana zdraví

21. Zdravotnictví a ochrana zdraví

29. Legislativa a právní činnost

22. Legislativa a právní činnost

30. Lidská práva

23. Lidská práva

31. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu

24. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu
25.

Krizové řízení, ochrana obyvatelstva
a integrovaný záchranný systém

33. Systém veřejné správy
34. Všeobecná vnitřní správa

26.

Systém veřejné správy a všeobecná
vnitřní správa

35. Archivnictví a spisová služba

27. Archivnictví a spisová služba

32.

Krizové řízení, ochrana obyvatelstva
a integrovaný záchranný systém
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3. Obory státní služby dle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb.
původní obory státní služby
(dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.,
o oborech státní služby)
36.

Informační a komunikační
technologie

obory státní služby (dle nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby)
28.

Informační a komunikační
technologie

37. Energetika

29. Energetika

38. Surovinová politika
71. Hornictví, geologie, podzemní
stavitelství a výbušniny

Hornictví, geologie, podzemní
30. stavitelství, výbušniny a surovinová
politika

39. Průmysl

31. Průmysl

40. Stavebnictví

32. Stavebnictví

41. Licence a jiná povolení v oblasti
zahraničního obchodu
44. Obchod a mezinárodní ekonomické
vztahy

33.

42. Podnikání a živnosti

34. Podnikání a živnosti

43. Ochrana spotřebitele a trhu

35. Ochrana spotřebitele a trhu

Obchod, licence a mezinárodní
ekonomické vztahy
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3. Obory státní služby dle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb.
původní obory státní služby
(dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.,
o oborech státní služby)

obory státní služby (dle nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby)

45.

Elektronické komunikace a poštovní
služby

36.

Elektronické komunikace a poštovní
služby

46.

Veřejné investování a zadávání
veřejných zakázek

37.

Veřejné investování a zadávání
veřejných zakázek

Společné evropské politiky podpory
47. a pomoci, evropské strukturální,
investiční a obdobné fondy

Společné evropské politiky podpory
38. a pomoci a evropské strukturální,
investiční a obdobné fondy

48. Regionální rozvoj

39. Regionální rozvoj

49. Cestovní ruch

40. Cestovní ruch

50. Bydlení
51. Územní plánování
52. Stavební řád

41.

53. Zemědělství
60. Rostlinolékařská péče

42. Zemědělství a rostlinolékařská péče

Bydlení, územní plánování a
stavební řád
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3. Obory státní služby dle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb.
původní obory státní služby
(dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.,
o oborech státní služby)

obory státní služby (dle nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby)

54. Lesní hospodářství
55. Myslivost
56. Rybářství a včelařství

43.

57. Vodní hospodářství

44. Vodní hospodářství

58.

Potravinářská výroba a péče o
potraviny

45.

Lesní hospodářství, myslivost,
rybářství a včelařství

Potravinářská výroba a péče o
potraviny

59. Veterinární péče

46. Veterinární péče

61. Pozemková správa a krajinotvorba

47. Pozemková správa a krajinotvorba

62.

Financování, řízení a sledování
Společné zemědělské politiky

48.

Financování, řízení a sledování
Společné zemědělské politiky

63. Zabezpečování obrany státu a
správa vojenských újezdů
49. Obrana
65. Obranná standardizace, katalogizace
a státní ověřování jakosti
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3. Obory státní služby dle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb.
původní obory státní služby
(dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.,
o oborech státní služby)

obory státní služby (dle nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby)

Hospodářská opatření pro krizové
64. stavy a správa státních hmotných
rezerv

Hospodářská opatření pro krizové
50. stavy a správa státních hmotných
rezerv

66. Doprava

51. Doprava

67. Ochrana přírody a krajiny

52. Ochrana přírody a krajiny

68.

Technická ochrana životního
prostředí

53.

Technická ochrana životního
prostředí

69. Státní statistická služba

54. Státní statistická služba

70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí

55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí

17. Ochrana práv duševního vlastnictví
72. Průmyslové vlastnictví

56.

