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1 Úvod 

Každá moderní demokratická společnost má vytvořen svůj systém, kterým se řídí 

a podle kterého funguje. Nezbytnou součástí takového systému je existence veřejné správy. 

Charakteristickým rysem veřejné správy je její institucionalizace, neboť je to právě veřejná 

správa, která spravuje soustavu institucí, které jsou nezbytné pro fungování státu. 

Hybnou silou pro fungování veřejné správy jsou její pracovníci, tedy úředníci. 

S úředníky státní správy a úředníky územně samosprávných celků se občané žijící na území 

České republiky setkávají po celý život, a to v rámci správních činností, které vykonávají 

a které se občanů dotýkají. 

Se správními činnostmi se setkáváme od narození až po konec lidského života. 

V prvopočátku se jedná o vydání rodného list, občanského průkazu, následně řidičského 

průkazu, sociálních potřeb, bydlení, apod. Při vyřizování svých potřeb občané předpokládají 

profesionální přístup úředníků s odbornými znalostmi z dané problematiky či oblasti. 

Tato diplomová práce bude především zaměřena na zhodnocení nastavení systému 

vzdělávání úředníků územně samosprávných celků a zkušebních komisařů ve veřejné správě. 

Cílem práce bude zhodnocení finanční náročnosti jednotlivých druhů vzdělávání zkušebních 

komisařů obcí s rozšířenou působností. Vybranými obcemi s rozšířenou působností budou 2 

magistráty statutárních měst a městský úřad, to je Magistrát města Ostravy, Magistrát města 

Brna a Městský úřad Nový Jičín.  

Při zpracování práce jsou použity metody komparace, analýzy časových řad, indukce 

a dedukce při vyvozování dílčích závěrů, analýzy dokumentů a statistických dat. 

Pro naplnění je ověřována hypotéza, zda se náklady průběžného vzdělávání 

nejvýrazněji podílí na finanční náročnosti vzdělávání zkušebních komisařů. 

Druhá kapitola bude teoretickým východiskem celé práce. V počátku budou 

definovány základní pojmy z oblasti personalistiky a lidských zdrojů v návaznosti na veřejnou 

správu. Terminologie a teoretická oblast práce bude vycházet ze zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích předpisů, který definuje pojmy jako úředník, typologie úředníků členící se na 

úředníky, vedoucí úředníky a vedoucího úřadu, plán vzdělávání, vzdělávání úředníků, 

rovnocennost vzdělání, atd.  

Třetí kapitola se věnuje vymezení zkušebního komisaře v rámci organizační struktury 

Magistrátu města Ostravy. Je podrobně popsáno členění organizace na jednotlivé odbory, 

oddělení a funkční pozici zkušebního komisaře. Zkušební komisař je specifická pozice 
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úředníka územně samosprávného celku, kdy je zařazen pouze u obcí s rozšířenou působností. 

Vzdělávání zkušebních komisařů je specializovaná oblast, protože je vymezena nejen 

zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 

předpisů, ale i dalšími právními předpisy, které jsou v kompetenci Ministerstva dopravy 

České republiky. Samotná kapitola dále popisuje implementaci požadavků na vzdělávání 

zkušebních komisařů do jejich plánu vzdělávání vytvořenými příslušnými institucemi. 

Čtvrtá kapitola se věnuje praktické části práce, to jest jednotlivým popisům Magistrátu 

města Brna, Městského úřadu Nový Jičín a zařazení zkušebních komisařů v jejich organizační 

struktuře. Následně dochází k analýze finančních nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů 

ve vytipovaných obcí s rozšířenou působností dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územně samosprávných celků v platném znění a podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel v platném znění. Závěr této kapitoly se 

je věnován porovnávání celkových a průměrných nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů 

u obcí s rozšířenou působností ve sledovaném sedmiletém období. Toto období je dostatečně 

vypovídající pro závěrečné vyhodnocení diplomové práce.  

V rámci zpracování diplomové práce se bude čerpat z právních norem v aktuálním 

znění, zároveň bude použito odborné literatury v knižní a elektronické podobě. Při tomto 

tématu budou zahrnuty i interní materiály jednotlivých úřadů v podobě podzákonných norem 

nebo statistických hodnocení a ukazatelů. 
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2 Systém vzdělávání úředníků v ČR  

Česká Republika po nastolení nového ekonomické, politického i společenského 

systému prošla od roku 1989 velkou změnou. Tyto změny se promítly především v organizace 

veřejné správy. Je nutné si však především vysvětlit jak je veřejná správa rozdělena. Dělí 

se na samosprávu a státní správu. Princip vychází z rozdílné působnosti. A to samostatné 

působnosti, ta je přidělena obcím, které ve své správě vedou obce a působnosti přenesené, 

kterou stát přenáší výkon této státní správy na jiné subjekty. Zpravidla jsou správní činnosti 

vykonávány úředníky. Nicméně je nutné podotknout, že oba systémy jsou vzájemně 

propojeny. Samospráva navrhne určitou realizace a v součinnosti se státní správou ji realizuje. 

Pro příklad uveďme výstavbu. Z tohoto příkladu můžeme vyvodit odvození úředníka. Je jím 

osoba, které je přijata pro výkon správní činnosti a má statut úředníka. Vztahuje se na ni 

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednicích ve znění pozdějších změn. Nároky, které jsou kladeny na 

vzdělání, jsou vyšší a díky vstupu naší republiky do Evropské unie a legislativní náročností 

jsou kladeny nároky na úředníky se vzdělávat. Doba, kdy stačilo dokončit vzdělání a jen 

pracovat bez rozšiřování vědomostí z oboru je v nenávratnu.   

2.1 Lidské zdroje v personalistice veřejné správy 

Základním právní normou v otázce pracovně právních záležitostí je zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který vytváří rámcový základ pro pracovně 

právní vztahy v oblasti personálních činností. Pro úředníky následovalo upřesnění postupů 

ve formě vytvoření nového zákona, a to zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“). Což je považováno za jeden 

ze zásadních kroků v profesionalizaci úředníků v ČR. Tato právní norma nabyla své účinnosti 

1. ledna 2003. Zákon o úřednících upravuje pracovní poměr, povinnosti a vzdělávání 

úředníků územně samosprávných celků. Specifikace pracovního poměru obecně je pak 

definována zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), ve znění 

pozdějších předpisů. Je tedy jednoznačné, že tyto dva zákony se vzájemně prolínají. 

Za organizační jednotky územně samosprávných celků považujeme obecní úřady, 

městské úřady, magistráty statutárních měst, úřady městských obvodů nebo městských částí 

územně členěných statutárních měst, krajský úřad apod., které (tyto jednotky) vykonávají jak 



8 

 

samosprávnou činnost, tak mohou také vykonávat státní správu v přenesené působnosti.
 1

 

A úředníci jako důležitý element veřejné správy v těchto institucích pracují a podílejí se 

na výkonu veřejné správy. 

 Nicméně je nutné zdůraznit, že každá organizační jednotka si tyto podmínky jako 

docházka, vzdělávání, či jiné personální záležitosti upravuje vnitřními směrnicemi úřadu nebo 

nařízením vedoucích zaměstnanců k těmto krokům oprávněných. Hledají se při tom odpovědi 

na otázky typu: Kdo by měl řídit personální procesy, kontrolovat jejich plnění a kdo se má 

zabývat inovací v této oblasti. Struktura je určena velikostí úřadu, specifickými podmínkami, 

stylem vedení, organizační kultuře či jiných podmínkách
2
. 

Menší úřady s malým počtem zaměstnanců do cca 50 lidí se vedením v oblasti 

personalistiky zabývají personalisté spolu s tajemníkem. Ojediněle personalista není 

specialistou a na danou pozici a má kumulovanou funkci mzdové agendy či agendy spojené 

s radou či zastupitelstvem města. Další možností je outsourcing s externí jednotkou, což není 

nejvhodnějším řešením.  U úřadů obcí s rozšířenou působností do 150 lidí zabezpečuje výkon 

agendy jeden specialista personalista. U úřadů s vyšším počtem zaměstnanců jsou zřízeny 

celé personální útvary či oddělení podřízeny přímo tajemníkovi
3
.  

„Řízení lidských zdrojů je proces příjímání rozhodnutí v oblasti lidských 

(zaměstnaneckých) vztahů, které ovlivňují výkonnost zaměstnance i organizace. Ekvivalent 

užívaný ve světě je Human Resource Management.“
 4

  

Oblasti řízení lidských zdrojů zahrnují sledování a řešení několika oblastí, 

a to vytváření a analýzu pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr 

zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, pracovní vztahy 

a kolektivní vyjednávání péče o pracovníky, rozmisťování zaměstnanců, ukončování 

pracovních poměrů, personální informační systém a v neposlední řadě to, co nás zajímá 

pro tuto diplomovou práci, vzdělávání zaměstnanců.  

Řízení lidských zdrojů obsahuje specifické činnosti, které tvoří jednotný celek, 

jenž vytváří základní zázemí v personální činnosti pro fungování organizační jednotky. Výběr 

kvalitních pracovníků s odpovídajícím vzděláním, vytvoření podmínek pro rozvíjející 

se praxi, morální a etické kvality pracovníků jsou základem zázemí pro vytvoření dobrého 

                                                 

1
 Samostatná působnost obce znamená výkon samosprávy, záležitostí v zájmu obce a občanů obce. Opakem 

samostatné působnosti je přenesená působnost, kdy stát přenesl výkon státní správy na obec. Přesná definice 

pojmů je vymezena zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
2
 Loskot, 2012, s. 32 

3
 Loskot, 2012, s. 32 

4
 D’Ambrosová, 2011, s. 16 
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fungování organizační jednotky. Zároveň dává do rukou vedoucího úřadu možnost 

o převedení kompetencí na vedoucí pracovníky, kteří metodicky řídí podřízené zaměstnance.  

V profesních pozicích úředníků veřejné správy se uplatňují dva různé typy systémů, 

a to kariérní model nebo poziční systém. Kariérní model je založen na principu přijetí 

do pracovního poměru a vytváření postupného kariérního růstu. Pracovník je zařazen na nižší 

pracovní pozici a postupným růstem postupuje na vyšší pracovní pozice. Kariérní systém 

projevuje principiální trvalost a relativní nezrušitelnost pracovního poměru. Kladem je znalost 

problematiky od nižších struktur do vyšších struktur řízení, orientace v podnikové hierarchii, 

znalost podmínek organizace, systematická péče o růst kvalifikace, dále sociální a právní 

jistoty, které dávají stálé zaměstnáni. Negativem může být vázanost na pracovní vztahy 

na pracovišti, relativní uzavřenost skupin na pracovišti, dále určitá strnulost v zavádění 

nových postupů a metod, neochota přijetí nových pracovníků, malá progrese ve vývoji 

zaměstnanců.  

Poziční systém je nastaven tak, že pracovníci jsou příjímání na pracovní pozici, 

pro kterou má pracovník kvalifikaci. Kariérní růst zaměstnance je závislý na míře zásluh 

pro organizaci. Výhodou je již dané vzdělání, oproštění od vztahů v organizační jednotce 

mezi zaměstnanci, zavádění nových metod a postupů s odzkoušenou praxí, nové motivační 

způsoby pro zvýšení kvalifikace a soupeření mezi zaměstnanci. Nasazení vysokého 

pracovního výkonu oproti stálým zaměstnancům. Nevýhodou tohoto systému je sociální 

nejistota, protože při slabých ukazatelích výkonnosti nelze uplatňovat zařazení na jinou 

pracovní pozici. Neznalost místní hierarchie organizace, a neochota a nechuť přizpůsobení 

stálých zaměstnanců novým postupům.  

V České republice jsou uplatňovány oba tyto modely, ale podle pracovních pozic. 

V praxi se nesetkáváme s čistou formou systému, ale smíšením charakteristik těchto systémů. 

Veřejná správa s novými připravovanými právními předpisy, které jsou v připomínkovém 

řízení, bude využívat kariérního modelu a poté pozičního. Otázkou je časový horizont 

platnosti a účinnosti zákonů.
5
 

2.2 Typy úředníků  

Úředníci jsou dle zákona o úřednících členěni na úředníky, vedoucí úředníky 

a vedoucí úřadů.  

                                                 

5
 Šelešovský, Špaček, 2006, s. 9 - 11 
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Zákon o úřednících se ovšem nevztahuje na zaměstnance územních samosprávných 

celků zařazené v jeho organizačních složkách, zvláštních orgánech a na zaměstnance, kteří 

vykonávají výhradně tzv. obslužné činnosti. Dále také na členy volených orgánů nebo 

na osoby, jejichž pracovní vztah je dán dohodou o provedení práce nebo pracovní činnosti. 

Tato část zaměstnanců se řídí zákoníkem práce
6
. 

 

Obr. 2.1 Typologie úředníka 

 

Zdroj: Zákon o úřednících, vlastní zpracování, 2013 

2.2.1 Úředník 

Úředníkem je zaměstnanec územního samosprávného celku, který se podílí na výkonu 

správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu 

statutárního města nebo magistrátu územně členěného statutárního města, do městského 

obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, 

do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy. 

„Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, 

popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 

dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk 

                                                 

6
 § 1 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších  

Vedoucí úředník úřadu  

územně samosprávného celku 

Vedoucí úředník 

Úředník 
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a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním 

předpisem.“
7
 

Výkon správních činností pak můžeme považovat za podmínku, aby konkrétní fyzická 

osoba byla považována za úředníka. Zákonem o úřednících je správní činnost definována jako 

plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle 

zvláštních právních předpisů.
8
  

Dále zákon o úřednících vymezí základní povinnosti úředníka, jež se diferencují 

od obecných modifikací zákoníku práce a definuje základní zásady výkonu činnosti úředníka. 

Mezi tyto základní zásady členíme zásadu legality, zásadu nestrannosti, zásadu edukační, 

zásadu mlčenlivosti, zásadu veřejné informovanosti a zásadu dobré praxe, a jiné.
 9

 Zásada 

nestrannosti je jedním z primárních principů veřejné správy a vypovídá, jak by se úředník měl 

chovat, jednat a rozhodovat se. Úředník je povinen a se jakkoliv zdržet při výkonu své práce 

jednání a chování, jenž by mohlo závažně ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování a jenž 

by mohlo závažně narušit důvěryhodnost územně samosprávného celku. S touto 

problematikou se pojí samozřejmě i příjímání darů. „V souvislosti s výkonem činnosti 

úředníka nesmí přijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných 

územními samosprávnými celky.“
10

 Zásada legality je úzce spjata s právními předpisy. Mezi 

hlavní charakteristiku vlastností úředníka řadíme orientaci, znalost a dodržování legislativy. 

Zásada mlčenlivosti se vztahuje na skutečnosti, se kterými byl úředník v souvislosti 

s výkonem své činnosti obeznámen. Zásad dobré praxe vyjadřuje dobře známou definici, 

„úředník je povinen pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plně 

využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně 

hospodárně a včas pracovní úkolu, řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu územním 

samosprávným celkem a střežit a ochraňovat jeho majetek před poškozením, ztrátou, 

zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy územního samosprávného 

celku“
11

. Zásada edukační nám říká, že úředník je povinen se vzdělávat a prohlubovat 

si kvalifikaci po celou dobu výkonu správních činností dle intencí zákona a v jeho mezích 

Tato zásada je podstatná pro zaměření a pochopení výkonu správní činnosti úředníkem.  

                                                 

7
 § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů  
8
 § 2 odst. 3 zákona č. 312/ 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
9
 Horzinková, 2010, s. 90 - 92 

10
 Horzinková, 2010, s. 91 

11
 Horzinková, 2010, s. 92 
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Za úředníka nepokládáme takového zaměstnance územně samosprávného celku, jenž 

nevykonává správní činnost. To jsou takový zaměstnanci, kteří vykonávají pomocné servisní 

a manuální práce. „Neúředníci“ nebo spíše tak zvaní ostatní zaměstnanci se řídí v pracovně 

právních vztazích zákoníkem práce. 

2.2.2 Vedoucí úředník 

Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je vedoucím zaměstnancem úřadu 

územně správního celku. Pracovní poměr vedoucího úředníka nastává jmenováním, které 

provádí vedoucí úřadu. 

Vedoucí úředník je jmenován na různých stupňů řízení u zaměstnavatele podle členění 

určeném organizační strukturou jednotlivého úřadu a to do středních složek řízení. Vedoucí 

úředník, který provádí tuto činnost na základě jmenování je oprávněn organizovat, řídit, 

stanovovat a ukládat pracovní úkoly a kontrolovat své podřízené zaměstnance, koordinovat 

jejich činnosti v rámci právních vymezení či jiných organizačních vymezení. Je podřízen 

vedoucímu úřadu. Tyto jednotky jsou liniově napojeny na vedení organizační jednotky. 

Vedoucí úředník musí prokázat především odbornostní kvality, vzdělání, které je ukončeno 

v bakalářském nebo magisterském programu, morální kvality, schopnost uplatňovat 

manažerské schopnosti vedení. Tyto schopnosti jsou buď vrozené  nebo získané. Jedná 

se tedy o soubor kvalit, které jsou nutné k výkonu činnosti vedoucího.   

2.2.3 Vedoucí úřadu  

Vedoucím úřadu se rozumí vedoucí úředník, který vykonává funkci tajemníka 

obecního úřadu, tajemníka magistrátu statutárního města, tajemníka úřadu městského obvodu 

nebo městské části územně členěného statutárního města, ředitele krajského úřadu, ředitele 

Magistrátu hlavního města Prahy nebo tajemníka úřadu městské části hlavního města Prahy. 

Vedoucí úřadu je do funkce jmenováním. Vedoucím úřadu může být fyzická osoba, 

která má nejméně tříletou praxi jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních 

činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku popř. služebnímu poměru 

ke státu, nebo ve funkci dlouhodobě uvolněného člena územního samosprávného celku. 

Vedoucí úřadu nemusí znát výkon všech činností, které úřad provádí a ani to nelze. Musí však 

mít dostatečně fundovaný personál, který vedoucího úřadu informuje o skutečnostech. 

Vedoucí úřadu musí mít dobré analytické myšlení, dostatečný rozhled pro práci 

s informačními technologiemi, a samozřejmě zkušenosti s vedením zaměstnanců. Zároveň 



13 

 

musí uplatňovat i oblasti psychologie. Výběrová řízení na tyto pracovní pozice bývají 

obsazeny početnější výběrovou komisí a bývá pravidlem účast člena komise z instituce 

nadřízené, tedy v případě městských obvodů nadřízeného magistrátu, obce základního typu 

účast personalisty krajského úřadu apod.  

V obecních úřadech nebo úřadech městských obvodů nebo městských částí, kde není 

funkce tajemníka zřízena, vykonává její úkoly starosta.
12

 

2.3 Vzdělávání úředníků a plán vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků je otázkou profesní přípravy a souhrnného pojetí vzdělávacích 

aktivit zaměřených na zaškolení, přeškolení, doškolení pracovníků, orientaci v struktuře nebo 

jako nutnost pro rozvoj organizace. „Pojetí vzdělávání pracovníků v organizaci je dosti 

proměnlivá v čase a prostoru, záleží na povaze, používané technice a technologii v organizaci, 

na velikosti organizace a mnoha dalších okolnostech.“13 Zaměřujeme se zejména 

na přizpůsobení pracovních schopností zaměstnance s vývojem požadavků na výkon práce, 

rozšíření pracovní kvalifikace i pro případ zastupování jiné pozice, stimulace výkonu 

a vhodné zaměření nových pracovníků, formování pracovních schopností specializované 

na osobnost pracovníka. 

Úředníci, kteří vykonávají správní činnost v pracovním poměru k územně 

samosprávnému celku, musejí na základě zákona o úřednicích absolvovat vstupní vzdělání 

úředníků, průběžně se vzdělávat popř. při specifických činnostech, které právní norma 

vyžaduje prokázat zvláštní odbornou způsobilost. Vedoucí úřadu a vedoucí úředníci musejí 

projít zároveň i nejen vstupním, průběžným, či zdokonalovacím, ale i vzděláváním vedoucích 

úředníků a vedoucích úřadu. 

