Informace k úřednické zkoušce
V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“) umožní
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) osobě, která splňuje
předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§ 22 a § 25-26 ZSS), vykonat úřednickou
zkoušku. Tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky (dále jen „ÚZ“)
sama (§ 35, odst. 3 ZSS).
Úhrada poplatku za vykonání úřednické zkoušky
Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015 ze dne
24. července 2015 byla stanovena výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním
úřednické zkoušky takto:
a) Výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním obecné části úřednické
zkoušky je 500,- Kč na osobu.
b) Výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické
zkoušky je 2 000,- Kč na osobu.
c) V případě opakování ÚZ je výše poplatku shodně 500,- Kč za obecnou část a 2 000,Kč za zvláštní část.
číslo účtu: 19-2229001/0710
variabilní symbol: poslední dvě čísla aktuálního roku + číslo jednací (je součástí spisové
dokumentace)
konstantní symbol: 308
do poznámky uveďte: ÚZ, jméno a příjmení, datum konání úřednické zkoušky
Termín a místo konání úřednické zkoušky:
Termín a místo konání úřednické zkoušky se průběžně vypisuje v Informačním systému
o státní službě (ISOSS) https://portal.isoss.cz/irj/portal/anonymous/exam-deadlineresult#/home
Obory státní služby v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí:
13. Nepojistné sociální dávkové systémy
14. Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika
15. Sociální pojištění
16. Lékařská posudková služba
17. Zaměstnanost
18. Pracovněprávní vztahy
19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci
20. Bezpečnost práce

Příprava na úřednickou zkoušku se uskutečňuje formou samostudia prostřednictvím
zveřejněných zkušebních otázek pro obecnou a zvláštní část úřednické zkoušky.
Zkušební otázky k obecné části úřednické zkoušky:
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura.aspx?q
Zkušební otázky, literatura a studijní materiály ke zvláštní části úřednické zkoušky:
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odbornaliteratura.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
Úřednické zkoušky zajišťuje personální odbor MPSV, odd. personálního rozvoje a
metodik, e-mailová adresa: urednicka.zkouska@mpsv.cz ,kde si můžete požádat o
zaslání požadovaných formulářů (žádost o vykonání úřednické zkoušky, čestné
prohlášení o zdravotní způsobilosti atd.)
Adresa pro podání žádosti je:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

