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Úvod 

Vytvoření kvalifikované, odpovědné a stabilní státní správy by měla pomoci zajistit i 

zvláštní úprava právních poměrů státních zaměstnanců. Taková zákonná úprava je 

předjímána již v samotné Ústavě České republiky1. Ač je v Ústavě předjímána, státní 

zaměstnanci, a samozřejmě celá veřejnost, si na zákon o státní službě museli dlouho počkat. 

A uvedení do praxe se povedlo dokonce až na druhý pokus. 

Cesta zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě2 byla tedy velmi dlouhá, velmi 

nestandartní, ale také dozajista velmi zajímavá. Neméně zajímavá je konečně i jeho 

implementace.  

Praxe ukazuje, že ne vše se zákonodárcům podařilo na výbornou, a tak se zákon za 

svou krátkou dobu existence dočkal dvou desítek novel. Což není zrovna málo. 

Úředníci, kteří očekávali definitivu, ale i kritici, kteří se obávali zabetonování státní 

správy, jsou často překvapeni, co vše implementace přináší. Někdy se zdá, že jde „o výlet do 

betonu s velkými trhlinami“.  

Vybrala jsem si toto téma, jednak proto, že je mi profesně velmi blízké, téměř dvacet 

let jsem pracovala ve státní správě, a jednak i proto, že jsem jako jedna z prvních měla 

možnost v praxi vyzkoušet instituty zákona, které se původně jevily jako pilíře stability. 

V práci jsem analyzovala dostupnou literaturu, počet publikací, které se věnují novému 

zákonu a jeho praktickému použití vcelku utěšeně roste. Dále jsem analyzovala samotný text 

zákona, včetně jeho změn při projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky včetně stenoprotokolů, důvodových zpráv, pozměňovacích návrhů. Obdobně jsem 

postupovala i u návrhů novel zákona o státní službě.  

Zásadním materiálem byl kvantitativní výzkum u Ministerstva vnitra České republiky 

a Ministerstva obrany České republiky. Na obou úřadech jsem provedla rozhovory 

s pracovníky sekcí státních tajemníků v ministerstvech, a zároveň podrobné dotazníkové 

šetření statistických údajů, a také komparaci měřitelných validních informací týkajících se 

stability státních zaměstnanců před a po účinnosti zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

 
1 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.  V práci používáno i zkratky „zákon o státní službě“ 
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Analýzu jsem provedla i u většiny materiálů dostupných na portále Sekce pro státní 

službu Ministerstva vnitra ČR, tzn. například metodické pokyny, výroční zprávy, závěry 

poradního sboru náměstka pro státní službu, údajů o systemizaci apod. Cenné údaje jsem 

čerpala ze Zprávy z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o 

státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Významné údaje pro diplomovou práci tak 

poskytl zejména personální výzkum zprávy, který byl uskutečněn jako kvótní na celkovém 

vzorku 82 respondentů. Tito respondenti byli vybíráni nahodile ze všech státních 

zaměstnanců ve služebním poměru.   

Dále jsem použila pro přípravu a komparaci národní statistické materiály, širokou 

paletu materiálů vládních a parlamentních. Snažila jsem se pracovat i s dosud nepočetnou 

judikaturou. V neposlední řadě jsem využívala internetové zdroje, a to jak zpravodajské, 

publicistické i odborné, ale také osobní poznatky z praxe státního úředníka. 

Kromě empirických metod výzkumu byla při práci využita celá řada dílčích metod a 

postupů k formulování závěrů. Využity byly jak metody analýzy, syntézy, deskripce, indukce 

a dedukce včetně metody logické a analogické.  

V úvodu práce byly stanoveny hypotézy, které jsou postupně v diplomové práci 

ověřovány, a v závěru práce komplexně vyhodnoceny. 

V druhé kapitole jsem krátce popsala modely výkonu státní služby, na tento popis 

navazuje pojednání o nejednoduchém procesu vzniku stěžejního materiálu pro tuto práci, to 

znamená zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. V následujících podkapitolách je pozornost 

věnována novelám dotčeného zákona. 

Třetí kapitola se zabývá samotnou implementací zákona o státní službě, pozornost je 

zaměřena na některé instituty a nástroje zákona ve světle tématu této práce-stability 

služebních vztahů. Podrobněji je tak nahlíženo na služební úřady, státní zaměstnance, roli 

náměstka ministra vnitra pro státní službu a státních tajemníků v systému státní služby. 

Velmi podrobně se dále zabývám systemizací, a to i v komparaci mimo jiné počtu 

systemizovaných míst a nárůstu finančních prostředků na personální obsluhu ústředních 

orgánů státní správy. Na podkapitolu věnovanou systemizaci plynule navazuje část, která se 

zabývá změnami systemizace s dopady na státního zaměstnance a logicky také část zaměřená 
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na fenomén zrušení služebního místa, který je později prakticky popisován v části 

Kazuistika. 