Hospodářská soutěž, dohled nad
zadáváním veřejných zakázek a
73.
koncesí a dohled nad poskytováním
veřejné podpory

Ochrana hospodářské soutěže a
57. dozor nad zadáváním veřejných
zakázek
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Ochrana průmyslového vlastnictví,
autorských práv a práv souvisejících

3. Obory státní služby dle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb.
původní obory státní služby
(dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.,
o oborech státní služby)

obory státní služby (dle nařízení
vlády č. 1/2019 Sb., o oborech
státní služby)

Jaderná bezpečnost, radiační
74. ochrana, správa ve věcech
chemických a biologických zbraní

Jaderná bezpečnost, radiační
58. ochrana a správa ve věcech
chemických a biologických zbraní

75. Ochrana utajovaných informací

59. Ochrana utajovaných informací

76. Ochrana osobních údajů

60. Ochrana osobních údajů

77. Odborné zabezpečení činnosti vlády

61. Odborné zabezpečení činnosti vlády

79. Evropská politika vlády

62. Evropská politika vlády

Organizační věci státní služby a
správa služebních vztahů státních
78. zaměstnanců, příslušníků
bezpečnostních sborů a vojáků
z povolání

Organizační věci státní služby a
správa služebních vztahů státních
63.
zaměstnanců, příslušníků
bezpečnostních sborů a vojáků
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s nařízením vlády č. 1/2019 Sb.,
o oborech státní služby

Nový systém oborů státní služby bude promítnut
do všech součástí informačního systému o státní službě.
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou vyhlášky č. 162/2015 Sb.,
o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky
č. 124/2018 Sb.
• Vyhláška č. 160/2019 Sb. nabývá účinnosti 1. 7. 2019
Příloha č. 2
• Změny ve výčtu mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních
předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků pro tvorbu
zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky
 Nejrozsáhlejší změna v návaznosti na nařízení vlády
č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, primární důvod novelizace
Drobné změny údajů v přílohách č. 3 (vzor osvědčení o úspěšném
vykonání ÚZ), č. 4 (vzor zprávy o neúspěšném vykonání ÚZ), č. 5 (vzor
protokolu o průběhu ÚZ)
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3. Úřednická zkouška v roce 2019
obor státní služby

gestor

změny v příloze č. 2

Finance
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
a hazardní hry
Audit
Hospodaření s majetkem státu a jeho
privatizace
Finanční a ekonomická spolupráce se
zahraničím
Finanční trh

MF

ne

MF

ano

MF

ne

MF

ano

MF

ano

MF

ne

Ekonomická ochrana státu

MF

ne

Zahraniční vztahy a služba

MZV

ano

Školství, mládež a tělovýchova

MŠMT

ano

Výzkum, vývoj a inovace

MŠMT

ano

Kultura, církve a náboženské společnosti

MK

ano

Média, audiovize a regulace vysílání

MK

ano
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3. Úřednická zkouška v roce 2019
obor státní služby

gestor

změny v příloze č. 2

Nepojistné sociální dávkové systémy
MPSV
Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní
MPSV
ochrana dětí a rodinná politika
Sociální pojištění
MPSV

ne
ano

Lékařská posudková služba

MPSV

ne

Zaměstnanost

MPSV

ne

Pracovněprávní vztahy

MPSV

ne

Platy, mzdy a jiné odměny za práci

MPSV

ano

Bezpečnost práce

MPSV

ne

Zdravotnictví a ochrana zdraví

MZ

ano

Legislativa a právní činnost

ÚV

ne

Lidská práva

ÚV

ne

Vnitřní pořádek a bezpečnost státu

MV

ano

ne
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

obor státní služby

gestor

změny v příloze č. 2

MV

ne

MV

ano

MV

ano

Informační a komunikační technologie

MV

ano

Energetika
Hornictví, geologie, podzemní stavitelství,
výbušniny a surovinová politika
Průmysl

ERÚ

ano

ČBÚ

ano

MPO

ne

MPO

ne

MPO

ano

MPO

ano

Krizové řízení, ochrana obyvatelstva
a integrovaný záchranný systém
Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní
správa
Archivnictví a spisová služba

