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Pojem „úředník“ podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů - stanovisko
Odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy nám byl
postoupen Váš dotaz týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
(dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) a také výkladu pojmu
„úředník“.
Zákon č. 312/2002 Sb. upravuje pracovní poměr úředníků (§ 1 odst. 1). Z toho
se dovozuje, že úředníkem je zásadně zaměstnanec územního samosprávného
celku v pracovním poměru. Zákon č. 312/2002 Sb. se naopak nevztahuje na
zaměstnance, kteří mají s obcí uzavřenou některou z dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, tzn. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní
činnosti.
Výkon funkce veřejného opatrovníka obcí je výkonem přenesené působnosti
[viz § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů]. Na pověřených obecních úřadech a obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností (tzv. obcích II. a III. typu) je většinou agenda opatrovnictví
svěřena sociálním pracovníkům, ale není výjimkou, že tuto agendu vykonávají
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právníci či tajemníci úřadů. Na obcích tzv. I. typu zpravidla výkon opatrovnictví
zajišťuje přímo starosta obce.
Starosta obce není úředníkem podle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Nevztahuje se na něj proto povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, i když
vykonává správní činnosti, k jejichž výkonu úředníkem by bylo prokázání zvláštní
odborné způsobilosti požadováno.
Vykonává-li agendu veřejného opatrovnictví úředník, je prokázání zvláštní
odborné způsobilosti nutné. V současnosti je již podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. l)
vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků, povinností úředníka prokázat zvláštní odbornou způsobilost
pro výkon správních činností při výkonu veřejného opatrovnictví.
Z výše uvedeného tudíž vyplývá, že výkon veřejného opatrovnictví nelze
vykonávat prostřednictvím osoby, která má s obcí uzavřenou některou z dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr. Byla by tím totiž obcházena povinnost
obce zajistit, aby v případě, kdy správní činnosti vykonává zaměstnanec zařazený do
obecního úřadu, splňovala tato osoba podmínku prokázání zvláštní odborné
způsobilosti.
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