Povinnost účastnit se vstupního vzdělávání, prokázat zvláštní odbornou způsobilost 

nebo povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích pracovníků a vedoucích úřadu nemá 

úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech, 

v rámci uznáni rovnocennosti vzdělání, které stanoví prováděcí právní předpis. Uznání 

rovnocennosti vzdělávání je oblast zcela v gesci Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné 

správy a e-governementu. 

Na to, aby pracovník veřejné správy mohl být přijat do pracovního poměru, prochází 

výběrovým řízením, které již v tomto stadiu deklaruje požadavky na vzdělání a odbornou 

                                                 

12
 § 2 odst. 8 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
13

 Wagnerová a kolektiv, 2012, s. 234 
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kvalifikaci. Vědomosti uchazeči prokazují při přijímacím řízení prostřednictvím odborného 

testu či pohovoru, který je veden výběrovou komisí a je součástí řízení. Zároveň je nutné 

doložit nejvyšší dosažené vzdělání či odborné kurzy, které se prokazují originály dokumentu 

nebo ověřenými kopiemi. Výběrová komise zhodnotí výsledky uchazečů výběrového řízení 

a vybere nejvhodnějšího uchazeče. S doklady je třeba zacházet dle zákona č. 101 /2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozměňovacích předpisů. 

Při vzniku pracovního poměru je zaměstnanec zařazen podle vzdělání a praxe 

na vykonávanou pracovní pozici. V momentě zahájení pracovního poměru a nástupu 

do pracovní pozice se pracovník stává úředníkem, tedy vykonavatelem veřejnosprávních 

činností. Jeho pracovní poměr je řízen nejen zákoníkem práce, který působí jako podpůrná 

právní norma, ale především zákonem o úřednicích územních samosprávných celků, tedy 

zákon  č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů či zákonem o službě státních 

zaměstnanců ve správních úřadech č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Už 

při nástupu pracovníka – úředníka do zaměstnání, je seznámen s Etickým kodexem úředníků 

a zaměstnanců veřejné správy, který je publikován Usnesením Vlády ČR ze dne 9. května 

2012 č. 331 – obecná forma kodexu etiky. V rámci Evropské unie je dále aplikována 

Směrnice o personálu a Podmínky stanovení ostatních úředníků
.14

 Dále se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů nebo zákonem 129/2000 Sb., 

o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň interními normami jednotlivých úřadů, které 

nesmějí odporovat zákonným normám. Interní normy jsou směrnice, nařízení např. tajemníka, 

kodexy chování nebo ústrojové kázně a jiné.  

Po vzniku pracovního poměru úředníka se stanoví tzv. kvalifikační profil úředníka 

skládající se ze stupně a oboru vzdělání zaměstnance, započítané praxe všeobecné a oboru, 

znalosti a poznatky ze sféry řešené problematiky, vědomosti a dovednosti k úkonu profese, 

osobnostní vlastnosti a zdravotní způsobilost.
15 

Právě jeden z výše zmíněných prvků se uvádí 

jako nejsledovanější kvalifikačním profilem, což je stupeň vzdělání. Stupeň vzdělání 

je nejednou označován jako okruh svázaný s oborem vzdělání upravující následné vazby 

na následné vzdělávání pracovníka a jeho další kvalifikační rozvoj. 

Personální útvar vytváří a sestavuje plány vzdělávání a vyvíjí iniciativu v celém 

koloběhu plánování vzdělávání. Vhodně vyhotovený plán vzdělávání musí odpovědět 

na jasně a jednoznačně pokládané otázky. Jaký obsah vzdělávání má být zabezpečeno? Komu 

                                                 

14 
Evropská komise, EC: Ethics and integrity in the European civil service,

 
2013 

15
 Stýblo, 2011, s. 430 
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zabezpečujeme vzdělávání? Jaké budou využity metody vzdělávání a kde? Kým jsme 

vzdělávání? Kdy jsme vzdělávání a s jakým časovým harmonogramem? Kde dochází 

ke vzdělávání a zda je zajištěna strava, popřípadě ubytování? Jak je stanoven rozpočet 

vzdělávání a jaká je cena vzdělávání? Jaké zvolíme metody hodnocení? Kdo bude hodnotit 

výsledky vzdělávání a kdy? 
16

  

Dle zákona o úřednících je stanovena povinnost v rámci územně samosprávných celků 

zajistit prohlubování kvalifikace úředníků a postupovat podle sestaveného plánu vzdělávání. 

Plán vzdělávání je dokument pojímající časový rozvrh vzdělávání úředníka a prohlubování 

jeho kvalifikace. Tento záměr se sestavuje na období tří let v rozsahu osmnácti pracovních 

dnů školení. „Územní samosprávný celek je povinen vypracovat plán vzdělávání do 1 roka 

od vzniku pracovního poměru úředníka, nejméně za tři roky plnění tohoto plánu hodnotit 

a podle výsledků hodnocení provést jeho aktualizaci.“
17 

Plán vzdělávání nemá zákonem 

o úřednících jasně stanovenou formu, nicméně by měl obsahovat tyto náležitosti, a to název 

instituce a její adresu, jméno, příjmení a titul úředníka, pracovní pozici, název odboru, název 

oddělení, předpokládaný název vzdělávacích akcí s předpokládaným počtem školených dnů, 

další možnosti vzdělávání mimo stanovený rámec, místo a datum potvrzení tajemníka 

(vedoucího odboru) a úředníka svým podpisem. 

 

Obr. 2.2 Typy vzdělávání úředníka 

 

Zdroj: Zákon o úřednících, vlastní zpracování, 2013 

2.3.1 Vstupní vzdělávání 

Základní zákonné vymezení je určeno zákonem o úřednicích, musí je zaměstnanec 

absolvovat jako jedno z prvopočátečních školení a to se nazývá „vstupní vzdělání“. Zúčastnit 

                                                 

16
 Wagnerová a kolektiv, 2012, s. 236 

17
 D’Ambrosová, 2011, s. 257 
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se jej musí zaměstnanec do tří měsíců od nástupu do pracovního poměru. Cílem je získat 

přehled o fungování veřejné správě v České republice, o správních činnostech potřebných 

k výkonu funkce a zároveň brát v potaz i  evropské souvislosti.  

Školení je členěno do 4 částí a ty mají nastínit a uvést jednotlivé oblasti 

do všeobecného kontextu.  První oblastí jsou základy veřejné správy, tedy oblast samosprávy 

a státní správy, ozřejmění fungování státních institucí jako jsou ministerstva a ostatních 

ústředních správních úřadů nebo odborné územních správních úřady, které vykonávají svou 

činnost v odvětvové působnosti. Vstupní školení je jednotlivými úřady využíváno jak 

ve formě seminářů, ale i e-learningových kurzů. 

Okruhy, se kterými je povinné se obeznámit, jsou základní návyky a dovednosti 

potřebné pro výkon správních činností, seznámeni se s dělením veřejné správy, seznámení 

se zákony,  které jsou obecného charakteru pro výkon činnosti jako zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jiné. Obecné znalosti pro využívání 

informačních technologií a práce s nimi, používání základních softwarových programů, které 

se v oblasti veřejné správy a na obcích v rámci výkonu používají. V současné době se dá 

hovořit o centrální evidence spisové služby pro úřady – e- spis, fungování centrálních 

základních registrů, které jsou novinkou posledního roku. Mají docílit propojení registrů 

centrálně a zabránit nahlížení do těchto centrálních registrů neoprávněným osobám. Jedná 

se o čtyři základní registry, a to ROB – registr obyvatel, ROS – registr osob, RPP – registr 

práv a povinností a RUIAN – registr územní identifikace adres a nemovitostí. Dále 

to jsou základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k pracovnímu 

zařazení konkrétního úředníka. 

Účastníkovi vstupního vzdělávání je zvykem zaslat pozvánka na vstupní školení nově 

přítomných úředníků, kde je uvedeno základní obsahové zaměření kurzu s časovým plánem, 

akreditace kurzu Ministerstvem vnitra České republiky, datum a místo uskutečnění kurzu, 

forma ověření získaných znalostí účastníků kurzu, a v neposlední řadě garanta kurzu. 

Účast na vzdělávání je povinná pro všechny nově přijaté úředníky a vstupní 

vzdělávání musí být ukončeno nejpozději do tří měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, 

pokud úředník nezažádá o uznání rovnocennosti vzdělání – vstupní vzdělání.  

Po absolvování školení se vydává osvědčení o účasti na vzdělávání, které má platnost 

a dokládá se při každé změně pracovního poměru ve veřejné správě. Osvědčení o absolvování 
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vstupního vzdělávání obsahuje jméno a příjmení úředníka absolvující kurz, pracovní zařazení 

úředníka, název vzdělávacího programu, číslo akreditace Ministerstva vnitra České republiky 

vzdělávacího programu, datum konání, rozsah hodin – výuky, druh zkoušky, číslo a datum 

osvědčení a razítko s podpisem statutárního zástupce.  

 Existuje však výjimka, o které se zmíníme později. „Povinnost absolvovat vstupní 

vzdělávání se nevztahuje na úředníka, který má zvláštní odbornou způsobilost.“
18

 

2.3.2 Průběžné vzdělávaní  

Dále následuje v průběhu pracovního poměru průběžné vzdělávání vztahující 

se k dané činnosti. Je prohlubujícího, aktualizačního a specializačního charakteru zaměřené 

na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání 

a prohlubování jazykových znalostí.
19

 Lze zde sledovat tlak na neustálou obnovu vzdělání 

a doplňování znalostí v nejnovější podobě a formě. Průběžné vzdělávání se realizuje formou 

kurzů, seminářů a e-learningových kurzů. Účast úředníků na těchto seminářích je v rukou 

vedoucího úřadu podle potřeb územně samosprávného celku s přihlédnutím k plánu 

vzdělávání konkrétního úředníka. „Jedná se o oblast, ve které bylo ponecháno na rozhodnutí 

jednotlivých úřadů, na jaké vzdělávání své zaměstnance vyšlou, které oblasti považují 

za prioritní a kolik finančních zdrojů k tomuto účelu vyčlení.“
20

 

Účast úředníka na vybraném průběžném vzdělávání je povinná. Možnosti průběžného 

vzdělávání jsou v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany, pro obsluhu služebního 

vozidla, jazykových kurzů, výpočetní techniky, etiky a komunikace, úpravy písemností 

a především pak odborné semináře vycházející z platných legislativních úprav a potřeb 

jednotlivých pracovišť či odborů. Potvrzením o absolvování je osvědčení či certifikát, které 

musí obsahovat povinné údaje. Povinným údajem je myšlen název vzdělávací organizace, 

číslo akreditace instituce, adresa vzdělávací organizace, osobní údaje účastníka (jméno, 

příjmení, datum a místo narození účastníka), název vzdělávacího kurzu s uvedením časové 

dotace neboli počtu vyučovacích hodin, datum a  místo konání vzdělávacího kurzu, razítko 

a podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce a v neposlední řadě formuli „Ukončil(a) 

vzdělávací kurz pro průběžné vzdělání“.  

                                                 

18
 § 19 odst. 4 zákona č. 312/ 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
19

 § 20 odst.  1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
20

D‘ Ambrosová, 2011, s. 357 
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Během tří let je úředník povinen absolvovat 18 pracovních dnů školení zahrnující 

jak vstupní, tak zvláštní odbornou způsobilost a průběžné vzdělání stanovené zákonem 

o úřednících. Plán vzdělávání je v § 17 odst. 5 zákona o úřednících popsán definicí „obsahuje 

časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka“
21

. Vzhledem k tomu, že v této definici není 

přesně vymezeno „časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka podle tohoto zákona“, 

je možné zařadit do plánu vzdělávání mimo akreditované kurzy i neakreditované semináře.
22

 

Možnost neakreditovaného vzdělávání se dostavuje v případě nutnosti prohlubování 

kvalifikace, zde se úředník řídí zákoníkem práce. Úředník je povinen absolvovat 

prohlubování kvalifikace v rámci výkonu práce, jestliže takové prohlubování kvalifikace 

nařídí územní samosprávný celek. Limit 18 pracovních dnů je po nástupu úředníka 

a v následujících letech plněn především právě průběžným vzděláváním.
23

 

2.3.3 Zvláštní odborná způsobilost 

Dalším povinným atributem je zvláštní odborná způsobilost (dále jen ZOZ), dána 

právní normou - vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů. ZOZ musí být vykonána nejpozději do 18 měsíců od nástupu 

do pracovního poměru nebo ode dne, kdy úředník začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon 

je prokázání ZOZ předpokladem. Povinnost je přihlásit úředníka do 6 měsíců od vzniku 

pracovního poměru nebo do 3 měsíců ode dne, kdy úředník začal činnost správní činnost 

vykonávat. Samotná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, titul, datum 

a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení úředníka, název správní činnosti, 

pro kterou má být ZOZ úředníka ověřena zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní 

činnosti uvedené v příloze vyhlášky č. 512/2002, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků 

územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, datum vyplnění přihlášky, název 

a adresa územně samosprávného celku a podpis vedoucího úřadu, adresa územního 

samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí den, místo a čas konání zkoušky, 

soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury. 

 ZOZ se prokazují úředníci vykonávající správní činnosti při správě a rozhodování 

a dozorové činnosti v silniční hospodářství, v silniční dopravě, při přestupkovém řízení 

ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního 

                                                 

21
 § 17 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
22

 Popis právního výkladu Doc. RNDr. Elišky Jelínkové, CSc. 
23

 § 17 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
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hospodářství a správních řízeních souvisejících, při správním rozhodování o řidičských 

oprávněních a řidičských průkazech, při správním rozhodování o registračních úkonech 

v oblasti provozu silničních vozidel, atd.
24

 (viz příloha č. 1) 

ZOZ se skládá ze dvou částí, obecné a zvláštní. Zkouška je provedena akreditovanou 

komisí, které je sestavena Ministerstvem vnitra ČR, je složena z odborníků v určené oblasti 

VS, ze zástupců krajů a obcí. Odvolává ji také Ministerstvo vnitra ČR.   

ZOZ je jednotný způsob ověřování znalostí a dovedností v zájmu zachování 

standardní úrovně. Tato procesní pravidla jsou stanovena zákonem k zajištění objektivního 

posouzení odbornosti úředníků. Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, upravuje průběh 

zkoušky, postup zkušební komise, vydávání osvědčení, v případě odvolání řeší opravné 

prostředky proti výroku zkušební komise. Provádění zkoušek a vydávání osvědčení 

zabezpečuje v tomto případě Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným ministerstvem 

a ostatními ústředními správními úřady, a to skrze Institut pro veřejnou správu Praha 

jako státní příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra ČR, které jsou povinny 30 dnů 

ode dne doručení přihlášky písemně sdělit úředníkovi den, místo, čas konání zkoušky, soubor 

zkušebních otázek a seznam povinné literatury.  Ministerstvo vnitra pak ještě eviduje vydaná 

osvědčení ZOZ. 

Zkušební komise složena z předsedy a dvou členů, složená z odborníků na obecnou 

a zvláštní část z oblastí veřejné správy. Členové zkušební komise jsou jmenování 

Ministerstvem vnitra ČR. Členové rozhodují na základě většinového hlasování, ale samotný 

průběh zkoušky řídí předseda komise. Zkušební komise je povinna při zkoušce se řídit 

souborem stanovených zkušebních otázek. Samotný uchazeč, pokud použije nepovolené 

pomůcky či nějakým způsobem naruší průběh zkoušky, může být vyloučen. Podobný případ 

vyloučení nastává, jestliže se úředník nedostavil k písemné nebo ústní zkoušce a nebyl 

náležitě omluven. V případě úředníka, jež se k výše zmíněné zkoušce nedostavil, ale jeho 

účast byla se všemi náležitostmi omluvena, je stanoven Ministerstvem vnitra ČR náhradní 

termín. 

ZOZ se skládá ze dvou částí a to písemné a ústní. Písemná zkouška je složena ze dvou 

samostatných písemných testů, jež jsou obecné a zvláštní povahy. Limit k této zkoušce je 

2 hodiny. Předpoklad k ústní zkoušce je splnění písemné části. Tato část trvá asi 30 minut, 

                                                 

24
  § 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve 

znění pozdějších předpisů  

 



20 

 

předchází ji 15minutová příprava. Zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát, nejdříve 

do 30 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne vykonání zkoušky. O průběhu a výsledku zkoušky 

se zpracovává protokol zhotovený komisí, samotné vyhlášení je pak veřejné. Zákon 

o úřednících neuvádí způsob zveřejnění. Úředník se výsledek, zda vyhověl, či nikoliv dozví 

v den zkoušky. Pokud ano je výsledek kladný, je úředníkovi zasláno jedno vyhotovení 

osvědčení do 15 dnů. Osvědčení o absolvování úspěšně vykonané zkoušky obsahuje jméno 

a příjmení úředníka, datum a místo narození úředníka, číslo osvědčení, správní činnost, 

pro kterou úředník prokazoval ZOZ, datum vydání osvědčení, úřední razítko Ministerstva 

vnitra ČR a podpis předsedy zkušební komise.  

Jestliže však účastník neuspěl, má právo podat u zkušební komise námitku proti jejímu 

postupu nejpozději do 15 dnů ode dne vykonání zkoušky. Komise může vyhovět, pokud 

ale nevyhoví, je tato námitka dále zaslána Ministerstvu vnitra. Zde se námitka přezkoumá 

a do 30 dnů od dne doručení se vydá rozhodnutí. V případě, že komise vydala rozhodnutí 

v rozporu se zákonem, je komise změněna a účastník je pozván na opakování zkoušky. 

V případě že i zde je rozhodnuto, že účastník nevyhověl, je na návrh komise vydáno 

Ministerstvem vnitra rozhodnutí.
25

 Dle zákona o úřednících má úředník právo nahlédnout 

do dokumentů související s jeho osobou, které mají význam pro rozhodnutí o zkoušce. 

2.3.4 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadu 

Tak jako u ZOZ tak i toto vzdělávání se skládá ze dvou částí. Obecnou částí prokazují 

vedoucí úředníci znalosti a dovednosti týkající se řízení pracovníků, manažerských 

dovedností, a zvláštní část o přehledu správních činností, které vykonávají podřízeni. 

Vzdělávání vedoucích úředníku a vedoucích úřadu je povinné pro všechny vedoucí úředníky 

a vedoucí úřadu. Zkouška musí být vykonána nejpozději do dvou let ode dne, kdy začali 

vykonávat funkci vedoucího úředníka. Opět je i zde možnost uznání rovnocennosti vzdělání. 

Účast se prokazuje osvědčením vedoucích úředníků, vydané příslušnou institucí vzdělávací. 

Náklady na školení hradí územně samosprávný celek, úředníci mají po absolvování kurzu 

povinnost setrvat v pracovním poměru nejméně tři roky. V opačném případě je obec povinna 

vymáhat náklady na odcházejícím pracovníkovi, a to částečně nebo dle povahy konkrétního 

případu. 
26
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 §§  2266  ooddsstt..  22  zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
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2.3.5 Další druhy vzdělávání úředníků 

Úředníci územně samosprávných celků se dále mohou vzdělávat mimo formy 

vzdělávání výše zmiňované. Jedná se o vzdělávání především rozšiřující, manažerské a jiné 

využívané v rozvoji organizace a jejích zaměstnanců. Tyto další možnosti vzdělání budou 

v příloze č 3. zmíněny a popsány podrobněji. 

 

Obr. 2.3 Další druhy vzdělávání úředníků ve veřejné správě 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

a) Vstupní vzdělávání následné  

Vstupní vzdělávání následné je absolvováno nejdříve po úspěšném ukončení 

vstupního vzdělávání úvodního. Stejně jako u vstupního vzdělávání je stanoven termín 

od vzniku zaměstnaneckého poměru, do kdy má úředník toto vzdělání ukončit. Institut 

pro veřejnou správu organizačně zabezpečuje vstupní vzdělávání následné a řídí se Pravidly 

vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, usnesení vlády České republiky ze dne 

30. listopadu 2005 č. 1542. 