Stavebnictví
Obchod, licence a mezinárodní ekonomické
vztahy
Podnikání a živnosti
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3. Úřednická zkouška v roce 2019
obor státní služby

gestor

změny v příloze č. 2

Ochrana spotřebitele a trhu

MPO

ne

Elektronické komunikace a poštovní služby
Veřejné investování a zadávání veřejných
zakázek
Společné evropské politiky podpory a pomoci a
evropské strukturální, investiční a obdobné
fondy
Regionální rozvoj

ČTÚ

ano

MMR

ne

MMR

ano

MMR

ano

Cestovní ruch

MMR

ano

Bydlení, územní plánování a stavební řád

MMR

ano

Zemědělství a rostlinolékařská péče
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a
včelařství
Vodní hospodářství

MZe

ano

MZe

ano

MZe

ne
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3. Úřednická zkouška v roce 2019
obor státní služby

gestor

změny v příloze č. 2

Potravinářská výroba a péče o potraviny

MZe

ano

Veterinární péče

MZe

ano

Pozemková správa a krajinotvorba
Financování, řízení a sledování Společné
zemědělské politiky
Obrana
Hospodářská opatření pro krizové stavy a
správa státních hmotných rezerv
Doprava

MZe

ano

MZe

ano

MO

ano

SSHR

ano

MD

ne

Ochrana přírody a krajiny

MŽP

ano

Technická ochrana životního prostředí

MŽP

ano

Státní statistická služba

ČSÚ

ano

Zeměměřictví a katastr nemovitostí

ČÚZK

ne
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3. Úřednická zkouška v roce 2019
obor státní služby

gestor

Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských
ÚPV
práv a práv souvisejících
Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad
ÚOHS
zadáváním veřejných zakázek
Jaderná bezpečnost, radiační ochrana a správa
SÚJB
ve věcech chemických a biologických zbraní
Ochrana utajovaných informací
MV / NBÚ

změny v příloze č. 2

ano
ano
ne
ne

Ochrana osobních údajů

ÚOOÚ

ano

Odborné zabezpečení činnosti vlády

ÚV

ne

Evropská politika vlády

ÚV
ano
MV sekce pro
ano
státní
službu

Organizační věci státní služby a správa
služebních vztahů státních zaměstnanců,
příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou vyhlášky č. 162/2015 Sb.,
o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky
č. 124/2018 Sb.
• V 06/2019 hlavní kontaktní osoby ústředních správních úřadů pro ÚZ
osloveny pro zajištění dodání nových materiálů/aktualizace:
 Seznamu odborné literatury
 Zkušebních otázek k ZČ ÚZ
 Studijního textu (nepovinně zveřejňovaný materiál)
• Aktualizaci je nutno zveřejnit nejméně 21 dnů přede dnem konání ÚZ
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou vyhlášky č. 162/2015 Sb.,
o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky
č. 124/2018 Sb.
• Státní zaměstnanci ve služebním poměru na dobu určitou s povinností
vykonat úspěšně před uplynutím doby určité ÚZ v oboru státní služby,
k jehož výkonu byli na služební místo zařazeni nebo jmenováni,
a obdobně státní zaměstnanci ve služebním poměru na dobu neurčitou
s povinností vykonat ÚZ pro jiný nebo další obor státní služby, kteří
tuto povinnost nesplní do 30. 6. 2019 v původním oboru státní
služby dle NV č. 106/2015 Sb., budou v souladu s § 2 odst. 1 NV
č. 1/2019 Sb. plnit tuto povinnost od 1. 7. 2019 výlučně vykonáním
zvláštní části úřednické zkoušky v odpovídajícím novém oboru
státní služby (dle převodní tabulky v příloze č. 2 NV č. 1/2019 Sb.).
• V případě oborů státní služby vzniklých sloučením stávajících oborů to
znamená vykonat od 1. 7. 2019 zvláštní část ÚZ pro nový rozsáhlejší
obor státní služby.
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Dílčí obměna zkušebních otázek obecné části
úřednické zkoušky

je plánována k 1.

