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VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků
územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k prove-
dení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocen-
nosti vzdělání úředníků územních samosprávných
celků, se mění takto:

1. V příloze č. 1 v prvním řádku tabulky, v pří-
loze č. 2 ve druhém řádku tabulky „1. pro obecnou
část“ a ve druhém řádku tabulky „2. pro zvláštní
část“ a v příloze č. 3 v prvním řádku tabulky se slova
„Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
(KKOV)“ nahrazují slovy „Kód studijního pro-
gramu“.

2. V příloze č. 2 v části „1. pro obecnou část“ se
za oddíl

B6202 Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa
„

“

vkládá nový oddíl, který zní:

B6731 Sociální politika a sociální práce Veřejná správa a regionální politika
„

“.

3. V příloze č. 2 v části „1. pro obecnou část“ se
za oddíl

N6202 Hospodářská politika a správa Ekonomika veřejného sektoru
„

“

vkládá nový oddíl, který zní:

N6202 Hospodářská politika a správa Veřejná správa, l´Administration publique
„

“.

4. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
pro správní činnost „při finančním hospodaření
územních samosprávných celků a jeho přezkumu“
za oddíl

B6202 Hospodářská politika a správa Veřejné finance
„

“

vkládají nové oddíly, které znějí:
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B6202 Hospodářská politika a správa Evropská hospodářská, správní a kulturní

studia

B6202 Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa

B6202 Hospodářská politika a správa Hospodářská politika

„

“.

5. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
pro správní činnost „při finančním hospodaření
územních samosprávných celků a jeho přezkumu“
za oddíl

B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku
„

“

vkládají nové oddíly, které znějí:

B6217 Finance a účetnictví Finance a právo

B6804 Právní specializace Právo a finance

B6804 Právní specializace Veřejná správa

B6807 Veřejná správa Veřejná správa

N6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a správa

N6202 Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa

N6202 Hospodářská politika a správa Národní hospodářství

„

“.

6. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
pro správní činnost „při správě daní a poplatků“ za
oddíl

B6208 Ekonomika a management Daňové poradenství
„

“

vkládají nové oddíly, které znějí:

B6202 Hospodářská politika a správa Evropská hospodářská, správní a kulturní

studia

B6804 Právní specializace Právo ve veřejné správě

M6805 Právo a právní věda Právo

„

“.

7. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
pro správní činnost „v sociálních službách“ za oddíl

B6731 Sociální politika a sociální práce Sociální politika
„

“

vkládají nové oddíly, které znějí:

B7508 Sociální práce Sociální a charitativní práce

B7508 Sociální práce Pastorační a sociální práce

„

“.
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8. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
pro správní činnost „v sociálních službách“ za oddíl

N6731 Sociální politika a sociální práce Charitativní a sociální práce
„

“

vkládá nový oddíl, který zní:

N7502 Sociální práce Sociální a charitativní práce
„

“.

9. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
pro správní činnost „při zajištění ochrany obyvatel
a krizovém řízení“ za oddíl

N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnostní plánování
„

“

vkládá nový oddíl, který zní:

N6806 Veřejná správa Bezpečnostní studia
„

“.

10. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
pro správní činnost „v hospodaření s odpady a na-
kládání s obaly“ za oddíl

N2818 Procesní inženýrství a informatika Chemické inženýrství, bioinženýrství
a matematické modelování procesů

„

“

vkládá nový oddíl, který zní:

B1601 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí
„

“.

11. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
pro správní činnost „v hospodaření s odpady a na-
kládání s obaly“ za oddíl

N1601 Ekologie a ochrana prostředí Odpadové hospodářství
„

“

vkládá nový oddíl, který zní:

N4151 Péče o biosféru Odpady a jejich využití
„

“.

12. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se
na konci textu doplňují nové oddíly, které znějí:

B1604 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny

v ochraně
ovzduší

B1604 Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí

N2814 Technologie pro ochranu
životního prostředí

Chemie a technologie ochrany život-
ního prostředí

„

“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. února
2016.

Ministr:

Chovanec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k prove-
dení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně některých zá-
konů:

Čl. I

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
způsobilosti úředníků územních samosprávných
celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky
č. 273/2007 Sb. a vyhlášky č. 44/2012 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) až ee) se označují jako pís-
mena l) až dd).

2. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) správní činnost, pro kterou úředník prokázal
zvláštní odbornou způsobilost, a

1. slova „obecná a zvláštní část zvláštní od-
borné způsobilosti“, pokud prokázal zvláštní
odbornou způsobilost z obecné a zvláštní
části, nebo

2. slova „obecná část zvláštní odborné způsobi-
losti“, popřípadě „zvláštní část zvláštní od-
borné způsobilosti“, pokud prokázal zvláštní
odbornou způsobilost pouze z obecné části,
popřípadě pouze ze zvláštní části,“.

3. V příloze se sloupce druhý až čtvrtý pro
správní činnost „při řízení o dávkách pomoci
v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravot-
ním postižením“ zrušují.

4. V příloze sloupec čtvrtý pro správní činnost
„v sociálních službách“ zní:
„zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů;

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mi-
nimu, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů;
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších před-
pisů;

Na úrovni krajského úřadu:
– správní řízení a rozhodování o registraci poskyto-

vatelů sociálních služeb, v němž krajský úřad pů-
sobí jako orgán I. stupně řízení

– vedení registru poskytovatelů sociálních služeb
– spolupráce při zajišťování sociálních služeb a jiné

pomoci osobám nacházejícím se v bezprostředním
ohrožení jejich práv a zájmů, kdy poskytovatel
sociální služby ukončil její poskytování

– koordinace poskytování sociálních služeb a reali-
zace a koordinace činnosti sociální práce vedoucí
k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení ne-
příznivé sociální situace a k sociálnímu začleňo-
vání osob na území svého správního obvodu.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností:
– správní řízení a rozhodování o úhradě za pobyt

dítěte v domově pro osoby se zdravotním posti-
žením umístěného na základě rozhodnutí soudu

– zastupování osoby neschopné samostatného jed-
nání při uzavírání smlouvy o poskytování sociální
služby

– zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci
osobám ohroženým na životě nebo zdraví

– koordinace poskytování sociálních služeb a reali-
zace činností sociální práce vedoucí k řešení si-
tuace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé so-
ciální situace a k sociálnímu začleňování osob na
území svého správního obvodu.