Institut pro veřejnou správu Praha realizuje v souvislosti se vstupním vzděláváním 

následným kurzy v podobě prezenčního a distančního studia. Tyto kurzy jsou nastaveny 

pro cykly s vymezeným počtem hodin. Vstupní vzdělávání následné je ukončeno písemným 

testem.
27

 

 

 

 

                                                 

27
 Institut pro veřejnou správu Praha. IVS: Vzdělávání pro státní správu roku 2013,[online]. IVS [25. 1. 2013]. 

Dostupné z: http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/vzdelavani-pro-statni-spravu 
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b) Rozšiřující vzdělávání vrcholového managementu veřejné správy nebo také 

manažerské vzdělání 

Manažerské vzdělání je určeno pro zaměstnance, jimž vznikl zaměstnanecký poměr 

dnem jmenováním do funkce vedoucího, jež jsou povinni si pro výkon činnosti osvojit 

základní manažerské dovednosti. I tato kvalifikace musí být zahájena následně po vzdělání 

vstupním. Institut pro veřejnou správu v Praze tyto kurzy organizuje jako moduly a způsob  

c) E-goverment  

Jedná se o zapojení ICT do výkonu veřejné správy, kde se koná interakce mezi vládou, 

veřejným sektorem, úředníky a občany. Systém zahrnuje další oblast vzdělávání pro úředníky 

pro výkon jejich činností. Dané je to výkonem činností elektronického podpisu, datových 

schránek, czech-point, či základních registrů a ukazují k jednotnému propojení systému. 
28

 

d) Coaching, mentoring, counselling jako metody vzdělávání na pracovišti 

Při formováním vzdělávacích aktivit úředníka se v současnosti ve veřejné správě 

začínají začleňovat i nové trendy vzdělávání používané především v podnikatelské sféře. 

V systému vzdělávání se tak angažují výrazně vedoucí pracovníci, vedoucí odborů či ostatní 

zaměstnanci. V rámci výše zmíněného systému vzdělávání pracovníků se využívají služby 

specializovaných vzdělávacích institucí nebo externích expertů.  

Jedná se o coaching nebo koučování, které je jednou z techniky motivace chápanou 

jako slibnou metodou řešení výkonnostních problémů. „Koučování může být definováno 

v úzkém spojení se seberozvojem jako plánované použití výuky na pracovišti s cílem zvýšení 

nebo zkvalitnění potenciálu zaměstnance.“
29

  

Mentoring je blízkým, individuálním, mezigeneračním vztahem mezi starším, 

zkušenějším mentorem a mladším méně zkušeným chráněncem (mentee). Pracovník, který 

je vzděláván (mentee), si zvolí vedoucího svého vzdělávání (mentora) intenzitu a formu 

vzdělávání. Základním článkem metody je pracovník a jeho vlastní iniciativa. Mentor 

v průběhu mentoringu mentee stimuluje, radí mu.  

Counselling, tady konzultování je v personálním managementu jedna z nejnovějších 

metod formování pracovních schopností a dá se vykládat jako předkládání vlastních názorů 
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ke sporným otázkám nebo úkolům a nástin řešení úloh, jež má určovat školitel, v oboustranné 

diskuzi se cvičí v řídících aktivitách ve všech skupinách dle oboru. 

e) Sebevzdělávání 

Osoby využívající metodu sebevzdělávání cítí potřebu osvojením nových znalostí 

a dovedností pocit uspokojení, pochopení samu sebe, může také přinášet lepší pochopení 

druhých. „Sebevzdělávání tedy vede ke změně osobnosti, a proto se jeví jako nejúčinnější 

způsob manažerského vzděláván“
30

.  

f) Celoživotní vzdělávání 

V modulu celoživotního vzdělávání se formuje prostředí pro přípravu programu 

a využívá se účasti na tvorbě programu samotných zaměstnanců. Školitel musí provádět 

výcvik nejefektivněji, to znamená, že školení probíhá blízko pracoviště v kontaktu s liniovými 

pracovníky. Snižují se tak organizaci náklady vynakládané na průvodní jevy školení, strava 

nebo doprava. Následná výcvik probíhá po zařazení a zapracování zaměstnance v činnosti 

výkonu. Následný výcvik se koná během celé kariéry zaměstnance v určitém koloběhu 

a opakuje se v určitých modifikacích.  

 2.4 Rovnocennost vzdělání  

Rovnocenností vzdělání je upraveno uznávání jiných druhů vzdělávání. Tyto ale musí 

být svým rozsahem a obsahem srovnatelné se vzděláváním poskytovaným v rámci zákonem 

stanoveného vzdělávacího systému. Důvodem je efektivnost systému vzdělávání. Uznání 

se provádí formou prováděcího právního předpisu, výše jmenovaného, nebo individuálně. 

Žadatel, úředník, prostřednictvím územně samosprávného celku zažádá Ministerstvo vnitra 

ČR o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části získané úředníkem 

v jiném studijním programu, než který je stanoven prováděcím předpisem, nebo vzdělání 

získané v jiném oboru či kurzu. Jestliže je žadatelem, úředníkem, v rámci žádosti o uznání 

rovnocennosti vzdělání prokázána obsahová stránka vzdělání a rozsah vzdělání s příslušným 

vzdělávacím programem pro prohlubování kvalifikace podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho části, 

o jehož uznání se žádá.
31

 Lhůta pro vydání rozhodnutí o uznání rovnocennosti vzdělání je tři 
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měsíce od doručení na Ministerstvo vnitra ČR, které posoudí a vystaví příslušný doklad. 

Podle prováděcí vyhlášky č. 304/2012, o uznání rovnocennosti vzdělání, ve znění pozdějších 

předpisů lze uznat vstupní vzdělání, zvláštní odborná způsobilost, a to jak v rámci obecné, 

tak zvláštní části, či vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů. Seznam osob, 

kterým bylo vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání, je veden v databázi 

Ministerstva vnitra České republiky dostupných na internetových stránkách tohoto 

ministerstva.
32

. 

V době účinnosti prováděcí vyhlášky č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti 

vzdělání úředníků územně samosprávných celků, bylo zvykem si žádost o zvláštní odbornou 

způsobilost v rámci uznání rovnocennosti vzdělání podat na Ministerstvo vnitra ČR hned 

pro více správních činností. V tomto případě je praxe Ministerstva vnitra ČR nastavena tak, 

že žadateli o uznání rovnocennosti vzdělání – zvláštní odborné způsobilosti je uznána 

ta zvláštní odborná způsobilost, jejíž správní činnost vykonává. U dalších zvláštních 

odborných způsobilostí, o které si žadatel požádal a nevykonává správní činnost v její gesci, 

je Ministerstvem vnitra ČR vyzván k doplnění podkladů pro uznání rovnocennosti vzdělání. 

Pokud žadatel není schopen Ministerstvu vnitra ČR doložit požadované materiály, je správní 

řízení ve věci rozhodnutí o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání zastaveno 

z moci úřední. 

2.5 Akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacího programu 

Záruku kvalitní a jednotné úrovně vzdělávání úředníka zajišťuje akreditace vzdělávací 

instituce či vzdělávacímu programu. Ministerstvo vnitra České republiky uděluje akreditaci 

vzdělávacím institucím či vzdělávacím programům na základě žádosti písemnou formou. 

Žadatelem o akreditaci je fyzická nebo právnická osoba.  

Ministerstvo vnitra České republiky ustanoví svůj poradní orgán ve věci poskytnutí 

akreditace, který se nazývá akreditační komise. Akreditační komise se skládá z odborníků 

v oblasti veřejné správy a ze zástupců krajů a obcí. Člena akreditační komise jmenuje 

a odvolává příslušné ministerstvo, tedy Ministerstvo vnitra České republiky. „Akreditační 

komise posuzuje, zda jsou splněny zákonné podmínky pro udělení akreditace, a zpracuje 

                                                 

32
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. MVČR: Databáze vydaných osvědčení o uznání 

rovnocennosti vzdělání let 2003-2011,[online]. MVCR [30. 1. 2013]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacich-instituci-

676573.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D 
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stanovisko k žádosti“.
33

 Zákon o úřednících stanoví období, po které je akreditace udělena, 

což je 3 roky. Za podmínky že vzdělávací instituce nebo vzdělávací program dovrší 

této hranice, před samotným dosáhnutí limitu držitel akreditace, požádá o její obnovení. 

V rámci udělení akreditace není možno toto právo převést na právního nástupce a akreditace 

vzdělávací instituce a vzdělávacího programu není převoditelní. 

Žádost o akreditaci vzdělávací instituce vždy musí obsahovat jako svou součásti 

žádost o akreditaci přinejmenším jednoho vzdělávacího programu. Zákon o úřednících 

taxativně vymezuje náležitosti žádosti akreditace vzdělávací instituce v § 30 a akreditace 

vzdělávacího programu v § 31. Náležitosti žádosti akreditace vzdělávacích institucí 

a vzdělávacích programů se shodují ve většině bodů. Rozdíly náležitostí spočívají v přílohách 

žádostí. Přílohou žádosti o akreditaci vzdělávací instituce je oprávnění ke vzdělávací činnosti 

podle zvláštního právního předpisu (netýká se územně samosprávných celků), přehled 

o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele o akreditaci vzdělávací instituce, 

přehled dosavadní činnosti žadatele o akreditaci vzdělávací instituce, vzdělávací program, 

o jehož akreditaci se taktéž žádá. Přílohou žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 

je ověřená kopie akreditace vzdělávací instituce, která bude zajišťovat vzdělávací program 

nebo žádost o akreditaci vzdělávací instituce právnické nebo fyzické osoby, vzdělávací 

program, alespoň dva odborné posudky vzdělávacího programu.  

Skutečnosti uvedené v žádostech o akreditaci a jejich přílohách jsou určeny statutem 

důvěrné. A pouze Ministerstvo vnitra České republiky se zjištěnými skutečnostmi nakládá 

pouze a jen pro potřebu hodnocení akreditace vzdělávací instituce dokládající. 

Jak již bylo v úvodu kapitoly zmíněno, Ministerstvo vnitra České republiky rozhoduje 

o udělení nebo neudělení akreditace. Udělení akreditace následuje v případě splnění všech 

stanovených podmínek daných zákonem o úřednících. Neudělení akreditace vzdělávací 

instituci nebo vzdělávacímu programu se projeví v takové situaci, kdy k žádosti o akreditaci 

nebyly doloženy všechny potřebné dokumenty, nebyly v žádosti uvedeny správné údaje 

a následně nebyly v termínu stanovení příslušným ministerstvem doplněny, nesplňuje-li 

vzdělávací instituce podmínky dané zákonem, nesplňuje-li vzdělávací program podmínky 

dané zákonem, jestliže právnická nebo fyzická osoby není bezúhonná.   

                                                 

33
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3. Správa a činnost pracovních pozic ve vybrané instituci územní 

samosprávy 

V této kapitola bude věnována pozornost především popisu vybrané instituce, 

Magistrátu města Ostravy a její organizační struktuře. V tomto začlenění se následně 

dostaneme k odboru dopravně správních činností a její pracovní náplni. Oddělení provozu 

autoškol a evidence řidičů je jedním z posledních článků následné posloupnosti, která povede 

k vybrané kategorii pracovní pozice úředníka obce s rozšířenou působností, a to zkušebního 

komisaře a její náplně funkčního místa.  

Kapitola mimo zmíněných činností charakterizuje vzdělávání zkušebního komisaře 

se všemi úskalími, které vyžadují legislativní opatření nad rámec zákona o úřednících a jsou 

vyžadována podpůrnými právními normami pro prokázání odbornosti a kvalifikace daných 

zaměstnanců. Odbornostní předpoklady zkušebních komisařů nejsou pouze v oblasti 

správních řízení a teoretické znalosti, ale jsou vyžadovány i praktické dovednosti v ovládání 

motorových vozidel, na něž tito zkušební komisaři provádějí zkoušky u žadatelů o řidičská 

oprávnění, znalosti z oblasti techniky a údržby motorových vozidel. 

3.1 Statutární město Ostrava 

Území statutárního města Ostravy se člení na městské obvody (celkem 23) s vlastními 

orgány samosprávy. Územně členěné statutární město uspořádá své vnitřní poměry ve věcech 

správy města obecně závaznou vyhláškou – statutem. Ostrava vydala obecně závaznou 

vyhlášku města Ostravy č. 11/2000 nazývající se Statut města Ostravy.
34

 Právní normy svěřily 

Ostravě výkon státní správy – přenesená působnost, a město Ostrava se tedy stalo ve výkonu 

státní správy správním obvodem. Z podstaty zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, je statutární město Ostrava povinno zabezpečit úkoly 

jak v samostatné, tak v přenesené působnosti orgány města popřípadě orgány městských 

obvodů. Díky tomuto postavení má Ostrava posílený výkon samosprávy. Povinnosti 

může město Ostrava ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou nebo 

                                                 

34
 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. SMO:. Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000 v platném, 

zněná ze dne 27. září 2000,[online]. SMO [28. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-

predpisy/statut-mesta-ostravy/prilohy/Statut_UZ.pdf 

http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/statut-mesta-ostravy/prilohy/Statut_UZ.pdf
http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/statut-mesta-ostravy/prilohy/Statut_UZ.pdf
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na základě zmocnění zákonem a v jeho mezích může rada obce vydávat právní předpis 

v přenesené působnosti a to Nařízení města Ostravy. 
35

 

3.1.1 Struktura Magistrátu města Ostravy  

Sídlo Magistrátu města Ostravy (MMO) je na historické adrese vážící se k městu 

a to na adrese Prokešovo náměstí 8, v části Moravská Ostrava. Obecní úřad se ve struktuře 

statutárních měst nazývá magistrát. Struktura Magistrátu města Ostravy je upravena 

tzv. Organizačním řádem magistrátu, který je základním předpise vymezující vnitřní členění 

magistrátu. Jednotlivé vymezené oblasti činnosti magistrátu vykonávají úředníci v rámci 

své odbornosti v okruhu samostatné a přenesené působnosti. Magistrát se ve výkonu 

samostatné působnosti zodpovídá radě a zastupitelstvu města. 

Na základě výkonu činnosti v přenesené působnosti, která je zákonem svěřena 

pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, je činnost 

zároveň i podřízena příslušnému ústřednímu správnímu úřadu. V rámci přenesené působnosti 

statutární město Ostrava odpovídá za výkon státní správy v činnostech, jejichž rozsah 

je vymezen zvláštními zákony. Jedná se zejména o oblast zdravotnictví, školství, sociální 

péče, územního plánování, agendy stavebního úřadu, matričního úřadu, živnostenského úřadu, 

orgánu silničně-správního, vodohospodářského, ochrany životního prostředí a další.  

Magistrát města Ostravy tvoří primátor Ing. Petr Kajnar, tajemník magistrátu 

Ing. Břetislav Gibas a zaměstnanci města zařazení do magistrátu. Magistrát se člení 

na odbory, kterých je v současné době 21, a které zřídila pro jednotlivé úseky jeho činnosti 

rada statutárního města Ostravy. „Postavení odborů podle zákona o obcích mají i odborné 

útvary magistrátu s jiným názvem než odbor (útvar, úřad, archiv).“
36

 Úlohu zaměstnavatele 

plní tajemník úřadu a to vůči všem zaměstnancům s výjimkou zaměstnanců městské policie, 

jež spadají do gesce primátora statutárního města Ostravy. 

V kompetenci tajemníka magistrátu jsou především otázky pracovněprávní 

problematiky a personalistiky, řídící a kontrolní činnost zaměstnanců a koordinace činnosti 

jednotlivých odborů. K zabezpečení chodu magistrátu tajemník vydává příkazy. V případě 

nepřítomnosti tajemníka na pracovišti primátor stanoví vedoucího odboru, jež zastupuje 

tajemníka po dobu jeho nepřítomnosti. 

                                                 

35
 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. SMO:. Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000 v platném, 

zněná ze dne 27. září 2000,[online]. SMO [28. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-

predpisy/statut-mesta-ostravy/prilohy/Statut_UZ.pdf 
36 MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY. MMO:. Organizační řád magistrátu ze dne 15. března. 2013,[online]. 

MMO [20. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/organizacni-rad-magistratu 
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Jednotlivé odbory vykonávají činnost v rámci jednotlivých náplní, které jsou 

jim určeny organizační strukturou a zároveň určeny organizační náplní. V čele odborů stojí 

vedoucí odborů, jež zodpovídá za činnost odboru radě obce. Tito vedoucí pracovníci, kteří 

vykonávají funkci vedoucího odboru, se o pozici museli ucházet ve výběrovém řízení 

a následně byli jmenováni radou obce na návrh tajemníka. Propojení je zřejmé, a nelze 

v subjektech striktně oddělit volené představené od zaměstnanců magistrátu. Jednotlivé 

odbory vykonávají činnost v zákonných mezích a s náplní, která je jim udělena 

kompetenčním zákonem či vnitřní směrnicí příslušného úřadu jako je například pracovní řád 

organizace. 

 

Obr. 3.1 Organizační struktura Magistrátu města Ostravy 

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy, vlastní zpracování, 2013 

 

Odbory se člení na oddělení, jež jsou řízeny vedoucími oddělení jmenovanými 

do funkce, a samotné pracovníky, úředníky či zaměstnance bez statutu úředníka. Vedoucí 

oddělení je tedy definován jako nadřízený zaměstnanců začleněných do oddělení. Vedoucí 

oddělení odpovídá za činnost oddělení vedoucímu odboru, který dále vedoucího oddělení 

může zmocnit signovat písemnosti zpracované oddělením. 

V souladu s organizačním členěním jsou do nejnižšího stupně organizace zařazení 

úředníci a zaměstnanci bez statutu úředníka. Náplň pracovních činností a povinností 

zmíněných zaměstnanců jsou specifikovány popisem pracovní funkce. Pozice úředníka 

existuje ve zvláštním režimu vzdělávání, protože nestačí jen nejvyšší dosažené vzdělání, 
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ale klade se důraz i na vzdělávání vstupní a prohlubující.
37

 Zároveň je pro odbornost nutné 

složit zkoušku ze zvláštní odborné způsobilosti. Výchozí zákonnou normou je zákon 

č.128/2000 zákon o obcích a podpůrnou normou je zákon č. 312/2002 Sb., zákon o úřednicích 

územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pracovní poměr 

nad rámec zákoníku práce. Proto úředníci musí být všeobecně i odborně vzdělaní. Vzhledem 

k rozsahu správních činností, které zajišťuje Magistrát města Ostravy, selektujeme jen jednu 

danou činnost, které věnujeme větší pozornost. Je to oblast dopravy a hlavně výkonu zkoušek 

pro řidičská oprávnění, která se provádějí na odboru dopravně správní činností. Z výše 

zmíněných důvodu se bude pozornost diplomové práce věnovat odboru dopravně správních 

činností Magistrátu města Ostravy. 

3.1.2 Odbor dopravně správních činností 

Odbor dopravně správních činností (DSČ) je odbor zahrnující ve svém výkonu řadu 

činností. Tento odbor zabezpečuje výkon státní správy obce tzv. „třetího typu“, tedy obce 

s rozšířenou působností – přenesená působnost, a to v oblasti dopravně správních činností. 

Nutno podotknout, že činnost není oddělena od odborů, které vykonávají činnost 

samosprávného charakteru, především odborem dopravy, který zajišťuje činnost v samostatné 

působnosti v oblasti návrhu bezpečnosti, organizace dopravy ve městě či investičním, 

který řeší realizace. Do odvětví dopravně správních činností odboru přísluší jednání ve věci 

registru řidičů, registrace autoškol, získávání odborné způsobilosti k řízení motorového 

vozidla, přestupky a správní delikty v provozu na pozemních komunikacích, rejstřík 

motorových vozidel. 

Odbor dopravně správních činností je členěn na tři oddělení a to: oddělení evidence 

silničních vozidel, oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích 

a oddělení provozu autoškol a evidence řidičů. Jednotlivá oddělení jsou dále členěna 

na jednotlivé úseky vyžadující vysokou odbornost zaměstnanců.
38

 

 

 

 

                                                 

37
 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. MVČR: Úřad vlády České Republiky: Pravidla 
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 MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY. MMO:. Odbor dopravně správních činností roku 2013,[online]. MMO 
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3.1.3 Oddělení provozu autoškol a evidence řidičů 

Poslední zmiňované oddělení se dále segmentuje na úsek registr řidičů, evidence 

autoškol, správní řízení, evidence bodového systému. Náplň jednotlivých činností oddělení 

je velmi obsáhlá je tedy nutné vymezit jen jednu oblast činnosti a to činnost zkušebních 

komisařů.  