Čtvrtá kapitola je věnována šetření v Ministerstvu vnitra ČR a v Ministerstvu obrany 

ČR. Při šetření jsem se jednak zaměřila v analytické části na shromáždění dostupných 

měřitelných údajů, které se týkají počtu, struktury a finančních nákladů na personální 

zabezpečení v obou resortech, a to v desetileté časové řadě, to znamená od roku 2010.  To 

mi umožnilo komparaci i s údaji před účinností zákona o státní službě. Údaje jsem zpracovala 

do tabulek. Zároveň na základě provedených řízených rozhovorů se zaměstnanci ministerstev 

jsem se pokusila popsat pohled státních úředníků na naplnění cílů zákona o státní službě tak, 

jak je vidí jeho konzumenti. 

 Část pátá je víceméně popisem praktických dopadů aplikace zákona o státní službě 

v praxi.  Pokusila jsem se popsat, jak dopadá změna systemizace se zrušením místa 

představeného do života státních zaměstnanců. Popisuji jednak celý proces, kterým státní 

zaměstnanec prochází, a to včetně možného použití opravných prostředků. V kauze 

Ministerstvo zdravotnictví ČR je vylíčena předsoudní fáze odvolání představeného na 

základě schválené změny systemizace. V kauze Ministerstvo zemědělství ČR pak popisuji 

naopak fázi projednávání před soudy, a to včetně významného rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu.  

 Cílem diplomové práce je deskripce a zhodnocení zákona o státní službě v kontextu 

dopadů do stability služby. Zvláštní pozornost je věnována samotné implementaci zákona, a 

také komparaci stavu státní správy před účinností zákona vzhledem k počtu státních 

zaměstnanců a finančním nákladům výkonu státní správy. Praktické dopady implementace 

jsou podrobněji zpracovány v kazuistických příkladech.  V celé práci jsem se věnovala pouze 

ústředním orgánům státní správy.3  

 V práci jsem si vytkla za cíl objektivně, za pomoci dostupných prostředků a údajů 

zjistit, zda v praxi dochází k naplnění cílů zákona o státní službě, to znamená odpolitizování 

státní správy, zvýšení transparentnosti a stability státní správy, rostoucí profesionalizaci, ale 

také k posílení efektivnosti a výkonnosti služebních úřadů.  

 
3 Zákon č. 2/1969 Sb., Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České socialistické republiky ve znění pozdějších předpisů. 
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1. Pracovní hypotézy: 

V souvislosti s uvedenými cíli byly stanoveny hypotézy, které budou v průběhu 

zpracovávání diplomové práce ověřovány a v závěru práce potvrzeny či naopak zamítnuty.  

Pro potřeby této práce jsem definovala tři hypotézy:  

1. Implementací zákona o státní službě dojde ke zvýšení stability státní správy. 

2. Implementací zákona o státní službě dojde k navýšení výdajů na výkon této služby,  

tzn. výkon státní služby bude nákladnější.  

3. Implementací zákona o státní službě nedojde ke zvýšení efektivity státní správy, ale 

zcela jistě dojde k navýšení počtu státních zaměstnanců po dobu sledované 

implementace. 

 

 

2. Státní služba  

Ve státní službě jsou obecně uplatňovány dva modely. Samozřejmě vedle nich existuje celá 

škála jejich kombinací. Těmito systémy je jednak kariérní systém a jednak systém poziční.  

Pro kariérní systém je charakteristická zákonná úprava služebních vztahů, kdy je 

právně garantován trvalý služební poměr ke státu, tzv. definitiva. Podle kariérního systému 

je pro státní zaměstnance typické zůstat ve státních službách jako v celoživotním zaměstnání. 

Nově příchozí státní zaměstnanci nastupují na nejnižší pozice a postupně po profesní cestě 

stoupají po kariérním žebříčku. Hierarchie postupu je zde založena zákonem a povinností 

splnit stanovené předpoklady pro postup. Běžné je v kariérním systému skládání postupných 

úřednických zkoušek, které někdy bývají přísné a náročné.   



7 
 

Naproti tomu poziční systém, o kterém někdy teorie hovoří jako o americkém 

systému, je založen na tzv. katalogu služebních míst. Katalog je podrobný přehled 

systemizovaných pracovních míst s přesným popisem činností na těchto místech. Pro každé 

jednotlivé pracovní místo je zpracován popis vykonávané činnosti.  Na systemizované pozice 

se může přihlásit v podstatě jakýkoliv zájemce. Do služebního poměru je státní zaměstnanec 

v pozičním systému přijímán na základě přijímacího nebo výběrového řízení a záleží pouze 

na schopnostech uchazeče a nikoli na tom, na jaké pozici působil dříve. Povýšení v pozičním 

systému drží v ruce samotný zaměstnanec, není zde žádný zákonem vynutitelný postup. 