1. 2020
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou nařízení vlády
č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
• Nařízení vlády č. 157/2019 Sb. nabývá účinnosti 1. 7. 2019
• § 2 odst. 2
Za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se pro obor státní
služby Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní
hry, Audit, Lékařská posudková služba, Bezpečnost práce,
Pozemková správa a krajinotvorba, a Zeměměřictví a katastr
nemovitostí a Průmyslové vlastnictví dále považuje uznání
odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné
kvalifikace.
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3. Novela nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
– rovnocennost zvláštní části ZOZ
úředníka ÚSC (příloha č. 1)
Zvláštní část ÚZ pro obor státní
služby

Rovnocenná zvláštní část zkoušky
ZOZ úředníka územního
samosprávného celku k výkonu
správní činnosti

Školství, mládež a tělovýchova

ve školství

Sociální služby, sociální práce,
sociálně-právní ochrana dětí a rodinná
politika

v sociálních službách a při sociálněprávní ochraně dětí

Zdravotnictví a ochrana zdraví

ve zdravotnictví

Krizové řízení, ochrana obyvatelstva
a integrovaný záchranný systém

při zajištění ochrany obyvatel a
krizovém řízení

Zemědělství a rostlinolékařská péče

v zemědělství

Vodní hospodářství

ve vodním hospodářství

Hospodářská opatření pro krizové stavy při přípravě a realizaci hospodářských
a správa státních hmotných rezerv
opatření pro krizové stavy
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3. Novela nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
– rovnocennost zvláštní části ZOZ
úředníka ÚSC (příloha č. 1)
Zvláštní část ÚZ pro obor
státní služby

Rovnocenná zvláštní část zkoušky ZOZ
úředníka územního samosprávného celku
k výkonu správní činnosti

Doprava

a) při správním rozhodování a dozorové
činnosti v silničním hospodářství,
b) v silniční dopravě,
c) při přestupkovém řízení ve věcech
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
na úseku dopravy a silničního hospodářství
a správních řízeních souvisejících,
d) při správním rozhodování o řidičských
oprávněních a řidičských průkazech,
e) při správním rozhodování o registračních
úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,
nebo
f) při správním rozhodování a dozorové
činnosti při provozování drah a drážní
dopravy
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3. Novela nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
– rovnocennost zvláštní části ZOZ
úředníka ÚSC (příloha č. 1)
Zvláštní část ÚZ pro obor
státní služby

Rovnocenná zvláštní část zkoušky ZOZ
úředníka územního samosprávného celku
k výkonu správní činnosti

Ochrana přírody a krajiny

v ochraně přírody a krajiny

Technická ochrana životního
prostředí

a) v ochraně ovzduší,
b) v hospodaření s odpady,
c) při prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými
směsmi, nebo
d) při posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevenci a omezování
znečištění
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3. Novela nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
– rovnocennost jiných zkoušek
(příloha č. 2)
Zvláštní část ÚZ
pro obor státní služby

Rovnocenná zkouška podle jiného zákona

Daně, poplatky a jiná
Kvalifikační zkouška daňového poradce
obdobná peněžitá plnění podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství
a hazardní hry
a Komoře daňových poradců České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
Audit

Auditorská zkouška
podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění
pozdějších předpisů

Zahraniční vztahy a
služba

Zkouška zakončující vzdělávací program zaměřený na
výkon zahraniční služby
podle zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě
a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční
službě), ve znění zákona č. 35/2019 Sb.
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3. Novela nařízení vlády č. 136/2015 Sb. –
rovnocennost jiných zkoušek
(příloha č. 2)
Zvláštní část ÚZ
pro obor státní
služby

Rovnocenná zkouška podle jiného zákona

Lékařská posudková
služba

Závěrečná zkouška certifikovaného kurzu v nástavbovém
oboru posudkové lékařství
podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů
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3. Novela nařízení vlády č. 136/2015 Sb. –
rovnocennost jiných zkoušek
(příloha č. 2)
Zvláštní část
ÚZ pro obor
státní služby