 

Obr. č. 3.2 Organizační začlenění zkušebních komisařů v organizační struktuře 

Magistrátu města Ostravy 

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy, vlastní zpracování, 2013 

 

Po realizaci zkoušek, které jsou v gesci zkušebních komisařů, je vydáno řidičské 

oprávnění formou rozhodnutí a to je v rámci správní činnosti evidováno v registru řidičů, 

který eviduje veškeré držitele řidičského oprávnění na motorová vozidla na území města 

Ostravy, mohou se zde objevit i „neřidiči“, kteří bez řidičského oprávnění spáchali přestupek. 

Náleží zde i podání žádosti o výpisy z karty řidičů, vydávání mezinárodních řidičských 

průkazů, průkazy profesní způsobilosti, digitální karty řidiče. Následně zde i patří správní 

řízení ve věci správního deliktu za spáchání přestupků v silničním provozu a to bodového 

hodnocení porušení povinností stanovených zákonem, a to je bodový systém. 
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Úsek autoškol provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, či přezkoušení 

odborném způsobilosti k řízení motorových vozidel po vypršení trestu zákazu činnosti, 

který může být nařízený správním orgánem nebo soudem, a zároveň vede evidenci autoškol 

na území města Ostravy. Vykonává činnost vyplývající ze zákona č. 247/2000 Sb., 

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v planém 

znění a o státní kontrole doplnit a to státní odborný dozor nad činností těchto autoškol. Úsek 

správního řízení se zabývá činnosti vedení správního řízení ve věci žádostí o navrácení 

řidičských oprávnění ze zdravotních důvodů, ze ztráty odborné způsobilosti, a nadále 

správního řízení vedeného ve věci schválení registrací a odnětí registrací provozu autoškol, 

nebo uložení sankcí v rámci odborného dozoru.
39

  

Tabulka č. 3.1 udává srovnání počtu zaměstnanců Magistrátu města Ostravy v letech 

2006 – 2012, zaměstnanců odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy 

a počet zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy. Tabulka zahrnuje členění magistrátu, 

jeho odboru a následně určitého počtu specifikované skupiny zaměstnanců začleněných 

jak do magistrátu, tak do odboru jako jejich součást. Celkový počet zaměstnanců Magistrátu 

města Ostravy ve vybraném období se projevuje v kolísavém trendu. Největší počet 

zaměstnanců Magistrátu města Ostravy se projevil v roce 2009 v počtu 826 zaměstnanců 

a v roce 2011 v počtu 828 zaměstnanců. Na rozdíl od celkového počtu zaměstnanců 

Magistrátu města Ostravy odbor dopravně správních činností má ve vývoji počtu svých 

zaměstnanců narůstající tendenci, kdy svého vrcholu dosáhl v roce 2011 v počtu 

105 zaměstnanců odboru. Počet zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy vzhledem 

ke jmenovanému počtu zaměstnanců organizace a odboru se proměnlivě vyvíjel. Nárůst počtu 

zkušebních komisařů se projevil především v letech 2009, 2011 a 2012. Množství zkušebních 

komisařů je závislé na mnoha faktorech, které je mění. Jedním z  faktorů je věk zkušebních 

komisařů, například zaměstnávání zkušebního komisaře po dovršení důchodového věku, 

a to v letech 2010 a 2012.(viz tabulka č. 3.1) Dalším faktorem jsou lepší nabídky práce 

ve spojení s vyšším finančním ohodnocením, tedy odchod zkušebního komisaře 

do soukromého sektoru a s tím následně spojené vypsané výběrové řízení na pozici nového 

zkušebního komisaře. Výběrové řízení na pozici zkušebního komisaře podléhá režimu daného 

zákonem o úřednících a postupuje se zcela v intencích tohoto zákona. 

 

                                                 

39
 MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY. MMO:. Organizační řád magistrátu z 15. 3. 2013,[online]. MMO [20. 3. 

2013]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/organizacni-rad-magistratu 

http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/organizacni-rad-magistratu
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Tab. č. 3.1 Srovnání počtu zaměstnanců Magistrátu města Ostravy v letech 2006 - 2012 

Rok 

Počet zaměstnanců 

Magistrátu města 

Ostravy 

Počet zaměstnanců odboru 

dopravně správních činnosti 

Magistrátu města Ostravy 

Počet zkušebních 

komisařů Magistrátu 

města Ostravy 

2006 777 80 9 

2007 807 97 9 

2008 816 94 8 

2009 826 99 10 

2010 817 103 8 

2011 828 105 12 

2012 791 104 10 
Zdroj: Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální, vlastní zpracování, 2013 

 

Zaměstnanci každé organizace se musí neustále profesně zdokonalovat, ne jinak 

je tomu i u Magistrátu Města Ostravy. Úředníci územně samosprávných celků tuto povinnost 

mají začleněnou v zákoně o úřednících, ale i dalšími předpisy mimo legislativu. 

Tuto povinnost zaměstnance lze uplatnit ve vnitřní normě organizace, která je podzákonného 

charakteru, nicméně její dodržování je závazné pro zaměstnance organizace. Náklady 

organizace na vzdělávání ovšem nezahrnuje pouze úředníky, dále obsahuje náklady 

na vzdělávání i neúřednických pozic. Týká se to například zaměstnanců sekretariátu, 

zaměstnanců technického zabezpečení chodu organizace, atd. 

Pro přehlednější znázornění Organizační struktury Magistrátu města Ostravy 

je kapitola doplněna grafem č. 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců Magistrátu města Ostravy 

v letech 2006 - 2012. Údaje zpracované v grafu č. 3.1 poskytl Magistrát města Ostravy, odbor 

platový a personální. Samotné údaje jsou zpracovány vždy k 31.12. daného roku.  

 

Graf č. 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců Magistrátu města Ostravy v letech 2006 - 2012 

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální, vlastní zpracování, 2013 
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Graf č 3.1 zobrazuje celkový počet zkušebních komisařů oddělení provozu autoškol 

a evidence řidičů odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Vývoj počtu 

zkušebních komisařů zobrazuje kolísavou tendenci. Průměrný počet zkušebních komisařů 

Magistrátu města Ostravy ve sledovaném období 2006- 2012 je 9. 

3.2 Náplň funkčního místa a plánu vzdělávání zkušebního komisaře 

Zákon o úřednících upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných 

celků a jejich vzdělávání, přičemž na pracovněprávní vztahy úředníků územních 

samosprávných celků se vztahuje zákoník práce, nestanoví-li zákon o úřednících jinak. 

Tento nález je již rozpracován v kapitole viz. výše.  

Z důvodu komplikací v podobě zjišťování údajů důležitých pro zpracování diplomové 

práce, došlo ke střetu názorů v otázce, zda je zkušební komisař, jako vybraná kategorie 

úředníka, úředníkem. V této problematice bylo osloveno Ministerstvo vnitra jako metodický 

orgán ve věcech vzdělávání ve veřejné správě a orgán rozhodující o uznání rovnocennosti 

vzdělávání. Tento dotaz Ministerstvo vnitra České republiky dále konzultovalo 

s Ministerstvem dopravy České republiky, v jehož gesci zkušební komisaři jsou. Výsledkem 

výše zmíněné konzultace je vyjádření Ministerstva vnitra České republiky Zkušební komisař 

je úředníkem obecního úřadu s rozšířenou působností a kromě zákoníků práce v souvislosti 

s pracovněprávními vztahy se na něj vztahuje i zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územně samosprávných celků v platném znění. Držitelem průkazu zkušebního komisaře 

může být osoba, která splní podmínky stanovené zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

zákonů, používání razítka zkušebního komisaře v oblasti zkoušek z odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel je vázáno na zařazení zkušebního komisaře do obecního úřadu 

obce s rozšířenou působnosti, tzn. že zkušební komisař je v pracovně právním vztahu 

úředníka, je zaměstnancem obce s rozšířenou působností. 
40

¨ 

3.2.1 Pracovní náplň zkušebního komisaře 

V současné době řadíme zkušební komisaře u obcí z rozšířenou působností do odborů 

dopravy a jeho modifikací, to znamená, že částečně vykonávají činnosti v agendě registru 

řidičů. Vzhledem k hlavní činnosti zkušebního komisaře přímo související s udělováním 

                                                 

40
Výklad stanoviska Ministerstva vnitra České republiky k postavení zkušebního komisaře, odboru veřejné 

správy a eGovernmentu, oddělení výkonu veřejné správy, 2013 
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řidičského oprávnění, jejich vrácení i rozšíření, byl zkušební komisař zařazen v roce 2001, 

kdy nabyl účinnosti zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, k osobám, které pro výkon 

činnosti potřebují zvláštní odbornou způsobilost. Jedná se o zvláštní odbornou způsobilost 

pro správní činnost při správním rozhodování o řidičských průkazech.
41

 

Pracovní náplň pozice zkušebního komisaře je velmi rozmanitá. V případě 

oznámení zahájení kurzu žadatelů o řidičské oprávnění, toto oznámení úřad příjme a přiřadí 

k jednotlivým seznamům autoškol v působnosti obce s rozšířenou působností a tyto musí plnit 

chronologický postup. Zkušební komisař od fyzických a právnických osob provozujících 

autoškoly se ujímá hlášení seznamu žadatelů o řidičské oprávnění k vykonání zkoušky 

a přidělí následně termín vykonání zkoušky do patnácti dnů od doručení seznamu 

na podatelnu instituce. Poté je provozovatel autoškoly vyrozuměn o termínu a místu zkoušky 

(zpravidla úřad obce s rozšířenou působností), a to písemně či ústně, ale zároveň 

prokazatelně.  

Zkušební komisaři vykonávají zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění 

jako nejpodstatnější součást jejich náplně práce. Samotná zkouška žadatelů o řidičské 

oprávnění je započata kontrolou dokladů totožnosti a porovnání údajů se seznamy dodanými 

provozovateli autoškol. Zkušební komisař zavede data do počítače k elektronickým testům 

a provede tisk protokolu s přiděleným číslem pro jednotlivého žadatele. Zkouška žadatelů 

o řidičské oprávnění se člení na 3 části, a to z elektronického testu o provozu na pozemních 

komunikacích dle platných předpisů, který je složen z 25 otázek, z ústního projevu o ovládání 

a údržbě vozidla, kdy komisař nechá vybrat uchazeče otázku nebo počet otázek dle příslušné 

skupiny řidičského oprávnění a následně z praktické jízdy ve výcvikovém vozidle, kdy délka 

této jízdy je stanovena právním předpisem. 

Další úkoly zkušebního komisaře, tedy úředníka, vymezeného zákonem o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel spočívají ve věci 

schvalování registrace k provozování autoškoly, k evidování změn v registraci autoškoly 

a v následném rozhodování v rámci správního řízení.  

Zkušební komisař vykonává odborný dozor nad činností autoškol v jeho působnosti 

na základě zákonných norem a jejím porušením musí sankcionovat provozovatele udělením 

sankce peněžního nebo omezujícího charakteru, či odnětím registrace k provozování 

                                                 

41
 Výklad stanoviska Ministerstva vnitra České republiky k postavení zkušebního komisaře , odboru veřejné 

správy a eGovernmentu, oddělení výkonu veřejné správy, 2013 
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autoškoly.  Při zjištění závažného pochybení učitele autoškoly je zkušební komisař povinen 

podat podnět krajskému úřadu k odnětí průkazu učitele. 

Jestliže řadíme zkušební komisaře k úředníkům územně samosprávných celků, 

tak i zkušební komisaři podléhají prohlubování kvalifikace úředníka prostřednictvím 

akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů. A samozřejmě i pro zkušební 

komisaře je při nástupu do pozice a nejpozději do 1 roku od vzniku pracovního poměru 

vytvořen plán vzdělávání na dobu tří let v rozsahu minimálně 18 pracovních dnů, který musí 

být alespoň jednou za 3 roky aktualizován. Dle ustanovení § 18 zákona o úřednících 

si úředník prohlubuje kvalifikací účastí na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání, 

v přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti, atd. 

3.2.2 Vzdělávání zkušebního komisaře 

Vzdělávání zkušebního komisaře se řídí zákonem o úřednících, jedná se vstupní 

vzdělávání, průběžné vzdělávání a zvláštní odborná způsobilost. V souladu s výše uvedených 

předpisů je primárním vzděláváním, které zkušební komisař podstoupí, vstupní vzdělávání. 

Vstupní seminář absolvuje zkušební komisař v rozsahu 40 hodin. Ze zákona o úřednících 

je úředník povinen ukončit vzdělávání do 3 měsíců od vzniku pracovního poměru. Magistrát 

města Ostravy zajišťuje vstupní vzdělávání pro své zaměstnance v prostorách radnice, 

kde jsou uzpůsobené místnosti k zmíněnému účelu. Lektoři jednotlivých oblastí vzdělávání 

jsou zaměstnanci Magistrátu města Ostravy zabývající se příslušnou problematikou 

na jednotlivých odborech instituce. Příkladem je v rámci vstupního vzdělávání školení 

v problematice veřejných zakázek, které přednáší Ing. Eva Seborská, vedoucí oddělení 

veřejných zakázek, odboru legislativního a právního Magistrátu města Ostravy. Samotné 

školení se koná zhruba 4 krát ročně a je připravováno oddělením personálním, odboru 

platového a personálního magistrátu. Vstupní vzdělávání úředníků Magistrátu města Ostravy 

je akreditováno Ministerstvem vnitra České republiky. 

Jak již bylo v diplomové  práci zmíněno, zkušební komisař jako úředník se do 

18 měsíců od vzniku pracovního poměru, účastní přípravy a ověření zvláštní odborné 

způsobilosti, a to v rozsahu 2 krát 5 dnů přípravy a 3 dny vyhrazené ke zkoušce zvláštní 

odborné způsobilosti. Zvláštní odborná způsobilost se skládá z písemného testu a ústního 

přezkoušení před zkušební komisí. Jak přípravu na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

ve výše uvedeném rozsahu zajišťuje v současné době pro Ministerstvo vnitra České republiky 

Institutu pro veřejnou správu Praha, se sídlem Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, 
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a to ve vzdělávacím středisku v Benešově u Prahy. Stejně jak již bylo v kapitole vzdělávání 

úředníků zmíněno, jestliže zkušební komisař neuspěje u prvního ověření zvláštní odborné 

způsobilosti, pak v souladu se zákonem o úřednících k opakování zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti poskytne územní samosprávný celek úředníkovi pracovní volno bez náhrady 

platu. Zkušebním komisařům je v zákonem vymezeném okruhu možno uznat vzdělání 

v rámci rovnocennosti vzdělávání dle dosaženého stupně vzdělání, toto je definováno 

zákonem o úřednících a jeho prováděcích předpisech. 

Dalším bodem ve vzdělávacím plánu nastává průběžné vzdělávání úředníků. Zákon 

o úřednících definuje průběžné vzdělávání jako prohlubující, aktualizační a specializační 

vzdělávání úředníků orientované k výkonu správní činnosti.  

Požadavky a obsah průběžného vzdělávání 

Do kategorie průběžného vzdělávání zařazuje vybraná instituce i základní vzdělávání 

zkušebních komisařů. Úředník, zařazený na pozici zkušebního komisaře, se musí stát 

držitelem průkazu zkušebního komisaře podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých 

zákonů, ve zněná pozdějších předpisů (dále jen zákon o získávání a zdokonalování k řízení 

motorových vozidel), přičemž průkaz zkušebního komisaře se vydává na dobu pěti let. Průkaz 

zkušebního komisaře je vydán žadateli prokáže-li následující podmínky dané zákonem 

o získávání a zdokonalování k řízení motorových vozidel. Předpokladem je věk starší 25 let, 

ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nejméně 5-ti leté držení řidičského 

oprávnění pro skupinu vozidel, pro niž bude žadatele o řidičské oprávnění zkoušet, dokončení 

základního školení se všemi náležitostmi a nebyl zkušebnímu komisaři soudem ani správním 

orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel, a to v posledních 5 letech. Průkaz zkušební komisaře obsahuje základní identifikační 

údaje, rozsah oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, přidělení osobního čísla zkušebního komisaře, číslo přiděleného razítka, série a číslo 

průkazu, datum vydání a jeho platnost.
42

 

O vydání průkazů zkušebního komisaře rozhoduje Ministerstvo dopravy České 

republiky na základě písemné žádosti.  

 

                                                 

42
 § 34 a § 35 zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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1) Základní vzdělávání zkušebních komisařů 

Základní vzdělávání zkušebních komisařů nebo také základní školení žadatelů 

o vydání průkazu zkušebního komisaře (dále jen základní školení) a samotné zkoušky, 

jak již bylo uvedeno, provádí Ministerstvo dopravy České republiky, které může na základě 

výběrového řízení a jeho výsledku provedeného podle zvláštního právního předpisu pověřit 

provádění základního školení právnickou osobu.
43

 Vzdělání v oblasti zkušebních komisařů 

získávají zkušební komisaři v Centru služeb pro silniční dopravu v Pardubicích nebo 

v Integrované střední škole automobilní v Brně ve speciálně vytvořených vzdělávacích 

institucích.  

Zkušební komisaři se v rámci profesní odborné způsobilosti zúčastňují základního 

zdokonalovacího školení pro zkušební komisaře. Základní školení je v rozsahu 39 dnů 

a 1 dne na vykonání zkoušky. 

Samotné základní školení probíhá formou vzdělávacího pobytu na jednom 

z uvedených míst po dobu osmi týdnů. V dané době se osoba, žadatel o průkaz zkušebního 

komisaře, vzdělává, školí a připravuje k náplni práce zkušebního komisaře a k závěrečným 

zkouškám. Ve vybrané vzdělávací instituci se zkušební komisaři proškolují ve „znalosti 

předpisů o provozu na pozemních komunikacích a předpisů souvisejících, znalosti ovládání 

a údržby vozidla, základech psychologie a pedagogiky, metodice výuky a výcviku žadatelů 

o řidičské oprávnění, včetně metodiky výuky a výcviku tělesně postižených žadatelů 

o řidičské oprávnění, ve znalosti obsahu výuky a výcviku, znalosti organizace zkoušek 

k získání řidičského oprávnění a znalosti zdravotnické přípravy“
44

. Zkušební komisař musí 

teoretickou část přípravy uvedenou zákonem znát natolik, aby znalostní test splnil 

na sto procent. Oproti teoretické přípravě se setkáváme i s praktickým průběhem školení, 

kdy dochází ke zdokonalování jízdy na pozemních komunikacích a v navigační činnosti, 

kdy zkušební komisař při zkouškách o řidičské oprávnění žáka dané autoškoly navádí na jím 

vybranou trasu a posuzuje odbornou způsobilost.  

Posledním předpokladem udělení průkazu zkušebního komisaře je posouzení nabytých 

znalostí v průběhu základního školení formou zkoušky před odbornou komisí. Zkouška 

se skládá ze 3 částí. První část zkoušky se provádí formou písemného testu totožnému 

                                                 

43
  § 34 zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
44

 § 16 vyhlášky č. 167/2002, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. , o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., v 

platném znění 
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se zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
45

 

Zkušební komisař musí dosáhnout plného počtu bodů pro hodnocení stupněm prospěl. Druhá 

fáze zkoušky se realizuje ústně, jedná se o teoretické znalosti o konstrukci vozidla, znalosti 

a vysvětlení zákonných norem. Zkušební komisař v průběhu výkonu své činnosti hodnotí 

znalosti o konstrukci vozidla žáka autoškoly. Z tohoto důvodu musí zkušební komisař 

dokonale znát zmíněné vědomosti. Opět i zde musí zkušební komisař prokázat sto procentní 

informovanost - prospěl. Závěrečnou částí zkoušky je ověření osvojených znalostí 

při uskutečnění praktické jízdy s vozidlem. I v tomto případě musí být zkušební komisař 

ohodnocen stupněm prospěl. 

Dané základní školení je omezeno platností výkonu pěti let pro zkušebního komisaře.  