Záleží toliko na schopnostech a výkonech státního zaměstnance. Kariérní postup tak 

rozhodně není automatický, či chcete-li garantovaný. 

 V České republice je uplatňován spíše systém kariérní, s prvky pozičního modelu. 

Při obsazování služebních míst mají přednost dosavadní zaměstnanci.  Kariéra má jasně 

stanovené mantinely, je předvídatelná a počítá se s celoživotní úřednickou dráhou. 

V materiálu Zpráva z ex post dopadů regulace RIA se uvádí4: „zaměstnanec, který nemůže 

dočasně vykonávat službu, je za podmínek stanovených zákonem suspendován, nikoliv 

propuštěn ze služby. Za prvky pozičního systému je možné považovat změny služby, které se 

váží k určitému služebnímu místu.“ 

Nicméně v příkladech, které lze v mé práci nalézt v kapitole Kazuistika, je zřejmé, že 

základní požadavek, aby při obsazování služebních míst měli přednost dosavadní 

zaměstnanci, a to i třeba z jiného oboru služby, neplatí absolutně. Lze relativizovat tedy i 

předvídatelnou stabilitu státní služby, která by měla být zaručena zákonnou úpravou. 

 

2.1. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 

Alfou a omegou mé práce je zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Nebudu se zabývat 

detailním rozborem tohoto právního předpisu, na úvod zmíním jen poněkud zvláštní způsob 

jeho přijetí a detailněji se poté zaměřím na novely této právní normy, zejména s ohledem na 

dopad na stabilitu služebních vztahů.  

 
4 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx, str.12 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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O tom, že materie zákona nebyla příliš zdařilá, svědčí četné novely. Zákon byl do data 

odevzdání této práce novelizován již celkem devatenáctkrát.  V řadě případů se jednalo o 

drobné formální novely. Za zmínku ale zcela jistě stojí dvě rozsáhlejší novely, kterým se 

budu věnovat trochu podrobněji, s ohledem na téma této práce.  

Jak jsem již předestřela, tento zákon nebyl přijat standardní cestou, ba naopak byl přijat 

zcela v rozporu se zvyklostmi standardního legislativního procesu. Nakonec i samotná 

procedura přijetí byla napadena ústavní stížností prezidenta republiky Miloše Zemana.5 

Nestandardní legislativní proces dokládají i skutečnosti, že součástí legislativního procesu 

nebylo připomínkové řízení, které by umožnilo k návrhu uplatnit připomínky a výhrady 

zákonným připomínkovým místům, nebyla ale ani zpracována důvodová zpráva a 

absentovalo tak i vyhodnocení očekávaných dopadů na právní řád České republiky, což vše 

patří k podmínkám předkládaných návrhů právních předpisů. 

Zásadní úlohu v tom, že tento zákon byl nejenom přijat, ale doveden i k účinnosti, byla 

hrozba z Evropské komise, že pokud Česká republika, která v té době byla posledním 

členským státem Evropské unie, která neměla upraven zákonným způsobem výkon státní 

služby, nebude moci čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie, protože nebude mít 

schválenu Dohodu o partnerství6. A Dohodu o partnerství bude možné uzavřít pouze tehdy, 

pokud bude zákon účinný. 

A tak se z obav z Evropské komise v Poslanecké sněmovně PČR trochu pohnuly ledy a 

22. ledna 2014 byl vládní návrh novely zákona přikázán jako sněmovní tisk 71/20147  k 

projednání dvěma výborům. Prvním výborem byl Výbor pro veřejnou správu regionální 

rozvoj, který byl určen jako výbor garanční. A dále se měl návrhem zabývat i Ústavněprávní 

výbor. Ve výborech se ale už projednával zcela nový návrh zákona o státní službě, který byl 

předložen jako komplexní pozměňovací návrh. Původní služební zákon, tzn. zákon 

č. 218/2002 Sb.8, který nikdy nevešel v plnou účinnost, tak byl smeten ze stolu a 

 
5Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14 
Dostupné:https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14
_vcetne_disentu.pdf 
6 https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/dohoda-o-partnerstvi 
7 Sněmovní tisk 71/2014, dostupné na psp.cz 
8 Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/dohoda-o-partnerstvi
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„pozměňovací návrh“ nebyl pozměňovacím návrhem v pravém slova smyslu, ale návrhem 

zcela nového zákona. Jak už jsem uvedla výše, je zcela bezprecedentní, aby pozměňovací 

návrh, přesněji komplexní pozměňovací návrh, de facto zcela nahradil novelizovaný zákon 

a původní obsah tisku byl zcela změněn. Jednalo se tak o úplně novém návrhu. Kritici, a to 

včetně prezidenta, který se později obrátil na Ústavní soud ČR, poukazují na porušení zákona 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, konkrétně § 86 odst. 2 tohoto zákona.  