Rovnocenná zkouška podle jiného zákona

Legislativa a
právní činnost

a) Odborná justiční zkouška
podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
b) Advokátní zkouška
podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
c) Závěrečná zkouška právního čekatele
podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších
předpisů
d) Notářská zkouška
podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
znění pozdějších předpisů, nebo
e) Odborná exekutorská zkouška
podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
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(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3. Novela nařízení vlády č. 136/2015 Sb. –
rovnocennost jiných zkoušek
(příloha č. 2)
Zvláštní část ÚZ pro obor Rovnocenná zkouška podle jiného zákona
státní služby
Veterinární péče
Základní atestace (atestace I. stupně) jako závěrečná
zkouška akreditovaného studijního programu v oblasti
veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny
podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Pozemková správa a
krajinotvorba

Zkouška odborné
pozemkových úprav

způsobilosti

k

projektování

podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů
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3. Novela nařízení vlády č. 136/2015 Sb. –
rovnocennost jiných zkoušek
(příloha č. 2)
Zvláštní část ÚZ pro obor
státní služby
Ochrana přírody a krajiny

Rovnocenná zkouška podle jiného zákona
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zeměměřictví a katastr
nemovitostí

Zkouška odborné způsobilosti
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou nařízení vlády
č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
• Zvláštní část ZOZ úředníka ÚSC k výkonu správní činnosti,
zkouška podle jiného zákona a uznání odborné kvalifikace
podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace,
jejichž rovnocennost zvláštní části ÚZ v oboru státní služby
podle NV č. 106/2015 Sb. uvedeném ve sloupci A přílohy č. 2
k NV č. 1/2019 Sb. byla přede dnem 1. 7. 2019 doložena
(a následně osvědčena), se dnem nabytí účinnosti
novelizovaného NV č. 136/2015 Sb. považují za rovnocenné
zvláštní části ÚZ v oboru státní služby uvedeném
v odpovídajícím řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k NV č. 1/2019 Sb.
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Změny v souvislosti s novelou nařízení vlády
č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
• Státním zaměstnancům (včetně bývalých státních zaměstnanců)
je garantováno, že do 30. 6. 2019 doložená (a následně
osvědčená) rovnocennost zůstává nedotčena.
• Tj. nejpozději do 30. 6. 2019 musí být předložen doklad o
vykonání zvláštní části ZOZ, zkoušky podle jiného zákona nebo
uznání odborné kvalifikace
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3. Úřednická zkouška v roce 2019

Metodický pokyn náměstka ministra vnitra
pro státní službu č. 1/2017, kterým se stanoví
podrobnosti k provádění a organizaci úřednické
zkoušky - 4. aktualizace
• Realizuje se změna metodického pokynu náměstka ministra pro státní službu
č. 1/2017, kterým se stanoví další podrobnosti k provádění a organizaci
úřednické zkoušky:

Aktualizace v souvislosti se zavedením
 aplikace eZkouška pro elektronickou podporu realizace procesu
obecné části ÚZ a elektronickou podporu vybraných procesů
zvláštní části ÚZ,
 Nových funkcionalit v ISoSS (výměna zkušebních komisí,
předběžné zápisy)
58

4. Různé (časté dotazy, podněty
a požadavky, zjištěné nedostatky)
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4. Různé
ISoSS – změny