Učební osnovu základního školení, způsob provádění a organizování zkoušky stanoví 

prováděcí předpis – Vyhláška Ministerstva dopravy České republiky č. 167/2002 Sb., 

kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování k řízení motorových vozidel (dále 

jen vyhláška). 

 

2) Prolongační vzdělávání 

Do průběžného vzdělávání dále vybraná organizace zařazuje tzv. prolongační 

přezkoušení. To znamená prodloužení průkazu zkušebního komisaře na dobu 5 let. 

Ministerstvo dopravy České republiky prolonguje platnost průkazu zkušebního 

komisaře na základě písemné žádosti zkušebního komisaře o dalších pět let, musí 

však prokázat absolvování zdokonalovací školení pro zkušební komisaře a přezkoušení. 

Zkušební komisař je dle § 36 zákona č. 247/2000 Sb., „povinen každý rok absolvovat 

zdokonalovací školení za účelem prohloubení znalostí a dovedností pro provádění zkoušek 

v rozsahu nejméně 2 dnů, a za účelem prohloubení praktických dovedností potřebných 

pro řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny v rozsahu nejméně 1 dne“
46

. 

Každý 5. rok je zdokonalovací školení zakončeno přezkoušením, na které se vyhradí 1 den. 

Zakončení přezkoušení zdokonalovacího školení má shodný průběh jako ukončení základního 

školení, tedy předstoupení před zkušební komisi a její posouzení ze tři částí zkoušky 

                                                 

45
 § 15 vyhlášky č. 167/2002, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., v 

platném znění 
46

 § 36 zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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a následné hodnocení s posudkem prospěl. Splní-li zkušební komisař zkoušku, dosáhne 

prodloužení průkazu na dobu 5 let, po kterou může vykonávat činnost zkušebního komisaře.  

Pěti-letá frekvence přezkoušení zkušebních komisařů je nově zavedena s účinností od 

19. ledna 2013 zákonem č. 297/2011, kterým se mění zákon o získávání a zdokonalování 

k řízení motorových vozidel a další zákony. Do účinnosti jmenovaného zákona platila 

pravidelnost přezkoušení takto: po ukončení základního školení po 5 letech, a následně další 

opakovaní přezkoušení co 3 roky. Jestliže tato změna nabyla platnosti až v roce 2013, není 

možné tuto transformaci ve zjištěných údajích zohlednit. 

Zkušební komisaři mají povinnost se přezkoušení v rámci zdokonalovacího školení 

zúčastnit, jestliže k ověření nedojde po dobu delší než jeden rok od ukončení platnosti 

průkazu zkušebního komisaře, musí opětovně absolvovat základní školení pro zkušební 

komisaře a složit závěrečnou zkoušku. 

 

3) Další vzdělávání 

Popsané průběžné vzdělávání lze dále doplňovat o obnovu vzdělání a doplňování 

znalostí. Takto v rámci své působnosti Magistrát města Ostravy pořádá každoročně 

neakreditované semináře pro průběžné vzdělávání zaměřené na různorodou problematiku 

jako finance, personalistika, správní řízení, atd. Dále instituce organizuje školení zaměřená 

na vnitropodnikovou kulturu, komunikací lidí, znakovou řeč a další. I tyto semináře zkušební 

komisaři absolvují a zdokonalují se ve vybraných tématech. 

V neposlední řadě se zkušební komisaři účastní kurzů pořádaných specializovanou 

vzdělávací institucí. Kurzy se orientují především na problematiku novelizace legislativy, 

zákonů a prováděcích předpisů v oboru řidičských oprávnění, řidičských průkazu 

a zkušebních komisařů. 
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4 Zhodnocení finanční náročnosti vzdělávání vybrané kategorie úředníka 

v instituci územní samosprávy 

Kapitola se věnuje zhodnocení finanční náročnosti vybrané instituce územní 

samosprávy, Magistrátu města Ostravy, kde budou porovnávány náklady celkové 

na vzdělávání zaměstnanců úřadu s vyčíslením celkového počtu pracovníků a jeho vývojem. 

Zároveň se budeme v této oblasti věnovat vybrané pracovní pozici úředníka – zkušebního 

komisaře a vývoji finančních nákladů na vzdělávání. Pro hodnocení a možnost porovnání 

byly vybrány další obce s rozšířenou působností, Statutární město Brno a město Nový Jičín. 

Zde již bude věnována pozornost organizační struktuře úřadu jen marginálně, protože hlavním 

hlediskem jsou především vyčíslené náklady na vzdělávání zkušebního komisaře. Z těchto 

zjištěných statistických dat vytvoříme porovnání, jehož resumé bude závěrem této diplomové 

práce.  

4.1 Hodnocení nákladů na vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Ostravy 

Náklady na vzdělávání zaměstnanců organizace v letech 2006 až 2012 se projevily 

v sinusoidní tendenci. Do roku 2008 náklady na vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města 

Ostravy rostly, tedy do výše 5 686 990 Kč, od roku 2009 náklady na vzdělávání zaměstnanců 

organizace mírně klesaly. Rok 2012 se opět projevil trendem nárůstu nákladů na vzdělávání 

zaměstnanců organizace. Jedním z důvodů navýšení nákladů na vzdělávání zaměstnanců 

organizace se stává rozvoj a zavedení nového systému v rámci novelizace či zavedení v praxi 

daného právního předpisu. Názorným příkladem navýšení nákladů na vzdělávání 

zaměstnanců organizace bylo v roce 2012 zavedení základních registrů, kdy všechny osoby 

oprávněné k přístupu do těchto registrů nebo registrů napojených na základní registry, 

anebo osoby oprávněné zadávat referenční údaje do základních registrů, musely 

být proškoleny 
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Tab. č. 4.1 Náklady na vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Ostravy v letech 2006 

- 2012 

Rok 

Celkové náklady na 

vzdělávání vydané 

organizací (v Kč) 

Průměrné náklady na 

jednoho zaměstnance 

 (v Kč) 

Poměr průměrných k 

celkovým nákladům  

(v %) 

2006 3 600 000  4 633,20  0,13 

2007 4 147 106  5 138,92  0,12 

2008 5 686 990  6 969,35  0,12 

2009 5 400 492  6 538,13  0,12 

2010 4 301 749  5 265,30  0,12 

2011 3 980 622  4 807,51  0,12 

2012 4 167 252  5 268,33  0,13 
 Zdroj: Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální, vlastní zpracování, 2013 

 

Struktura tabulky č. 4.1 celkové náklady a průměrné náklady na vzdělávání 

zaměstnanců vydané Magistrátem města Ostravy v letech 2006 - 2012 je ovlivněna počtem 

zaměstnanců této instituce. Pro vyčíslení vynaložených nákladů Magistrátu města Ostravy 

byly celkové náklady na vzdělávání v tabulce č. 4.1 doplněny o průměrné náklady 

na vzdělávání, které organizace vydá ročně na jednoho zaměstnance. Průměrné náklady 

na vzdělávání zaměstnance jsou podílem celkových nákladů vynaložených organizací 

a počtem zaměstnanců organizace v příslušném roce sledovaného období. Průměrných 

nákladů na vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Ostravy kopíruje vývoj celkových 

nákladů organizace a projevuje se sinusoidní tendencí, kdy své nejvyšší hranice dosáhla 

v roce 2008 ve výši 6 969,35 Kč a naopak nejnižší hranice v roce 2006 ve výši 4 633,20 Kč. 

Pro zajištění nestrannosti byla tabulka č. 4.1 doplněna o procentuální poměr nákladů 

Magistrátu města Ostravy na jednoho zaměstnance k celkovým nákladům, které Magistrát 

města Ostravy vynaložil na vzdělávání svých zaměstnanců a které se projevují v rozmezí 

0,12% – 0,13%. 

4.1.1. Finanční náročnost vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy 

V rámci finančních nákladů Magistrátu města Ostravy vynaložených na vzdělávání 

zaměstnanců se tak lze dostat k pozici úředníka, a to zkušebního komisaře (viz. tabulka 

č. 4.2),kde vykazuje zde vývoj vynaložených finančních prostředků na vzdělávání zkušebních 

komisařů Magistrátu města Ostravy ve vybraném období. Sloupec druh vzdělávání tabulky 

č. 4.2 určuje, jaký typ vzdělávání zkušební komisař absolvoval, jedná se o vstupní vzdělávání, 

zvláštní odbornou způsobilost a vzdělávání průběžné. Sloupec počet druhu kurzů, v tabulce 

č. 4.2, obsahuje profil kurzů, jenž zkušební komisaři absolvují vzdělávání jako kurz registrace 
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autoškol, prolongační prohlubující kurz zkušebních komisařů, základní kurz zkušebních 

komisařů, prohlubující vzdělávání zkušebních komisařů, ale i kurz úřední češtiny, kurzy 

asertivity, komunikace a jednání se zákazníky, tedy občany, protikorupční jednání a další. 

Sloupec počet účastí na kurzech vzdělávání tabulky č. 4.2 obsahuje množství účastí 

na kurzech zkušebními komisaři. V této části tabulky jsou doplněny vyšší čísla než je počet 

zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy z důvodu opakujících se školení, například 

prolongační školení ve vybraném roce proběhlo u 4 komisařů, ale seminář úřední češtiny 

absolvoval pouze jeden zkušební komisař. Následně sloupec počet zkušebních komisařů 

sleduje vývoj počtu zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy v letech 200ž – 2012. 

Sloupec náklady na vzdělávání (v Kč) zobrazuje celkové finanční náklady na vzdělávání 

zkušebních komisařů vynaložen Magistrátem města Ostravy dle druhu vzdělávání. 

 

Tab. č. 4.2 Finanční prostředky Magistrátu města Ostravy vynaložené na vzdělávání 

zkušebních komisařů v letech 2006 - 2012 

Rok Druh vzdělávání 

Počet 

druhu 

kurzů 

Počet účastí 

na kurzech 

vzdělávání 

Počet 

zkušebních 

komisařů 

Náklady na 

vzdělávání  

(v Kč) 

2006 

Vstupní vzdělávání 1 1 

9 

0  

Průběžné vzdělávání 4 12 47 549  

ZOZ 0 0 0  

2007 

Vstupní vzdělávání 1 1 

9 

0  

Průběžné vzdělávání 6 28 96 426  

ZOZ 0 0 0  

2008 

Vstupní vzdělávání 1 1 

8 

0  

Průběžné vzdělávání 11 36 85 710  

ZOZ 2 3 26 565  

2009 

Vstupní vzdělávání 1 2 

10 

0  

Průběžné vzdělávání 7 26 89 077  

ZOZ 0 0 0  

2010 

Vstupní vzdělávání 1 2 

8 

0  

Průběžné vzdělávání 6 29 135 979  

ZOZ 0 0 0  

2011 

Vstupní vzdělávání 1 2 

12 

0  

Průběžné vzdělávání 13 38 146 367  

ZOZ 0 0 0  

2012 

Vstupní vzdělávání 0 0 

10 

0  

Průběžné vzdělávání 10 48 109 453  

ZOZ 2 2 19 080 
Zdroj: Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální, vlastní zpracování, 2013 
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Náklady na vstupní vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy 

jsou minimální, protože úřad pořádá každoročně vstupní vzdělávání svépomocí, 

které je akreditováno Ministerstvem vnitra České republiky, v rámci svých školitelů. Finanční 

prostředky na tyto školitele jsou zahrnuty v rámci mzdových prostředků, kdy jsou vypláceny 

školitelům formou odměny v platu. Tudíž se náklady na vstupní vzdělávání neprojeví 

v nákladech na vzdělávání organizace.  

Z důvodu snížení peněžních nákladů Magistrátu města Ostravy na průběžné 

vzdělávání zaměstnanců, MMO odbor platový a personální, pořádá mimo vstupního 

vzdělávání i kurzy zařazené v rámci průběžného vzdělávání plánů vzdělávání, které ovšem 

nejsou akreditovány. I pro tyto kurzy platí stejné finanční podmínky jako u vstupního 

vzdělávání. Neakreditované kurzy jsou mnohdy zaměřeny na rozpočtování, správní řád 

a správní řízení, veřejné zakázky, komunikace a práce s lidmi, rozpoznávání pravosti platidel 

a cenin, znakovou řeč, asertivní dovednosti a nesprávné komunikační návyky, úřední 

gramatiku, etiku a etiketu, stres, jazykové dovednosti, atd. Zkušební komisaři se pravidelně 

účastní seminářů korupce, etikety, asertivity, úřední češtiny a správního řádu. Stává se ovšem, 

že zkušební komisaři absolvují kurzy ve výše zmíněných oblastech u jiných vzdělávacích 

institucí, i když je pořádá Magistrát města Ostravy. V rámci popsaného stavu se tak naopak 

náklady na vzdělávání navyšují. Příčinou uvedeného situace může často být i důvod, že tato 

průběžná vzdělávání Magistrát města Ostravy nabízí mimo zaměstnanců městských obvodů 

i zaměstnancům úřadů začleněných do aglomerace Ostravy, tedy pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností.  

Vývoj nákladů na průběžné vzdělávání je ve své výši ovlivněn především 

základním vzděláváním zkušebních komisařů, kdy jeden kurz stojí 31 758 Kč mimo náklady 

vynaložené na stravu, ubytování a cestovné. Další položkou ovlivňující náklady na průběžné 

vzdělávání jsou tzv. prolongace, tedy prohlubující vzdělávání zkušebních komisařů. 

Prolongační kurzy se konají na dvou místech a to ve specializovaných institucích 

v Pardubicích a Brně. Orientační cena prolongačního kurzu je okolo 14 000 Kč. Nejvyšší 

objem finanční prostředku v této kategorii vzdělávání byl vynaložen Magistrát města Ostravy 

v letech 2010 ve výši 135 878 Kč a 2011 ve výši 146 367 Kč, kdy byli přijati vždy dva 

zkušební komisaři a dále byl vyšší počet absolvovaných kurzů z toho i prolongačních uvedené 

v tabulce č. 4.2. Naopak nejnižší náklady na průběžné vzdělávání zkušebních komisařů 

se projevily v roce 2006 ve výši 47 549 Kč. 
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Posledním druhem vzdělávání je zvláštní odborná způsobilost, jenž se projevuje 

v tabulce č 4.2 často s nulovými náklady ve vybraném roce. Mnohdy jsou na pozici 

zkušebních komisařů přijímány osoby s určitou úrovní vzdělání (viz kapitola uznání 

rovnocennosti vzdělání), není nutné absolvovat semináře zvláštní odborné způsobilosti 

nebo obecnou nebo zvláštní část vzdělávání v Institutu pro veřejnou správu Praha. 

V roce 2008 byla výše vynaložených nákladů, a to 26 565 Kč, v rámci zvláštní odborné 

způsobilosti ovlivněna dvěma účastmi zkušebních komisařů v obecné části ZOZ a dále jeden 

komisař, který nastoupil na pozici v roce 2007, se účastnil kurzů zvláštní odborné způsobilosti 

v plné šíři. Stejně tak v roce2012 se zúčastnilo jmenovaného kurzu dva zkušební komisaři 

v plném rozsahu a školení bylo uhrazeno ve výši 19 080 Kč. 

Pro zaznamenání jednotlivých typů vzdělávání ve vybrané časové řadě a zmapování 

vývoje nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy byl vytvořen 

graf č. 4.2  

 

Graf č. 4.1 Celkové náklady na vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu města 

Ostravy dle jednotlivých druhů vzdělávání v letech 2006 – 2012 (v Kč) 

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální, vlastní zpracování, 2013° 

 

Pro lepší upřesnění časových etap vynaložených nákladů na vzdělávání byl graf č. 4.1 

rozčleněn do druhů vzdělávání. Nejzajímavější částí grafu č. 4. 1 je průběžné vzdělávání 

a vývoj jeho finančních nákladů na vzdělávání. V kapitole 3 byl charakterizován systém 

vzdělávání zkušebních komisařů a hlediska, které je ovlivňují. V grafu č 4.1 lze vypozorovat 

skokový nárůst nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů. Důvodem je právě dokončení 

nastaveného plánu vzdělávání, který má tříletou frekvenci, příklad je rok 2007 a rok 2010, 

a ve vysoké míře i prolongační kurzy zkušebních komisařů, které tyto náklady také ovlivňují. 
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4.2 Zhodnocení finanční náročnosti vzdělávání zkušebních komisařů na příkladu 

Magistrátu města Brna a Městského úřadu Nový Jičín 

Statut Města Brna uvádí, že Magistrát města Brno (MMB) vykonává státní správu 

na úseku provozu na pozemních komunikacích - „uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá 

a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezuje řidičské oprávnění, vede registr 

řidičů a vydává data z registru řidičů“
47

 a dále vykonává státní správu na úseku získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – „rozhoduje o vydávání 

registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí, schvaluje výcvikové 

vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání, zařazuje žadatele 

o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám a vydává osvědčení profesní způsobilosti 

řidičů“
48

. Těmito jmenovanými ustanoveními Statutu města Brna se opět dostáváme k náplni 

práce zkušebních komisařů. Znamená to tedy, že Magistrát města Brno jako obec s rozšířenou 

působností stejně jako Magistrát města Ostravy nebo Městský úřad Nový Jičín (MěÚNJ) 

provádí činnosti výše zmíněné. Magistrát města Brna a Městský úřad Nový Jičín 

se od Magistrátu města Ostravy diferencují odlišnou organizační strukturou se začleněním 

zkušebního komisaře v ní. Z tohoto důvodu řadíme do této kapitoly i schéma č. 5 

 

Obr. č. 4.1 Organizační začlenění zkušebních komisařů v organizační struktuře 

Magistrátu města Brno a Městský úřad Nový Jičín 

 

Zdroj: Magistrát města Brna a Městský úřad Nový Jičín, vlastní zpracování, 2013 

 

                                                 

47
 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. SMB:. Obecně závazná vyhláška č. 20/2001 ve znění pozdějších předpisů ze 

dne 9. října 2001,[online]. SMB [5. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/ 
48

 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. SMB:. Obecně závazná vyhláška č. 20/2001 ve znění pozdějších předpisů ze 

dne 9. října 2001,[online]. SMB [5. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/ 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/
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K zmapování počtu zaměstnanců Magistrátu města Brna byla sestavena tabulka č. 4.3 

Srovnání počtu zaměstnanců Magistrátu města Brna a Městského úřadu Nový Jičín. 

Vzhledem k  nárůstu počtu zaměstnanců Magistrátu města Brna docházelo na odboru 

dopravně správních činností ke snížení počtu zkušebních komisařů. V letech 2006 až 2012 

zaměstnával Magistrát města Brna celkem 15 zkušebních komisařů, to znamená, že nastal 

vznik, ale také ukončení pracovního poměru zkušebních komisařů, viz podrobněji 

dokumentuje vývoj počtu zkušebních komisařů tabulka č. 4.3. 

Městská úřad Nový Jičín se od roku 2009 snaží eliminovat počet zaměstnanců úřadu, 

viz tabulka č. 4.3 K proměnlivému počtu zaměstnanců Městského úřadu Nový Jičín je počet 

zkušebních komisařů stabilní. V roce 2007 byla přijata jedna osoba na pozici zkušebního 

komisaře již s průkazem zkušebního komisaře. Druhý zkušební komisař byl v rámci 

organizační struktury již zaměstnanec Městského úřadu Nový Jičín přeřazen na tuto pozici., 

jeho náplň práce, tak byla kumulaci pracovní pozice zkušebního komisaře a technika. V roce 

2012 došlo k ukončení pracovního poměru dvou zkušebních komisařů a přijetím nového 

pracovníka na tuto pracovní pozici. 

