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NAŘÍZENÍ VLÁDY  
 

kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, 
obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení 

 
 

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů: 
 

§ 1 
 

Způsob přípravy na služební zkoušku 
 

Fyzická osoba, která v bezpečnostním sboru vykonává službu ve služebním poměru na 
dobu určitou (dále jen "příslušník"), se může připravit na složení služební zkoušky (dále jen 
"zkouška") v délce základní doby služby v týdnu vzděláváním v kurzu stanoveném ředitelem 
bezpečnostního sboru nebo jím pověřeným služebním funkcionářem (dále jen "ředitel"). 
 

§ 2 
 

Obsah zkoušky 



 

(1) V písemné části zkoušky se ověřují znalosti příslušníka ze všech témat uvedených v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 

(2) V ústní části zkoušky se ověřují znalosti z právních předpisů a služebních předpisů 
upravujících postupy a činnost příslušníka, jimiž je charakterizováno služební místo, na které 
je příslušník ustanoven v době konání služební zkoušky, a znalosti poskytování první pomoci. 
Není-li příslušník v této době ustanoven na služebním místě, ověřují se jeho znalosti uvedené 
ve větě první potřebné pro výkon služby na služebním místě, na které byl naposledy 
ustanoven. 
 

(3) V praktické části zkoušky se ověřuje schopnost příslušníka aplikovat teoretické 
znalosti ze všech témat uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 

§ 3 
 

Průběh zkoušky 
 

(1) Ředitel stanoví a zveřejní termín, místo konání zkoušky a složení zkušební komise 
(dále jen "komise") ve služebním předpisu nejpozději 1 měsíc před termínem konání zkoušky. 
 

(2) Zkouška může být rozložena do více dnů. 
 

(3) Zadání zkušebních otázek (dále jen "otázka") pro písemnou a ústní část zkoušky, 
případně praktickou část zkoušky stanoví ředitel. 
 

(4) Předseda komise obdrží otázky od ředitele v den konání zkoušky. 
 

(5) Písemnou část zkoušky tvoří test, který obsahuje 24 otázky. Doba na zpracování testu 
je 60 minut. 
 

(6) V ústní části zkoušky si příslušník vytáhne jeden soubor obsahující 3 otázky ze 30 
stanovených souborů. Doba přípravy na ústní část zkoušky trvá nejdéle 30 minut. Doba ústní 
části zkoušky trvá zpravidla stejnou dobu jako příprava na ústní část zkoušky. 
 

(7) Je-li součástí zkoušky též praktická část zkoušky, prodlouží se doba přípravy na 
zkoušku přiměřeně podle obtížnosti zadání praktické části zkoušky. Doba praktické části 
zkoušky trvá zpravidla stejnou dobu jako příprava na praktickou část zkoušky. Otázky 
praktické části zkoušky nahrazují jednu ze třech otázek ústní zkoušky. 
 



(8) O průběhu zkoušky se pořizuje protokol. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2 k 
tomuto nařízení. 
 

(9) Příslušníkovi, který se ke zkoušce nemůže dostavit z důvodu závažné překážky, se 
stanoví náhradní termín jejího konání. 
 

§ 4 
 

Hodnocení zkoušky 
 

(1) Každá část zkoušky se hodnotí samostatně. 
 

(2) Hodnocení každé části zkoušky se vyjádří výrokem 
 
 
a)  

"vyhověl(a)", jestliže příslušník zkoušku úspěšně vykoná, 

b)  
"nevyhověl(a)", jestliže příslušník zkoušku nevykoná. 

Stejným způsobem se provede i celkové hodnocení příslušníka. 
 

(3) Výrokem "nevyhověl(a)" je hodnocen také příslušník, který použije u zkoušky jiné 
pomůcky než ty, které mu dá komise k dispozici, odstoupí v průběhu zkoušky nebo se ke 
zkoušce nedostaví, s výjimkou případu uvedeného v § 3 odst. 9. 
 

(4) Příslušník, který při písemné části zkoušky správně odpoví minimálně tři čtvrtiny 
otázek, je hodnocen výrokem "vyhověl(a)"; v opačném případě je hodnocen výrokem 
"nevyhověl(a)". 
 

(5) Příslušník, který při ústní části zkoušky prokáže znalosti, případně při praktické části 
zkoušky dovednosti a návyky, je hodnocen výrokem "vyhověl(a)"; v opačném případě je 
hodnocen výrokem "nevyhověl(a)". 
 

(6) Předseda komise seznámí příslušníka s hodnocením zkoušky v den jejího ukončení. 
 

§ 5 
 

Opakování zkoušky 



 

(1) Ředitel stanoví a zveřejní termín, místo konání opakované zkoušky a složení nové 
zkušební komise způsobem uvedeným v § 3 odst. 1. 
 

(2) Pro konání opakované zkoušky platí ustanovení § 3 odst. 3. 
 

(3) Příslušník opakovaně koná jen tu část zkoušky, v níž byl hodnocen výrokem 
"nevyhověl(a)". 
 

(4) Předseda komise seznámí příslušníka s hodnocením opakované části zkoušky v den 
jejího ukončení. 
 

§ 6 
 

Osvědčení o zkoušce 
 

(1) Příslušníkovi, který ukončí zkoušku s celkovým hodnocením "vyhověl(a)", vystaví 
předseda komise písemné osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky do 10 dnů ode dne jejího 
ukončení. 
 

(2) Osvědčení obsahuje tyto náležitosti: 
 
 
a)  

název bezpečnostního sboru, 

b)  
číslo protokolu nebo číslo jednací, 

c)  
služební hodnost, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké 
školy, označení "docent" nebo "profesor" (dále jen "titul"), jméno, popřípadě jména, 
příjmení, označení absolventa vyšší odborné školy nebo vědeckou hodnost příslušníka, 

d)  
den, měsíc, rok a místo narození příslušníka, 

e)  
osobní evidenční číslo příslušníka, 

f)  
výrok o hodnocení příslušníka, 

g)  
místo a den vykonání služební zkoušky, 



h)  
otisk kulatého razítka bezpečnostního sboru a 

i)  
podpisovou doložku předsedy zkušební komise (služební hodnost, titul, jméno, 
popřípadě jména, příjmení, označení absolventa vyšší odborné školy nebo vědeckou 
hodnost). 
 

§ 7 
 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 506/2004 Sb. 

 
zrušena nařízením vlády č. 218/2008 Sb. 

 
 
Body 5 až 7 nařízení vlády č. 218/2008 Sb., které nelze zapracovat: 
 

5. V příloze č. 1 bodě 5 se v nadpisu a v písmeni b) slovo "skutečností" nahrazuje slovem 
"informací". 
 

6. V příloze č. 1 bodě 5 písm. a) se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace". 
 

7. V příloze č. 2 se za slova "Číslo protokolu" doplňují slova "nebo číslo jednací" a za 
slovo "příjmení" se vkládají slova ", označení absolventa vyšší odborné školy". 

 