Na úrovni pověřeného obecního úřadu:
– realizace činností sociální práce vedoucí k řešení

situace osob v hmotné nouzi.“.

5. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-
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-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém se za slova
„zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů,“ vkládají slova:

„vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí;
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá
(rodinné právo);
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních sou-
dních;
– řízení o určení a popření rodičovství,
– řízení ve věcech osvojení,
– péče soudu o nezletilé,
– výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezle-

tilé.“.

6. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-
-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na
úrovni krajského úřadu“ v první odrážce se za slovy
„rozhodování ve správním řízení a přezkoumávání
rozhodnutí obecních úřadů“ čárka zrušuje a vkládají
se slova „a ředitele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc,“.

7. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-
-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém se na konci
textu „Na úrovni krajského úřadu“ tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se desátá odrážka, která zní:

„– rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a jeho výplata.“.

8. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-
-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na
úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností“ se na konci druhé odrážky čárka zrušuje
a vkládají se slova „a při uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče,“.

9. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-
-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na
úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností“ se za pátou odrážku vkládá nová šestá od-
rážka, která zní:

„– vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich
rodin, zpracování individuálního plánu ochrany
dítěte,“.

10. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-
-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na
úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností“ se za desátou odrážku vkládá nová jedenáctá
odrážka, která zní:

„– zajištění neodkladné péče dítěti, které se ocitne
bez péče přiměřené jeho věku,“.

11. V příloze ve správní činnosti „při sociálně-
-právní ochraně dětí“ ve sloupci čtvrtém v textu „Na
úrovni obecního úřadu“ v první odrážce se slova
„rozhodování ve správním řízení,“ zrušují.

12. V příloze ve správní činnosti „při správě
matrik a státního občanství“ ve sloupci čtvrtém se
slova „zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání
státního občanství ČR“ nahrazují slovy „zákon
č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o státním ob-
čanství České republiky)“, slova „zákon č. 94/1963
Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů“ se na-
hrazují slovy „zákon č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník“ a slova „zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárod-
ním právu soukromém a procesním, ve znění poz-
dějších předpisů“ se nahrazují slovy „zákon č. 91/
/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vy-
hlášky vykonávají správní činnost v sociálních služ-
bách a neměli povinnost prokázat zvláštní odbornou
způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou
povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do
18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. února
2016.

Ministr:

Chovanec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011
Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 267/2015
Sb., k provedení § 47a odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti in-
fekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.,
vyhlášky č. 443/2009 Sb. a vyhlášky č. 299/2010 Sb.,
se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slovo „a“ zrušuje, na konci

textu písmene c) se tečka se nahrazuje slovem „ , a“
a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vzor mezinárodního osvědčení o očkování proti
žluté zimnici v českém a anglickém jazyce.“.

2. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13a

Mezinárodní osvědčení o očkování
proti žluté zimnici

Vzor mezinárodního osvědčení o provedení
očkování proti žluté zimnici v českém a anglickém
jazyce je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

3. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která
zní:
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„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2016.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí
a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví,

ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011
Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 267/2015
Sb., k provedení § 19 odst. 3, § 59 odst. 2, § 60
odst. 1 a 3 a § 83e odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí
a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti
v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve
znění vyhlášky č. 472/2006 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 19
odst. 4“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 3“ a za slova
„§ 60 odst. 1 a 3“ se vkládají slova „a § 83e odst. 2“.

2. V § 1 písmeno c) zní:

„c) složení zkušebních komisí, podmínky prove-
dení zkoušky v oborech podle písmene a),
vzory osvědčení o odborné způsobilosti a vzor

osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních
rizik.“.

3. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický
titul, datum narození a adresa místa trvalého
pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba
trvalý pobyt na území České republiky,“.

4. Za § 7 se vkládá nový § 8, který zní:

„§ 8

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti podle
§ 58 odst. 1 až 3 zákona je uveden v příloze č. 5 k této
vyhlášce.“.

5. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

„§ 11b

Vzor osvědčení o autorizaci podle § 83e odst. 1
zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

6. Za přílohu č. 4 se vkládá příloha č. 5, která
zní:

Sbírka zákonů č. 41 / 2016Částka 15 Strana 427



„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.
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7. Za přílohu č. 5 se vkládá příloha č. 6, která
zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února
2016.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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42

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. ledna 2016

o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byla u něj uložena dne 12. 1. 2016 Kolektivní dohoda
vyššího stupně uzavřená dne 22. 12. 2015

mezi

Odborovým svazem státních orgánů a organizací, zastoupeným předsedou Bc. Pavlem Bednářem

Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády, zastoupeným předsedkyní
Ing. Jitkou Šebkovou

Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, zastoupeným předsedkyní Bc. Dagmar Žitníko-
vou

Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, zastoupeným předsedou Mgr. Františkem
Dobšíkem

na straně jedné

a

vládou České republiky, zastoupenou předsedou vlády Mgr. Bohuslavem Sobotkou

na straně druhé.

S obsahem Kolektivní dohody vyššího stupně se lze seznámit na internetových stránkách Ministerstva
práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) v sekci „Práce a právo“.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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