 

Tab. č. 4.3 Srovnání počtu zaměstnanců Magistrátu města Brno a městského úřadu 

Nový Jičín v letech 2006 - 2012 

Rok 

Počet zaměstnanců 

Magistrátu města 

Brna 

Počet zaměstnanců 

Městského úřadu 

Nový Jičín 

Počet zkušebních 

komisařů Magistrátu 

města Brna 

Počet zkušebních 

komisařů Městského 

úřadu Nový Jičín 

2006 1088 168 12 2 

2007 1133 170 11 4 

2008 1137 172 11 4 

2009 1186 175 11 4 

2010 1196 174 11 4 

2011 1196 173 10 4 

2012 1172 159 10 3 

Zdroj: Magistrát města Brna, personální oddělení, Městský úřad Nový Jičín odbor organizační, vlastní 

zpracování, 2013 

 

Každá územně samosprávná instituce je povinna vzdělávat úředníky dle zákona 

o úřednících. Lze tvrdit, že Magistrát města Brna je jedna z největších institucí územně 

samosprávných celků a tedy k tomu úměrný je počet zaměstnanců, kteří se musí pro výkon 

své činnosti vzdělávat. Magistrát města Brno na vzdělávání poskytuje nemalé finanční 

prostředky, tedy náklady na vzdělávání svých zaměstnanců (viz. tabulka č. 4.4). Zde jsou 

zobrazeny nejen náklady celkově vynaložené organizací na vzdělávání zaměstnanců, 
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ale i náklady průměrné na jednoho zaměstnance vynaložené organizací na vzdělávání v letech 

2006 až 2012, jenž se projevují s narůstající tendencí. 

 

Tab. č. 4.4 Náklady na vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Brna a Městského 

úřadu Nový Jičín v letech 2006 – 2012 

Rok 

Celkové 

náklady na 

vzdělávání 

zaměstnanců  

Magistrátu 

města Brna  

(v Kč) 

Celkové 

náklady na 

vzdělávání 

zaměstnanců 

Městského 

úřadu Nový 

Jičín (v Kč) 

Průměrné 

náklady na 

vzdělávání 

jednoho 

zaměstnance 

Magistrátu  

města Brna (v 

Kč)  

Průměrné 

náklady na 

vzdělávání 

jednoho  

zaměstnance 

Městského 

úřadu nový 

Jičín (v Kč)  

Poměr 

průměrných 

k celkovým 

nákladům 

Magistrátu 

města Brna 

(v %) 

Poměr 

průměrných k 

celkovým 

nákladům 

Městského 

úřadu Nový 

Jičín (v %) 

2006 4 542 768  873 099  4 175,34  5 197,02  0,09% 0,60% 

2007 4 537 405  462 888  4 004,77  2 722,87  0,09% 0,59% 

2008 4 090 582  697 250  3 597,70  4 053,78  0,09% 0,58% 

2009 5 244 852  1 004 040  4 422,30  5 737,37  0,08% 0,57% 

2010 6 141 260  732 838  5 134,83  4 211,71  0,08% 0,57% 

2011 4 367 334  536 489  3 651,62  3 101,09  0,08% 0,58% 

2012 4 367 334  721 556  3 726,39  4 538,09  0,09% 0,63% 

Zdroj: Magistrát města Brna, personální oddělení, vlastní zpracování, 2013 

 

Nejvyšší náklady na vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Brna dosáhly svého 

maxima ve sledovaném období 2006 – 2012 v roce 2010 ve výši 6 141 260 Kč. Nejnižší 

náklady na vzdělávání zaměstnance byly vynaloženy Magistrátem města Brna v roce 2008 

ve výši 4 090 582 Kč. V letech 2011 a 2012 se celkové náklady na vzdělávání ustálily 

v jednotné částce 4 367 334 Kč. Stabilizovaná úroveň není dána pravidlem a další vývoj 

vynakládaných nákladů je mnohdy v organizaci ovlivněn rozvojem a zavedením dalšího 

systému v rámci novelizace či zavedení nových legislativních pravidel. Pro charakteristiku 

vynaložených nákladů Magistrátu města Brna na vzdělávání zaměstnanců byla tabulka č. 4.4 

doplněna dále průměrnými náklady, které organizace profinancuje ročně na jednoho 

zaměstnance. Průměrné náklady na zaměstnance jsou podílem celkových finančních nákladů 

vynaložených organizací a počtem zaměstnanců organizace v příslušném roce. Průměrné 

náklady organizace na jednoho zaměstnance nekopírují vývoj celkových nákladů a jsou 

závislé na počtu zaměstnanců organizace. Příkladem je rok 20011 a 2012, kdy celkové 

náklady na vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Brna jsou shodné, ale průměrné 

náklady na vzdělávání se odlišují,a to v roce 20011 ve výši 3 651,62 Kč a v roce 2012 

3 726,39 Kč. Průměrné náklady na jednoho zaměstnance jsou ukazatelem, který se zároveň 

v počtu zaměstnanců odkazuje na tabulku č. 4.4 zobrazující vývoj počtu zaměstnanců 

Magistrátu města Brna. V porovnání celkových nákladů vynaložených na vzdělávání 
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zaměstnanců k průměrným nákladům na vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Brna 

lze sledovat stabilní vývoj v rozmezí 0,08% – 0,09%. 

Městský úřad Nový Jičín ve věci nakládání s finančními prostředky na vzdělávání není 

tak ve své velikosti rozsáhlý jako Magistrát města Ostravy a Magistrát města Brna. V roce 

2009 náklady na vzdělávání zaměstnanců dosáhly svého maxima, a to 1 004 040 Kč 

ve sledovaném období, následně v roce 2011 se jejich výše snížila oproti roku 2009, 

a to ve výši 536 489 Kč. Nejnižší celkové náklady vynaložené na vzdělávání zaměstnanců 

organizace byly v roce 2007, a to ve výši 462 888 Kč. Průměrné finanční náklady na jednoho 

zaměstnance Městského úřadu Nový Jičín korespondují dle podílu celkových nákladů 

na vzdělávání organizace k počtu zaměstnanců organizace (viz. tabulka č. 4.4). Příkladem 

je rok 2009, kdy organizace vynaložila nejvíce prostředků na vzdělávání zaměstnanců, 

byl zaměstnán i nejvyšší počet zaměstnanců organizace, a to vše se zobrazí v průměrných 

nákladech na jednoho zaměstnance, kdy je tato finanční výše opět na maximu v sledovaném 

období, tedy ve výši 5 737, Kč. Nejnižší průměrné náklady na vzdělávání zaměstnance 

Městského úřadu Nový Jičín vykazuje rok 2007, a to ve výši 2 722,87 Kč. Pro zajištění 

objektivity byla tabulka č. 4.4 doplněna o procentuální poměr nákladů Městského úřadu Nový 

Jičín na jednoho zaměstnance k celkovým nákladům, které Městský úřad Nový Jičín 

vynaložil na vzdělávání svých zaměstnanců projevující se kolísavou tendencí v rozmezí 

0,57% – 0,63%. 

4.2.1 Náklady na vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu města Brna 

Vývoj nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu města Brna lze sledovat 

v tabulce č. 4.5. Sloupec druh vzdělávání tabulky č. 4.5 určuje, jaký typ vzdělávání zkušební 

komisař absolvoval. Sloupec počet druhu kurzů, v tabulce č. 4.5, obsahuje profilování 

kurzů. Sloupec počet účastí na kurzech vzdělávání tabulky č. 4.5 zahrnuje množství účastí 

na kurzech zkušebními komisaři. Následně sloupec počet zkušebních komisařů sleduje 

vývoj počtu zkušebních komisařů v letech 2006 – 2012. Sloupec náklady na vzdělávání 

(v Kč) zobrazuje celkové finanční náklady na vzdělávání zkušebních komisařů vynaložen 

Magistrátem města Brna dle druhu vzdělávání 

Tabulka č. 4.5 uvádí výši finančních prostředků vynaložených Magistrátem města 

Brna dle druhu vzdělávání. Magistrát města Brna stejně jako Magistrát města Ostravy pořádá 

vlastní vstupní vzdělávání akreditované Ministerstvem vnitra České republiky. Náklady 

za školitele v rámci vstupního vzdělávání nejsou součástí rozpočtu Magistrátu města Brno 
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vynaložených na vzdělávání, ale opět jsou řazeny do nákladů mzdových jako v předešlém 

případě. Výjimkou oproti Magistrátu města Ostravy je kauzule školitelů v jejich pracovní 

smlouvě či pracovní smlouvě jako doplňku jmenovacího dekretu, že tito školitelé tyto kurzy 

lektorují v rámci své náplně práce. V konečném důsledku to znamená, že oproti školitelům 

Magistrátu města Ostravy to nemají finančně ohodnocené ve formě odměny. Náklady 

na vzdělávání vstupní se tak neprojeví v žádné položce rozpočtu Magistrátu města Brna. 

 

Tab. č. 4.5 Finanční prostředky Magistrátu města Brna vynaložené na vzdělávání 

zkušebních komisařů v letech 2006 - 2012 

Rok Druh vzdělávání 
Počet druhu 

kurzů 

Počet účastí 

na kurzech 

vzdělávání 

Počet 

zkušebních 

komisařů 

Náklady na 

vzdělávání  

(v Kč) 

2006 

Vstupní vzdělávání 1 1 

12 

0  

Průběžné vzdělávání 5 45 159 037  

ZOZ 0 0 0  

2007 

Vstupní vzdělávání 1 1 

11 

0  

Průběžné vzdělávání 6 29 34 450  

ZOZ 0 0 0  

2008 

Vstupní vzdělávání 0 0 

11 

0  

Průběžné vzdělávání 7 23 0  

ZOZ 0 0 0  

2009 

Vstupní vzdělávání 1 1 

11 

0  

Průběžné vzdělávání 10 22 138 054  

ZOZ 0 0 0  

2010 

Vstupní vzdělávání 1 1 

11 

0  

Průběžné vzdělávání 8 31 64 365  

ZOZ 0 0 0  

2011 

Vstupní vzdělávání 0 0 

10 

0  

Průběžné vzdělávání 6 15 14 208  

ZOZ 0 0 0  

2012 

Vstupní vzdělávání 1 1 

10 

0  

Průběžné vzdělávání 8 25 132 954  

ZOZ 0 0 0  
Zdroj: Magistrát města Brna, personální oddělení, vlastní zpracování, 2013 

 

Průběžné vzdělávání zaměstnanců magistrátu města funguje na stejné bázi 

jako vstupní vzdělávání. Magistrát města Brna pořádá školení pro své zaměstnance 

ve specifických okruzích, které školí vybraní zaměstnanci Magistrátu města Brna, často 

vedoucí odboru a oddělení. Tyto školení neobsahují akreditaci. Všechny školení ovšem 

Magistrát města Brna obsahově nemůže pojmout, obzvláště když tyto školení mohou provádět 
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pouze vybrané právnické osoby, tedy instituce k výkonu vzdělávací činnosti často vytvořené. 

Jedná se tak například právě o základní kurz zkušebních komisařů a jejich prolongace, 

atd. Další metodu, kterou při vzdělávání zaměstnanců Magistrát města Brna využívá, 

je vyslání jednoho zaměstnance na průběžné školení, kdy tento zaměstnanec využije získané 

poznatky k dalšímu předání a proškolení svých kolegů či podřízených. I tato forma školení 

se započítává do plánu vzdělávání a jeho minimálního limitu 18 dnů absolvovaných kurzů. 

Vybraná metoda Magistrátu města Brna snižuje náklady vynaložené na průběžné vzdělávání 

a zahrnuje často tak neakreditované vzdělávání. 

Zkušební komisaři Magistrátu města Brna jsou tématicky více zaměřeni pouze na svou 

činnost v rámci zkoušení a přezkoušení žadatelů o řidičské oprávnění. V roce 2008 jsou 

náklady na vzdělávání průběžného zkušebních komisařů nulové z důvodu účasti kurzů 

pořádaných Magistrátem města Brna či v rámci školení svých kolegů a vedoucích. Obdobný 

sled nákladů na průběžné vzdělávání ukazuje i rok 2011, a to 14 208 Kč, ale poměrem 

k jiným letům sledovaného období jsou velmi nízké. Výše finančních nákladů na vzdělávání 

zkušebních komisařů ovlivňuje především tříletá sekvence dovršení plánu vzdělávání, 

dále opětovné prodloužení, prolongování, průkazu zkušebního komisaře. V neposlední řadě 

náklady na základní kurz zkušebních komisařů, při přijeté nového zkušebního komisaře 

na základě výběrového řízení, v daném roce ovlivní náklady vynaložené na vzdělávání 

zkušebních komisařů v celkové částce o 31 758,00 Kč (viz. tabulka č. 4.5) Nejvyšší náklady 

na vzdělávání zkušebních komisařů se promítly v roce 2006 ve výši 159 036 Kč z důvodu 

9 prolongačních školení zkušebních komisařů ve výši 14 208 Kč za jeden kurz. 

Posledním druhem vzdělávání zkušebních komisařů je zvláštní odborná způsobilost. 

Zkušební komisaři dle názoru vedoucích zaměstnanců zabývajících se vzděláváním 

zaměstnanců Magistrátu města Brna se nemusí v této oblasti školit, a proto jsou náklady 

na vzdělávání zvláštní odborné způsobilosti nulové (viz. tabulka č. 4.5.) Odůvodnění tohoto 

rozhodnutí je, že zkušební komisaři jsou zvláštní oddělení, která se nezabývá vydáváním 

rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění. Zkušební komisaři pouze poskytnou podnět 

dalšímu oddělení k vydání rozhodnutí o udělené řidičského oprávnění.  

4.2.2 Náklady na vzdělávání zkušebních komisařů Městského úřadu Nový Jičín 

Vzdělávat zkušební komisaře vyplývá ze zákona o úřednících, jak již bylo výše 

zmíněno. Zkušební komisaři se účastní vstupního vzdělávání, jestliže vznikl nový pracovní 

poměr, průběžné vzdělávání, do kterého řadíme i základní kurz zkušebního komisaře, 
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prolongační kurz, a jiné, a zvláštní odbornou způsobilost, které je pro výkon správní činnosti 

podmínkou. Vzdělávání je téměř totožné jako v předchozích studiích.  

Sloupec druh vzdělávání tabulky č. 4.6 určuje, jaký typ vzdělávání zkušební komisař 

absolvoval. Sloupec počet druhu kurzů, v tabulce č. 4.6, zahrnuje profilování kurzů. Sloupec 

počet účastí na kurzech vzdělávání tabulky č. 4.6 vyjadřuje množství účastí na kurzech 

zkušebními komisaři. Následně sloupec počet zkušebních komisařů sleduje vývoj počtu 

zkušebních komisařů v letech 2006 – 2012. Sloupec náklady na vzdělávání (v Kč) pojímá 

celkové finanční náklady na vzdělávání zkušebních komisařů vynaložen Městským úřadem 

Nový Jičín dle druhu vzdělávání 

 

Tab. č. 4.6 Finanční prostředky Městského úřadu Nový Jičín vynaložené na vzdělávání 

zkušebních komisařů v letech 2006 – 2012 

Rok Druh vzdělávání 
Počet druhu 

kurzů 

Počet účastí na 

vzdělávání 

Počet 

zkušebních 

komisařů 

Náklady na 

vzdělávání  

(v Kč) 

2006 

Vstupní vzdělávání 0 0 

2 

0  

Průběžné vzdělávání 3 3 17 307  

ZOZ 1 1 5 474  

2007 

Vstupní vzdělávání 0 0 

4 

0  

Průběžné vzdělávání 13 19 66 379  

ZOZ 0 0 0  

2008 

Vstupní vzdělávání 0 0 

4 

0  

Průběžné vzdělávání 7 10 15 249  

ZOZ 0 0 0  

2009 

Vstupní vzdělávání 0 0 

4 

0  

Průběžné vzdělávání 8 20 77 606  

ZOZ 0 0 0  

2010 

Vstupní vzdělávání 0 0 

4 

0  

Průběžné vzdělávání 7 12 10 750  

ZOZ 0 0 0  

2011 

Vstupní vzdělávání 0 0 

4 

0  

Průběžné vzdělávání 11 21 47 436  

ZOZ 0 0 0  

2012 

Vstupní vzdělávání 0 0 

3 

0  

Průběžné vzdělávání 9 16 39 898  

ZOZ 0 0 0  
Zdroj: Městský úřad Nový Jičín, odbor organizační, vlastní zpracování, 2013 
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Náklady na vstupní vzdělávání zkušebních komisařů v letech 2006 – 2012 

jsou nulové (viz. tabulka č. 4.6). Organizace v roce 2007 přijala zkušebního komisaře, držitele 

průkazu zkušebního komisaře, který již nemusel absolvovat vstupní vzdělávání. Osvědčení 

o ukončení vstupního vzdělávání získal již dříve, v rámci vzdělávání povinná u jiného územně 

samosprávného celku. Nicméně Městský úřad Nová Jičín má zajištěno vstupní vzdělávání 

formou e-learningu u externí vzdělávací společnosti. 

 Průběžné vzdělávání v organizaci je zabezpečeno v rámci nabídek institucí 

poskytující jako službu vzdělávání v určité oblasti. Stejně jako v případě vstupního 

vzdělávání využívá úřad možnost vzdělávání pomocí e-learningu a osobní účast na kurzech. 

Zkušební komisaři Městského úřadu Nová Jičín vykonávají však pozici kumulovaně s další 

pracovní pozicí, zpravidla technikem. Nejvyšší náklady na průběžné vzdělávání zkušebních 

komisařů jsou v roce 2009, a to ve výši 77 606 Kč, z důvodu účasti zkušebních komisařů 

na prolongačním vzdělávání v počtu 2 vzdělávaných v ceně jednoho kurzu 14 208 Kč. 

Opět lze uvést plán vzdělávání jako faktor závislý na plnění časové řady průběžného 

vzdělávání, tříletý. Z přehledu účastí lze pozorovat například v roce 2007, a to 19, v roce 2009 

,a to 20, v roce 2011, a to 21, vysoké počty účastí zkušebních komisařů na průběžném 

vzdělávání a vysoké počty vědomostních a dovednostech kurzů (viz. tabulka č. 4.6). Nejnižší 

náklady na průběžné vzdělávání zkušebních komisařů Městského úřadu Nový Jičín 

ve sledovaném, období lze vysledovat v tabulce č. 4.6 ve výši 10 750 Kč v roce 2010. 

Náklady na zvláštní odbornou způsobilost zkušebních komisařů jsou v jednotlivých 

letech vybraného období nulové (viz. tabulka č. 4.6). Výjimku tvoří rok 2006, kdy zvláštní 

odborná způsobilost stala Městská úřad Nový Jičín ve výši 5 474 Kč. Tyto náklady v rámci 

zkušebních komisařů jsou vynaloženy na zvláštní odbornou způsobilost vedoucího odboru, 

zvláštní odbornou způsobilost vedoucích úředníků – zvláštní část, které zároveň vykonává 

činnost zkušebního komisaře.  

4.3 Zhodnocení finanční náročnosti vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu 

města Ostravy, Magistrátu města Brna a Městského úřadu Nový Jičín 

Pro celkové zhodnocení finanční náročnosti byly zvoleny stejné kritéria, 

jako i sledovaná období se pro úřady obce s rozšířenou působností shodují. Pro možnost 

srovnání finančních nákladů na vzdělávání byly vybrány dva magistráty, které se neshodují 

v zařazení organizační struktury a diametrálně k tomu byl zvolen úřad obce s rozšířenou 

působností bez formy statutárního města, aby bylo možné porovnat celkové náklady vydané 
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na vzdělávání zkušebních komisařů. Hlavním kritériem byla nejednotnost organizačních 

struktur, velikosti úřadů jako takového a počtu zkušebních komisařů pro výkon této činnost 

nebo forma organizování tohoto vzdělávání. 

Počet zkušebních komisařů jednotlivých organizací, magistrátu a městského úřadu, 

jsou zapříčiněny rozdílnosti velikostí dané obce a tudíž i množstvím správních úkonů v jejich 

působnosti. Jednotlivý výčet zmíněných počtů zkušebních komisařů dokumentuje tabulka 

č. 4. 7. 