Souhrn změnových požadavků
Zapracované požadavky
1) Předběžné zápisy
2) Výměna zabezpečující osoby u již vypsaného termínu
3) Možnost výměny přiřazené zkušební komise na termín
ÚZ
4) Příznak druhého termínu
Požadavky v procesu
5) Kontrola oboru služby
6) Automatické generování zpráv pro zabezpečující osoby
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4. Různé
ISoSS – změny
1) Předběžné zápisy (PZ)
• Provádí personalita u oboru služby pro konkrétního státního
zaměstnance (postup dle uživatelské příručky pro práci v ISoSS)
• PZ pouze pro státní zaměstnance (konkrétní EČ SZ)
• Po vypsání termínu ÚZ v daném oboru státní služby je po dobu
24 hod. blokovaná kapacita pro ty personalisty, kteří vytvoří
předběžný zápis
• Personalista obdrží e-mail o vypsaném termínu a následně musí
své SZ přihlásit - PZ nenahrazuje faktické přihlášení na
úřednickou zkoušku
• Při naplnění kapacity personalisté nemusí provádět nový PZ,
požadavek v ISoSS zůstává do jeho realizace (tj. vykonání ÚZ)
• Doporučení – PZ dělat maximálně s dvouměsíčním předstihem
(žádost o termín ÚZ v říjnu= PZ v srpnu)
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4. Různé
ISoSS – změny

2) Výměna zabezpečující osoby u již vypsaného termínu
• V praxi již zaběhnutá funkcionalita
•

UPOZORNÉNÍ - nově zavedená zabezpečující osoba se v
seznamu všech zabezpečujících osob daného služebního úřadu
zobrazí až u nově vypsaných termínů ÚZ
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4. Různé
ISoSS – změny
3) Možnost výměny přiřazené zkušební komise na termín ÚZ
• Výměnu celé zkušební komise u termínu ÚZ může provést kdykoli
po vypsání termínu ÚZ příslušný koordinátor anebo zabezpečující
osoba i v den konání ÚZ
• Funkcionalita předpokládá zřízení většího počtu jen 3členných
zkušebních komisí
• Prvotní jednorázového zavedení do ISoSS stále jen ze strany SSS
• V nejbližší době pravděpodobně vznikne SP NMV SS, který upraví
postup při zřizování zkušebních komisí -> SÚ nebudou muset při
každém zřízení zkušební komise dělat svůj vlastní služební
předpis
o MP 1/2017 4. verze Formulář „Požadavky na opatření v ISoSS v oblasti ÚZ“
(jmenovaní/odvolání členů ZK, změny zabezpečujících osob) = jednotná forma
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4. Různé
ISoSS – změny
4) Příznak druhého termínu – Zapracováno v eZkoušce i v PPÚZ
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4. Různé
ISoSS – plánované změny

5) Hlídání vykonávaného oboru státní služby na služebním místě

• Plán do budoucna -> systém nedovolí přihlášení
státního zaměstnance na ZČ ÚZ pro obor státní služby,
který nemá v RSZ uveden jako vykonávaný (nepůjde-li
o konání dle § 35 odst. 3 ZSS na vlastní náklady).
• Nově ISoSS hlídá vykonání OČ ÚZ -> pozor při
přihlašování SZ, kteří mají více oborů státní služby
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4. Různé
ISoSS – plánované změny
6) Automaticky generované upozornění pro zabezpečující osobu

• V návaznosti na aplikaci eZkouška
• U termínu ÚZ, kde zabezpečující osoba nastaví hodnocení
„nehodnocen/a“ a kde nedojde k omluvě anebo manuální
změně na „nevyhověl/a“, ISoSS automaticky vygeneruje
varovné hlášení (upozornění)
- 5 dnů před automatickou změnou přijatého hodnocení na
„nevyhověl/a“ a následně
- bezprostředně po provedení automatické změny hodnocení
na „nevyhověl/a“ (→ nutno dořešit administrativní náležitosti
ÚZ = Protokol o průběhu ÚZ a Zpráva o neúspěšném
vykonání ÚZ + případné řešení žádosti o opakování ÚZ)
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4. Různé

• Změna zkušebních
otázek a seznamu
odborné literatury ke zvláštní části
úřednické zkoušky je v kompetenci gestora
příslušného oboru státní služby a může být
prováděna průběžné dle aktuální potřeby
(v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky o
podrobnostech úřednické zkoušky)
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Požadavky, podněty a dotazy k problematice úřednické
zkoušky, prosím, zasílejte na e-mailovu adresu:

statnisluzba.vzdelavani@mvcr.cz
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Děkujeme za pozornost.
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