 

Tab. č 4.7 Počet zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy, Magistrátu města 

Brna a Městského úřadu Nový Jičín v letech 2006 - 2012 

Rok 

Počet zkušebních 

komisařů Magistrátu 

města Ostravy 

Počet zkušebních 

komisařů Magistrátu 

města Brna 

Počet zkušebních 

komisařů Městského 

úřadu Nový Jičín 

2006 9 12 2 

2007 9 11 4 

2008 8 11 4 

2009 10 11 4 

2010 8 11 4 

2011 12 10 4 

2012 10 10 3 
Zdroj: Magistrát města Ostravy, Magistrát města Brna, Městský úřad Nový Jičín, vlastní zpracování, 2013 

 

Počet zkušebních komisařů Magistrátu města Ostravy se projevuje velmi kolísavou 

tendencí, kdy svého maxima dosáhl v roce 2011 v počtu 12 zkušebních komisařů. Nižší počty 

8 zkušebních komisařů v letech 2008 a 2010 (viz. tabulka č. 4.7) jsou ovlivněny především 

ukončením pracovních poměrů zkušebních komisařů. Ve sledovaném období 2006 – 2012 

se na Magistrátu města Ostravy prostřídalo celkem 16 zkušebních komisařů. 

Oproti jmenované organizaci Magistrát města Brna (MMB) zaměstnával nejvyšší 

počet zkušebních komisařů v roce 2006, celkem 12 zkušebních komisařů. Počty zkušebních 

komisařů Magistrátu města Brna se projevují především v ustáleném vývoje svého kvanta 

a nejnižší počet těchto zkušebních komisařů je v posledních dvou letech sledovaného období 

2006 -2012 v množství 10 zkušebních komisařů. Tento vývoj dokumentuje tabulka č. 4.7. 

Ve vybraném období let 2006 – 2012 se v zaměstnaneckém poměru na pozici zkušební 

komoře prostřídalo celkem 15 osob. 

Magistrát města Ostravy a Magistrát města Brna lze označit jako organizace poměrně 

rozsáhle svou velikostí a členité a tomu odpovídá i jejich počet zaměstnanců. V porovnání 
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magistrátů s Městským úřadem Nový Jičín lze poznamenat, že tato organizace je podstatně 

menší ve své velikosti a počtu zaměstnanců, což se samozřejmě projeví i v počtu zkušebních 

komisařů. Zkušební komisaři Městského úřadu Nový Jičín se projevily s mírně kolísavou 

tendencí. V letech 2007 – 2011 se počet zkušebních komisařů projevil v stabilizované 

podobě, tedy počtu 4 zkušebních komisařů. V roce 2006 lze sledovat nejnižší počet 

zkušebních komisařů, a to 2 (viz tabulka č. 4.7). Ve sledovaném období 2006 – 2012 

se na Městském úřadě Nový Jičín  obměnilo celkem 5 zkušebních komisařů. 

 

Graf č. 4.2 Porovnání celkových nákladů systému vzdělávání zkušebních komisařů obcí 

s rozšířenou působností v letech 2006 – 2012 

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy, Magistrát města Brna, Městský úřad Nový Jičín, vlastní zpracování, 2013 

 

Vývoj celkových nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu města 

Ostravy je v letech 2006 – 2008 stoupající, nejvyššího vydání finančních nákladů 

bylo vynaloženo v roce 2011, a to ve výši 135 979 Kč. V roce 2006 Magistrát města Ostravy 

vynaložil ve sledovaném období nejnižší náklady na vzdělávání zkušebních komisařů, 

a to ve výši 47 549 Kč. 

Ve srovnání s náklady vynaloženými Magistrátem města Brna se jeví jako velmi 

kolísající, kdy nejvyšší náklady na vzdělávání byly vydány v roce 2006, a to v částce 

159 037 Kč a naopak nejnižší v roce 2008, v nulové hodnotě (viz graf č. 4.2) 

Dalším posuzovaným subjektem je Městský úřad Nový Jičín, obec s rozšířenou 

působností, kde náklady na vzdělávání zkušebních komisařů jsou kolísavé, nicméně 

se neprojevují takové odchylky jako v případě Magistrátu města Brna. Nejvyšší vynaložené 
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náklady na vzdělávání zkušebních komisařů byly vydány v roce 2009 ve výši 77 607 Kč 

a nejnižší náklady v roce 2010 ve výši 10 750 Kč. 

Nejvyšší podíl na uvedených nákladech na vzdělávání zkušebních komisařů spočívá 

v ceně kurzu prohlubujícího vzdělání zkušebních komisařů. Zvýšené hodnoty nákladů 

na vzdělávání zkušebních komisařů v uvedených letech byly z důvodu navýšení počtu 

zkušebních komisařů a prolongačních školení. 

Ve sledovaném období let 2006 – 2012 lze sledovat, že nejvyšší celkové náklady 

na vzdělávání zkušebních komisařů vynakládá především Magistrát města Ostravy 

756 206 Kč, dokumentuj graf č. 4.2. Magistrát města Brna vydal ve sledovaném období 

let 2006 – 2012 na vzdělávání zkušebních komisařů 543 068 Kč.  Nejméně na vzdělávání 

zkušebních komisařů bylo v letech 2006 – 2012 uhrazeno ze strany městského úřadu 

Nový Jičín ve výši 280 099 Kč.  

Porovnání průměrných nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů obcí s rozšířenou 

působností dokládá graf č. 4.3, který zobrazuje poměr celkových nákladů na vzdělávání 

zkušebních komisařů obcí s rozšířenou působností v letech 2006 – 2012 a počet zkušebních 

komisařů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých letech. 

 

Graf č. 4.3 Porovnání průměrných nákladů systému vzdělávání zkušebních komisařů 

obcí s rozšířenou působností v letech 2006 - 2012 

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy, Magistrát města Brna, Městský úřad Nový Jičín, vlastní zpracování, 2013 
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Nejnižší průměrné náklady na vzdělávání zkušebního komisaře Magistrátu města 

Ostravy se jeví v roce 2006 ve výši 5 283 Kč a nejvyšší průměrné náklady na vzdělávání 

zkušebního komisaře se projevily v roce 2010 ve výši 16 997 Kč (viz graf č. 4.3). 

Tento nárůst průměrných nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů Magistrátu města 

Ostravy je z velké části zapříčiněn nárůstem průměrných nákladů na vzdělávání průběžné, 

kde se dále řadí vzdělávání zkušebních komisařů základní kurz a prolongační kurz. 

 Systém vzdělávání zkušebních komisařů pro město Brno se jeví jako velmi 

nevyrovnaný a prudce kolísající. Nejnižší průměrné náklady na vzdělávání zkušebního 

komisaře má Magistrát města Brna v roce 2008, nulové, kde oproti roku 2009 narůstají 

prudkým trendem. Nejvyšší průměrné náklady na vzdělávání lze pozorovat v roce 2006 

ve výši 13 253 Kč a v roce 2012 ve výši 13 295 Kč, kdy je rozdíl těchto let pouze o 43 Kč 

(viz graf č. 4.3). 

Město Nový Jičín je na tom z pohledu průměrných finančních nákladů na vzdělávání 

zkušebních komisařů poměrně hůře a to z důvodu zajištění vzdělávání u externích 

vzdělávacích institucí. Jak je z grafu č. 4.3 patrné Městský úřad Nový Jičín vynakládá 

poměrně vyšší průměrné finanční prostředky na vzdělávání zkušebních komisařů 

ve sledovaném období velmi nevyrovnaně a skokově, což může poměrně značně rozkolísat 

rozpočet Městského úřadu Nový Jičín. Nejnižší vynaložené průměrné náklady na zkušebního 

komisaře organizace byly vynaloženy v roce 20010 ve výši 2 688 Kč. Nejvyšší průměrné 

náklady na vzdělávání zkušebního komisaře Městského úřadu Nový Jičín lze pozorovat 

v grafu č. 4.3 v roce 2009 ve výši 19 402 Kč. Jmenována průměrná výše nákladů 

na vzdělávání zkušebního komisaře je nejvyšší částkou sledovaného období obcí s rozšířenou 

působností. Tento růst průměrných nákladů na vzdělávání zkušebního komisaře je projevem 

velkého počtu účastí na kurzech průběžného vzdělávání a to především prolongačních. 

Z grafu č. 4.3 lze pozorovat, že nejnižší průměrné náklady na vzdělávání zkušebního 

komisaře byly financovány Magistrátem města Brna v částce 0 Kč v roce 2008 a Městským 

úřadem Nový Jičín nejvyšší průměrné náklady na vzdělávání v roce 2009 v částce 19 402 Kč. 

 

Vyhodnocení nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů 

Pro diplomovou práci byly použity 3 vzorky obcí s rozšířenou působností, které byly ochotny 

poskytnout dokumentaci a statistický data. Časová řada byla vybrána na základě poskytnutí 

statistických dat pro sledované období z důvodu opakovaných prolongačních školení 

zkušebních komisařů po třech letech a po absolvování vstupního odborného vzdělávání 
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zkušebního komisaře, kdy dochází k prolongaci až po pěti letech. Ve sledovaném období 

se promítly smíšené náklady.  

Ve vzdělávání zkušebních komisařů jsou použity základní typy vzdělávání 

dané zákonem o úřednících, jedná se o vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání a zvláštní 

odborná způsobilost. Vstupní vzdělávání se u obcí s rozšířenou působností projevily 

v nulových hodnotách, kdy magistráty si tyto školení sami pořádají. V případě Městského 

úřadu Nový Jičín ve sledovaném období 2006 - 2012 nebyl žádný ze zkušebních komisařů 

proškolen ve věci vstupního vzdělávání. Průběžné vzdělávání je finančně nejobjemnější 

součástí vzdělávání zkušebních komisařů obcí s rozšířenou působností, které vychází 

z požadavků především pracovního zařazení. Zvláštní odborná způsobilost je také složkou 

vzdělávání zkušebních komisařů. Při zpracování diplomové práce bylo zjištěno, že zkušební 

komisaři Magistrátu města Brna neabsolvují zvláštní odbornou způsobilost. 

Náklady na vzdělávání zaměstnanců obcí s rozšířenou jsou orientačně do roku 2008 

rostoucího charakteru a následně dochází k pozvolnému snížení vydaných finančních nákladů 

na vzdělávání organizací. Náklady na vzdělávání zkušebních komisařů vzhledem k vývoji 

nákladů organizací na vzdělávání se projevuje velmi kolísavou tendencí, která je ovlivněna 

často náklady na vzdělávání odborná, která jsou řazena také do průběžného vzdělávání. 

Tyto výkyvy v nákladech na vzdělávání zkušebních komisařů jsou způsobeny vlivem 

opakování jednotlivých školení ve vymezených časových řadách. Magistrát města Ostravy 

vynakládá na vzdělávání zkušebních komisařů v poměru k celkovým nákladům organizace 

na zaměstnance ve sledovaném období let 2006 - 2012 v průměru 2,4%. Magistrát města Brna 

projevuje nižší hodnotou nákladů, a to v poměru celkových nákladů na vzdělávání 

zaměstnanců instituce a nákladů na vzdělávání zkušebních komisařů ve výši 1,6% nákladů. 

Nejmarkantnější podíl na nákladech na vzdělávání zkušebních komisařů k celkovým 

nákladům na vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Nový Jičín lze uvést ve výši 5,6%. 

Tyto uvedené hodnoty jsou průměrem uvedených nákladů za období let 2006 – 2012. 

Nejvyšší náklady na vzdělávání vybrané funkce se projevují u základního odborného 

školení pro zkušebního komisaře, a to v částce 31 725 Kč za jednotlivý kurz. Následně se 

zvýšené náklady na vzdělávání ukazuje při prolongačním školení, kde částka za školení činí 

cca 14 000 Kč. S tím souvisí i další náklady vydané úřadem, a to z důvodu proplacení 

cestovního příkazu, které spočívají v ceně ubytování, cestování výlohy a stravování. 
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5 Závěr 

Pokud se nad vzděláváním zamyslíme po stránce nejen právní, ale i ekonomické, 

tak je to služba poskytována úředníkům územně samosprávných celků prostřednictvím 

externích institucí a nebo v rámci interního vzdělávání v daných odborných tématech. 

Náklady na vzdělávání úředníků jsou hrazeny z rozpočtu obcí a každá obec s těmito 

finančním prostředky musí počítat, proto je vhodné začlenit tyto finanční požadavky 

do finančního plánu, který musí být co nejlépe propracovaný. Z důvodů měnících se právních 

předpisů a legislativních požadavků je plán vzdělávání úředníka připravován na zákonem 

stanovené období tří let. 

Tato diplomová práce byla především zaměřena na zhodnocení současného nastavení 

systému vzdělávání úředníků územně samosprávných celků a zkušebních komisařů ve veřejné 

správě. Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční náročnosti jednotlivých typů 

vzdělávání zkušebních komisařů.  

Pracovní pozice zkušebního komisaře je oproti jiným úředním pozicím velmi 

specifická, a to z důvodů, že zkušební komisaři jsou povinni pro výkon své funkce absolvovat 

nejenom běžná vzdělávací školení zařazená do plánu vzdělávání, ale musí projít i základním 

školením zkušebních komisařů, prohlubováním znalostí činnosti zkušebního komisaře a poté 

opakovaně vykonat prolongační školení k prodloužení platnosti průkazu zkušebního 

komisaře. 

Podklady pro tuto diplomovou práci, bylo v mnoha případech složité získat, jelikož 

ne ze všech úřadů obcí s rozšířenou působností a magistrátů byli ochotni tyto informace 

poskytnout. Setkali jsme se i s vyjádřením, kdy příslušnými pracovníky nám byli vycitovány 

paragrafová ustanovení jednotlivých právních norem, která jsou volně dostupná 

na informačních sítích, a nebyla možnost vyjádření použít k relevantním výsledkům analýzy. 

Následná zjištění nás vedla k oslovení nadřízených metodických orgánů a k stanovisku 

metodika k dané problematice.  

Při posuzování finanční náročnosti nákladů na vzdělávání zkušebního komisaře 

s ohledem na rozpočet dané obce s rozšířenou působností, respektive magistrátů na základě 

zjištěných skutečností uvedených v kapitole č. 4 bylo zjištěno, že zařazení a výkon 

zkušebního komisaře do úřadu obce s rozšířenou působností je poměrně finančně a časově 

nákladné. Tyto náklady spočívají nejen v přípravě pro výkon pracovní pozice a výkonu 

správních činností, ale i v náročné odborné přípravě zkušebního komisaře ve vzdělávacích 
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střediscích specializovaných pro tuto činnost. Na území jsou pouze dvě specializované 

vzdělávací instituce, a to Centrum služeb pro silniční dopravu v Pardubicích (CSPSD), 

a Integrovaná střední škola automobilní v Brně (ISŠA). Vyšší finanční náročnost průběžného 

vzdělávání zkušebního komisaře se projeví jednak při vykonání vstupního odborného školení 

a rovněž i při absolvování prolongačního školení. Toto vzdělávání spočíván v praktickém 

výcviku v řízení motorových vozidel, pro které má daný zkušební komisař vydaný průkaz 

zkušebního komisaře. 

Při posuzování podaných informací z jednotlivých vybraných institucí je zřejmé, 

že nejsou dodrženy stejné postupy pro postavení zkušebního komisaře v oblasti získávání 

zvláštní odborné způsobilosti. Z informací poskytnutých zaměstnanci Magistrátu města Brno 

vyplývá, že úředníci zařazení ve funkci zkušebních komisařů nemají vykonanou zkoušku 

zvláštní odborné způsobilosti úředníků a to z důvodu, že pro svou činnost podle názoru 

příslušných vedoucích pracovníků toto výkon jejich funkce nevyžaduje. S tímto vyjádřením 

nelze souhlasit, a to z toho důvodu, že výkon zkušebního komisaře je provázen mimo jiné 

i činností z oblasti správního řízení. Zkušební komisař v případě rozšíření řidičského 

oprávnění žadatele o další skupinu řidičského oprávnění rozhoduje o odnětí původního 

řidičského oprávnění, což probíhá v rámci správního řízení o odnětí řidičského průkazu 

v případě neúspěšného vyhodnocení zkoušky. 

Závěrem práce je provedení porovnání průměrných nákladů na vzdělávání zkušebního 

komisaře u vyjmenovaných úřadů, tyto náklady jsou do značné míry ovlivněny nedostatky 

legislativních předpisů v případě problematiky získávání zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků zařazených do funkce zkušebního komisaře a zároveň nejednotnosti výkladu zákona 

na jednotlivých obcí s rozšířenou působností, více příklad Magistrátu města Brna, 

což je v rozporu podle mého názoru s právními předpisy. Zjištěné statistické údaje 

o nákladech na vzdělávání zkušebních komisařů byly ovlivněny jiným výkladem zákona 

o úřednících (neprovedenými zkouškami zvláštními odborné způsobilosti). 

Diplomovou prací byla potvrzena hypotéza, že náklady na průběžné vzdělávání 

se nejvýrazněji podílí na finanční náročnosti celého systému vzdělávání zkušebních komisařů 

a to vzhledem ke skutečnosti, že v rámci 18-ti povinně absolvovaných dní kurzů za období 

tří let, musí se zkušební komisaři účastnit odborných prolongačních školení zařazených 

do průběžného vzdělávání. 

Nastavený systém vzdělávání zkušebních komisařů a jejich zařazení u obcí 

s rozšířenou působnosti bude měněn v těchto dnech dokončovaným záměrem zákona 
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č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů, ve zněná pozdějších předpisů. Následně přípravou 

novelizace zmíněného zákona a záměrem Ministerstva dopravy České republiky zřídit 

zkušební centra, a tím delimitovat zkušební komisaře pod zkušební centra začleněna do přímé 

působnosti Ministerstva dopravy ČR, se projeví transformace výkonu činnosti a pracovní 

náplně zkušebního komisaře. Zkušební komisař tak bude vykonávat pouze činnost zkoušek 

z odborné způsobilosti a profesní způsobilosti řidičů. Poté tedy již nebude povinné vyžadovat, 

aby zkušební komisaři absolvovali vzdělávání v oblasti zvláštní odborné způsobilosti. 

Přesunem pracovní pozice zkušebního komisaře z úřadů obcí z rozšířenou působností 

do zkušebních center Ministerstva dopravy České republiky, přejdou veškeré náklady 

na vzdělávání na tyto instituce a dále se nebudou projevovat v nákladech na vzdělávání 

jmenovaných organizací. 

Doporučení vycházející ze závěru diplomové práce se opírá o nejednotnost výkladu 

právních předpisů zařazení zkušebního komisaře k výkonu správní činnosti. Z toho důvodu 

je žádoucí upravení legislativy v takové formě, která nebude poskytovat možnost polemiky 

interpretace zákonů a jejích prováděcích předpisů., která bude mít následně vliv na finanční 

náročnost vzdělávání úředníka. 
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=247/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=247/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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Zákon č. 312 ze dne 13. června 2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů In: Sbírka zákonů České republiky. 2002, 

částka 114, s. 308 – 314. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=312/2002&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
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Seznam zkratek 

 

CSPDSD  Centrum služeb pro silniční dopravu v Pardubicích  

ČR   Česká republika 

DSČ    odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy 

EC   Evropská komise 

ICT   informační a komunikační technologie 

ISŠA   Integrovaná střední škola automobilní v Brně   

IVS   Institut pro veřejnou správu Praha 

LZ   lidské zdroje 

MDČR  Ministerstvo dopravy České republiky 

MěúNJ   Městský úřad Nový Jičín 

MMB   Magistrát města Brna 

MMO   Magistrát města Ostravy 

MVCR  Ministerstvo vnitra České republiky 

ROB    registr obyvatel 

RPP   registr práv a povinností 

ROS   registr osob 

RUIAN  registr územní identifikace adres a nemovitostí. 

SMO   statutární město Ostrava 

ÚSC   územně samosprávný celek 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 

ZOZ   zvláštní odborná způsobilost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Přehled správních činností 

Příloha č. 2 Návrh vzoru osvědčení pro vzdělávání úředníků 

Příloha č. 3 Návrh vzoru plánu vzdělávání úředníků  

Příloha č. 4 Další druhy vzdělávání úředníků 

 

 



1 

 

Příloha č. 1 Přehled správních činností 

 

Zvláštní odbornou způsobilost úředníci vykonávají v těchto oblastech: 

 silniční dopravy, 

 správního rozhodování a dozorové činnosti 

při provozování drah a drážní dopravy, 

 přestupkového řízení ve věcech 

bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu na úseku dopravy a silničního 

hospodářství a správních řízení 

souvisejících, 

 správního rozhodování a dozorové činnosti 

v silničním hospodářství, 

 správního rozhodování o registračních 

úkonech v oblasti provozu silničních 

vozidel 

 správního rozhodování o řidičských 

oprávněních a řidičských průkazech, 

 správě daní a poplatků, 

 finančního hospodaření územních 

samosprávných celků a jeho přezkumu, 

 hospodaření s odpady a nakládání s obaly, 

 ochrany přírody a krajiny, 

 ochrana ovzduší, 

 ochrany zdraví a životního prostředí před 

škodlivými účinky chemických látek a 

chemických přípravků a prevence havárií 

způsobených těmito látkami, 

 lesního hospodářství a myslivosti, 

 vodního hospodářství, 

 zemědělství, 

 ochrany zemědělského půdního fondu, 

 posuzování vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence a omezování 

znečištění, 

 územního rozhodování a rozhodování na 

úseku stavebního řádu a vyvlastnění, 

 územního plánování, 

 památkové péče a správy sbírek muzejní 

povahy, 

 řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a 

o dávkách pro osoby se zdravotním 

postižením, 

 vedení evidence obyvatel a 

vydávání občanských průkazů a 

cestovních dokladů, 

 správy matrik a státního občanství, 

 sociálně-právní ochrana dětí, 

 sociální služby, 

 školství, 

 přestupkového řízení ve věci veřejného 

pořádku, občanského soužití a majetku, 

 zdravotnictví, 

 správy živnostenského podnikání, 

 zajištění ochrany obyvatel a krizového 

řízení a 

  přípravy a realizace hospodářských 

opatření pro krizové stavy. 

 

 

 

 

Zdroj: Institut pro veřejnou právu Praha, vlastní zpracování, 2013 
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Příloha č. 2 Návrh vzoru osvědčení pro vzdělávání úředníků 

 

 

Název instituce 

 

vydání v souladu s … legislativní zařazení …  

 

OSVĚDČENÍ 

 

O ABSOLVOVÁNÍ ...kurzu/školení… 

 

Titul, jméno a příjmení:     ………. jméno a příjmení ….…... 

Pracovní zařazení:      ……. podle pracovní smlouvy ….. 

Název vzdělávacího programu:    ………...…………………………. 

……….…….. název ...…………… 

Číslo akreditace MV ČR 

vzdělávacího programu:     …..….… číslo akreditace ……... 

Datum konání:      …………….. datum ......………… 

Rozsah hodin:       ………….. počet hodin ...….….... 

Druh zkoušky:      …… způsob zakončení kurzu .….. 

 

 

………………………………………… 

Razítko a podpis statutárního zástupce 

 

 

  …………………………………       …………………………………. 

      Číslo akreditace       Datum 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle zákona o úřednících, 2013 
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Příloha č. 3 Návrh vzoru plánu vzdělávání úředníků 

 

 

Plán vzdělávání úředníka 
(podle § 17 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávních celků a o změně 

některých zákonů, v platném znění) 

 

 

Jméno a příjmení, titul  

Název funkčního místa  

Odbor, oddělení  

Popis práce  

Datum vzniku pracovního poměru  

Funkční místo zastává ode dne  

 

 

Dosažené vzdělání 

Základní  

Střední     odborné (obor) 

    úplné střední (obor) 

Vyšší odborné (obor) 

Vysokoškolské vzdělání     bakalářské (obor) 

    magisterské (obor) 

    doktorské (obor) 

Vědecké (akademické)  

Zvláštní odborná způsobilost  

Další profesní kurzy  

Uznání rovnocennosti podle vyhlášky MV 

č. 511/2002 Sb. 

 

Uznání rovnocennosti podle vyhlášky § 34 

zákona č. 312/2002 Sb. 

 

 

 

 

Vstupní vzdělávání 

(§ 19 zákona č. 312/2002 Sb.) 

Nástupní školení  

Absolvoval dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  
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Dohodnutý plán vzdělávání 

Průběžné vzdělávání 

(§ 20 zákona č. 312/2002 Sb.) 

Zaměření vzdělávací akce  

Název vzdělávací akce  

Absolvoval dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  

 

Zaměření vzdělávací akce  

Název vzdělávací akce  

Absolvoval dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  

 

Zaměření vzdělávací akce  

Název vzdělávací akce  

Absolvoval dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  

 

Zaměření vzdělávací akce  

Název vzdělávací akce  

Absolvoval dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  

 

Zaměření vzdělávací akce  

Název vzdělávací akce  

Absolvoval dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  

 

Zaměření vzdělávací akce  

Název vzdělávací akce  

Absolvoval dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  
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Zvláštní odborná způsobilost 

(§ 21 zákona č. 312/2002 Sb.) 

Druh ZOZ podle vyhlášky MV 

č. 512/2002 Sb. 

 

Vzdělávací instituce  

Zkouška dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  
 

 

Vzdělání vedoucích úředníků (Vedoucího úřadu) 

(§ 27 zákona č. 312/2002 Sb.) 

Název (zaměření) programu     obecná část 

    zvláštní část 

Vzdělávací instituce  

Absolvoval dne  

Číslo osvědčení  

Počet dnů vzdělání  
 

 

 

Plán vzdělávání sestavil:        Dne: 

     vedoucí odbor 

 

 

Plán vzdělávání schválil:       Dne: 

         tajemník 

 

 

Plán vzdělávání převzal:        Dne: 

 

 

 

 

Vyhodnocení a aktualizace plánu vzdělávání 

Jméno a příjmení, titul  

Odbor  

Prohlubování kvalifikace za 3leté období 20…. – 20….  podle zákona o úřednících (§ 17 odstavce 5)* 

 

Počet dní 

 

    splněno 

    nesplněno 

                        Důvod nesplnění: 

 

* Seznam absolvovaných vzdělávacích akcí včetně data konání a počtu dní, případně čísla osvědčení, 

je součástí plánu vzdělávání, nebo tvoří jeho přílohu 

 



4 

 

Aktualizace na období 20…. – 20…. 

Zaměření    

   

   

   

   

   

   

   

 

Vyhodnocení a aktualizace provedl:      Dne: 

     vedoucí odbor 

 

Schválil:         Dne: 

          tajemník 

 

Převzal:          Dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle zákona o úřednících, 2013 
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Příloha č. 4 Další druhy vzdělávání úředníků 

 

a) Vstupní vzdělávání následné  

Vstupní vzdělávání následné se může absolvovat nejdříve po úspěšném ukončení 

vstupního vzdělávání úvodního. Stejně jako u vstupního vzdělávání je stanoven termín 

od vzniku zaměstnaneckého poměru, do kdy má úředník toto vzdělání ukončit. V případě 

vstupního vzdělávání následného je časový limit ukončení uváděn do 12 měsíců od vzniku 

zaměstnaneckého poměru. Institut pro veřejnou správu organizačně zabezpečuje vstupní 

vzdělávání následné a řídí se Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, 

usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542. 

Vstupní vzdělávání následné se orientuje především na státní správu a umožňuje 

zaměstnanci zprostředkovat základní znalosti společné potřeby státní správy a seznámení 

s právními předpisy pro způsobilost výkonu činnosti státní správy. 

Institut pro veřejnou správu Praha realizuje v souvislosti se vstupním vzděláváním 

následným kurzy v podobě prezenční a distanční. Tyto kurzy jsou nastaveny pro cyklus pěti 

jednodenních kurzů trvajících 8 vyučovacích hodin. Vstupní vzdělání následné je ukončeno 

šedesáti minutovým písemným testem v pátém dnu modulu.
49

 

Výjimkou jsou příslušníci Policie České republiky, jež mají povinnost zúčastnit 

se služební zkoušky, mohou na základě rozhodnutí ředitele bezpečnostního sboru absolvovat 

redukovaný obsah vstupního vzdělání následného. 

 

b) Rozšiřující vzdělávání vrcholového managementu veřejné správy nebo také 

manažerské vzdělání 

Manažerské vzdělání je zpravidla určeno pro zaměstnance, jimž vznikl zaměstnanecký 

poměr dnem jmenováním do funkce vedoucího, jež jsou povinni si pro výkon činnosti osvojit 

základní manažerské dovednosti.  I toto vzdělání musí být zahájeno následně po vzděláním 

vstupním. Institut pro veřejnou správu v Praze tyto kurzy organizuje jako šesti denní moduly 

a způsob ukončení programu manažerského vzdělávání stanovuje vedoucí správního úřadu
50

. 

Cílem manažerského vzdělání je osvojit si pracovní kompetence v souvislosti 

s vedením lidí, pravidly a nástroji řízení, schopností se rozhodovat, schopností týmové 

spolupráce, sociální kompetence ve spojení s interpersonálními schopnostmi, rozvoj 

osobnostních předpokladů pro výkon funkce v souvislosti s psychickou odolností 

a vyrovnaností, schopností nést riziko a uměním obhájit výsledek činnosti, a ucelené znalosti 

o procesech rozhodování a manažerského řízení. 

 

c) E-goverment  

E-goverment a e-governance nejsou jednotné termíny, používají se i v mezinárodní 

terminologii a je nutné sledovat, co tím jednotlivý autor rozumí. Především se tedy jedná 

zapojení ICT do výkonu veřejné správy, například RILEY (2003) e-goverment                         

a e-governance v souvislosti s odlišením vlastních termínů e-goverment (goverment – vláda) 

je nadřazený e-governance (podřízený). Pojetí vychází z obecného principu, že veřejná správa 

                                                 

49
 INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA. IVS: Vzdělávání pro státní správu roku 2013,[online]. IVS 

[25. 1. 2013]. Dostupné z: http://www.institutpraha.cz/vzdelavani/vzdelavani-pro-statni-spravu 
 
50

 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. MVČR: Úřad vlády České Republiky: Pravidla 

vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ze dne 30. listopadu 2005,[online]. MVCR [16. 3. 2013]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace-vzdelavacich-instituci-

676573.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
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má sloužit veřejnosti a zapojení ICT má sloužit ke zlepšení komunikace. Termíny se rozumí 

tedy interakce mezi vládou, veřejným sektorem, úředníky a občany. Systém zahrnuje další 

oblast vzdělávání pro úředníky pro výkon jejich činností. Terminologie je pro laika zavádějící 

a neznámá, ale při zmínění oblasti elektronického podpisu, datových schránek, czech-point, 

nebo základních registrů ukazují k jednotnému propojení systému a klade to samozřejmě 

i nároky na vzdělávání a hlavně dovednosti v oblasti IT technologii, které jsou samozřejmě 

propojeny s oblastí právních úprav. 
51

 

Sesumarizujeme-li specifikaci e-govermentu v ČR tak je to tak výjimečná oblast 

a to díky velkému počtu obcí, kde se státní správa prolíná se samosprávou, a to určitě velkým 

počtem obcí přes šest tisíc, z nichž většina asi 60 % procent má počet pod tisíc obyvatel. Obce 

s rozšířenou působností tedy zaštiťuji především výkon státní správy. Koordinační funkci 

a nezastupitelnou roli zde mají krajské úřady a to nejen z pohledu metodiky, ale i dozorujícího 

orgánu. Státní správa se vyznačuje především centralizací, hierarchií a top down systémem 

zavádění projektů určených pro zlepšení systému. Probíhá to většinou národních projektů 

za podpory a koordinace především ministerstev. Nezaručuje to však souhru se samosprávou, 

která má jiná kriteria.
52

 

 

d) Coaching, mentoring, counselling jako metody vzdělávání na pracovišti 

Při formováním vzdělávacích aktivit úředníka se v současnosti ve veřejné správě 

začínají začleňovat i nové trendy vzdělávání používané především v podnikatelské sféře. 

V systému vzdělávání se tak angažují výrazně vedoucí pracovníci, vedoucí odborů či ostatní 

pracovníci. V tomto případě není tlak na formování vzdělávání vyvinut pouze na personální 

útvar. V rámci výše zmíněného systému vzdělávání pracovníků se využívají služby 

specializovaných vzdělávacích institucí nebo externích expertů.  

Coaching nebo koučování je jednou z techniky motivace chápanou jako slibnou 

metodou řešení výkonnostních problémů. „Koučování může být definováno v úzkém spojení 

se seberozvojem jako plánované použití výuky na pracovišti s cílem zvýšení nebo zkvalitnění 

potenciálu zaměstnance.“
53

 Koučování nenásilně umožňuje uvědomit si existující 

nerovnováhu a pomoci koučovanému sladit různé stránky života tak, aby se to příznivě 

projevilo jak na jeho práci, tak i v osobním životě. To si často vyžaduje schopnost vyhýbat 

se problémům a vytvořit si představu potenciálního nebo ideálního stavu, ke kterému chceme 

směřovat. Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou. 

Výkladový slovník Concise Oxford Dictionary definuje pojem koučování jako vyučování, 

pomáhat překonat obtíže, připravovat, naznačovat, poskytovat fakta. Koučování přináší 

pozitivní výsledky především proto, že vytváří mezi koučovaným a koučem vztah vzájemné 

podpory a používá specifické prostředky a styl komunikace. Koučovaný nezískává fakta 

od kouče, ale s pomocí kouče je sám nalézá.
54

 Nástrojem koučingu je k určitému cíli 

směřovaný dialog. Základní metodou je kladení otevřených otázek, které podněcují 

koučovaného k přemýšlení a jejich smyslem je zjistit, zda koučovaný má informace, které 

potřebuje. Otázky by měly být účelové a směřovat k cíli, který respektuje zájem 

koučovaného. K nejefektivněji fungujícím otázkám koučingu řadí otázky začínající slovy CO, 

KDY, KDO, KOLIK, protože uvozují kvantifikaci nebo získávání faktů. Nedoporučuje 

se zahajovat otázky slovem PROČ, neboť tyto otázky navozují dojem kritiky a implikují 

obranu. Otázky by se měly zaměřit na čtyři různé oblasti označované „GROW“: Cíle (Goal 

setting) – cíle setkání, krátkodobé i dlouhodobé, Reality – zjištění skutečného stavu věci, 
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Možnosti (Options) – alternativní strategie nebo postup činnosti, Co se má udělat, Kdy, Kdo 

to udělá a jaká je Vůle (Will) to udělat. 
55

 

Mentoring je blízkým, individuálním, mezigeneračním vztahem mezi starším, 

zkušenějším mentorem a mladším méně zkušeným chráněncem (mentee). Starší mentor 

předává své zkušenosti a dovednosti a pomáhá tím mladšímu svěřenci rozvíjet jeho osobnost 

a orientovat ho v dané společnosti a ve světě sociálních vztahů a kulturních hodnot. 

Mentoring tak přináší osobnostní, vědomostní a sociální rozvoj chráněnce a je součástí jeho 

neformálního vzdělávání 
56

. Mentorování je v současnosti jednou z metod vzdělávání 

na pracovišti (při výkonu práce). Pracovník, který je vzděláván (mentee), si zvolí vedoucího 

svého vzdělávání (mentora) i intenzitu a formu vzdělávání. Základním článkem metody 

je pracovníka a jeho vlastní iniciativa. Mentor v průběhu mentoringu mentee stimuluje, radí 

mu. Rizikem této techniky může být nevhodný výběr mentora. Hlavním aspektem 

přirozeného mentorského vztahu je proces učení od dětství po celý život. Přirozenými 

mentory dětí a dospívajících jsou jejich rodiče, starší sourozenci, prarodiče, strýc, teta, učitelé, 

rodiče kamarádů, trenéři, členové církve, zaměstnavatelé, spolupracovníci, lékaři a jiní. Tyto 

vztahy se vyskytují v rámci přirozené sociální sítě dětí a dospívajících, jsou živoucí, vzájemně 

přínosné a přináší rozvoj oběma stranám. Přirozený mentor nemá žádné „mentorské“ 

vzdělání, neprochází výcvikem, ale formuje vztah přirozeně a nezištně bez přítomnosti 

zprostředkující strany. Tyto přirozené mentorské vztahy však v postmoderní společnosti 

z různých důvodů mizí. Těmito důvody může být rodina s jedním rodičem, velký počet dětí 

v rodině, chudoba v rodině, důraz na respektování individuality dítěte atd.  

Counselling, tady konzultování je v personálním managementu jedna z nejnovějších 

metod formování pracovních schopností a dá se vykládat jako předkládání vlastních názorů 

k sporným otázkám nebo úkolům a nástin řešení úloh, jež má určovat školitel, v oboustranné 

diskuzi se cvičí v řídících aktivitách ve všech skupinách dle oboru. V rámci této metody 

se objevuje pojem counsellor. Counsellor je osoba z HR nebo také manažer mimo roli 

přímého nadřízeného zaměstnance. Úkolem counsellora je provázet jedince kariérou 

ve společnosti, napomáhat zaměstnanci s výběrem vzdělání a jeho rozvojem, nabídnout 

jedinci zpětnou vazbu a účastnit se v nezávislé roli hodnotícího procesu jeho výkonu. 

Do pozice counsellora jsou začleněni zaměstnanci, jež dosáhnou určité manažerské úrovně 

a je součástí firemní manažerské kultury. Counsellor má tedy především znamenat nezávislý 

článek v procesu rozvoje zaměstnanců. Ve stanovených případech lze v pozici counsellora 

využívat dovednosti kouče, ale je žádoucí, aby counsellor především sledoval jedince během 

pracovního procesu dle definovaného kompetenčního modelu, vyhodnotil dle standardních 

kritérií výkon jednotlivce a následně jej zhodnotil. Po této části následuje fáze rozhovoru, 

který reflektuje zpětnou vazbu a pomáhá k nasměrování kariéry a případné další směřování 

kariéry. 
57

 

 

e) Sebevzdělávání 
Pojetí sebevzdělávání se zakládá na koncepci poznání samu sebe, neustálé potřebě 

pracovat na sobě, vyvíjet se a rozvíjet kvalifikaci, znalosti. Osoby využívající metodu 

sebevzdělávání cítí potřebu osvojením nových znalostí a dovedností pocit uspokojení, 

pochopení samu sebe, může také přinášet lepší pochopení druhých. „Sebevzdělávání 

tedy vede ke změně osobnosti, a proto se jeví jako nejúčinnější způsob manažerského 

vzdělávání – manažer skutečně rozvíjí svou osobnost.“58 Myšlenka sebevzdělávání nabývá 
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na popularitě v organizacích usilujících o rozvoj lidských zdrojů. Tyto instituce samy 

vytvářejí své programy sebevzdělávání a určují pevný rámec. Pro úspěšný proces 

sebevzdělávání se využívají dialogy a důvěra mezi rozdílnými stupni managementu veřejné 

správy. Účinné sebevzdělávání v organizaci směřujeme k většímu prospěchu v inovacích 

a větší angažovanosti. Problémem této metody je stanovení motivace osobnosti pracovníka 

a nedostatečné determinace systému.  

 

f) Celoživotní vzdělávání 

Další formou vzdělávání v „podnikovém“ prostředí, se kterým se setkáváme, 

je celoživotní vzdělávání definované jako primární komponent či součást ve vývoji 

organizace. V modulu celoživotního vzdělávání se formuje prostředí pro přípravu programu 

a využívá se účasti na tvorbě programu samotných zaměstnanců. Školitel musí provádět 

výcvik nejefektivněji, to znamená, že školení probíhá blízko pracoviště v kontaktu s liniovými 

pracovníky. Snižují se tak organizaci náklady vynakládané na průvodní jevy školení, strava 

nebo doprava. Prvotní školení má za úkol zobrazit pozitivní a negativní stránky zaměstnance. 

Následná výcvik probíhá po zařazení a zapracování zaměstnance v činnosti výkonu. Následný 

výcvik se koná během celé kariéry zaměstnance v určitém koloběhu a opakuje se v určitých 

modifikacích. Role školitele se v dalších etapách vzdělávacího vývoje zaměstnance neustále 

mění, vyvíjí a modifikuje dle důležitosti v procesu vzdělávání či osobnostního rozvoje 

zaměstnance. Techniky prosazující se v systému celoživotního vzdělávání jsou specifikovány 

jako tréninkové metody řešící například případové studie, aplikační dovednosti, simulaci 

ekonomických her, atd. Účinkem výše zmíněných metod se tvoří nebo konsolidují návyky 

v pracovních týmech (projektových týmech), recipročním sdělení, v argumentaci, v projevu 

kreativity, nápaditosti a uznávání názoru jiných osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle zákona o úřednících, 2013 

 