Debata ke komplexním pozměňovacím návrhům byla zpočátku koordinována Úřadem 

vlády, kde byla nově vytvořena sekce pro přípravu státní služby, a za koordinaci byl 

zodpovědný ministr Jiří Dienstbier. Debaty probíhaly jak na koaličním půdorysu, tak i 

s opozicí. Podoba návrhu byla několikrát změněna, a to i v zásadních bodech. Vždy to byla 

reakce na politické dohody. Politické debaty probíhaly po celé léto 2014 a byly ve znamení 

téměř permanentních změn, z nichž asi nejzásadnější je zrušení generálního ředitelství státní 

služby. A s tím souvisí i politicky nejvýbušnější otázka ukotvení odpovědného orgánu za 

veškerou činnost státní služby. Velké debaty o přesunu z a na ministerstvo vnitra, nakonec 

vyústilo ke konečnému ustanovení ministerstva vnitra odpovědného za přípravu a koordinaci 

státní služby. A to již v této fázi projednávání. A tak dochází k delimitaci všech zaměstnanců 

sekce pro přípravu státní služby, která fungovala na Úřadu vlády ČR na Ministerstvo vnitra 

ČR, kde byla zřízená nová sekce státní služby.9 K tomu se sluší dodat, že se to neobešlo bez 

nesouhlasné reakce původně odpovědného ministra Dienstbiera, ale také části zaměstnanců, 

kteří s delimitací nesouhlasili.10 Ministr Dienstbier po vypuštění institutu generálního 

ředitelství státní služby odmítl nadále na návrhu zákona o státní službě pracovat s tím, že na 

tak náročné komplexní přepracování nemá personální kapacitu. 

Po bouřlivém létě, kdy se změnila jak koncepce, tak nakonec i gestor, vzniká další 

konsolidovaný komplexní pozměňovací návrh, na kterém byla široká politická shoda. Jak 

náročný proces projednávání v Poslanecké sněmovně probíhal, lze ukázat například na 

 
9 usnesení vlády České republiky číslo 920 ze dne 12. listopadu 2014 
usnesení vlády České republiky číslo 981 ze dne 24. listopadu 2014 
usnesení vlády České republiky číslo 1035 ze dne 8. prosince 2014 
Usnesení vlády České republiky číslo 1037 ze dne 8. prosince 2014 
Usnesení vlády České republiky číslo 1038 ze dne 8. prosince 2014 
Usnesení vlády České republiky číslo 1043 ze dne 8. prosince 2014 
10 https://www.denik.cz/z_domova/dienstbier-odmita-dal-pracovat-na-sluzebnim-zakonu-20140807.html 

https://www.denik.cz/z_domova/dienstbier-odmita-dal-pracovat-na-sluzebnim-zakonu-20140807.html
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jednání ústavněprávního výboru. Ten o návrhu zákona a osudu komplexního pozměňovacího 

návrhu jednal celkem na pěti zasedáních. Na třech jednáních bylo projednávání přerušeno 

tak, aby počtvrté bylo doporučeno usnesení přijmout komplexní pozměňovací návrh, který 

vlastně znamenal zcela nový návrh. Dramatičtější bylo projednávání na pátém zasedání 

ústavněprávního výboru, které vedlo k tomu, že výbor zrušil své usnesení ze dne 27. června 

2014 a doporučil nový pozměňovací návrh, který je podepsán poslancem Janem Chvojkou. 

Pro pořádek uvádím, že se jednalo se o návrh, který byl vypracován již bez generálního 

ředitelství státní služby.  

Na plénu sněmovny druhé čtení proběhlo 16. července 2014. Tehdy se ještě 

projednávala verze, která vznikla při úřadu vlády v sekci řízené ministrem Dienstbierem. 

Výrazně zde ale zněly hlasy opozičních poslanců hrozících obstrukcemi. 

Na třetí čtení se pak poměrně dlouho čekalo, a i přes dlouhý čas věnovaný hledání 

kompromisu muselo být několikrát přerušeno, aby nakonec 27. srpna 2014 bylo přijato 

usnesení, které vrátilo návrh zpět do druhého čtení. 

Opakované druhé a třetí čtení se konalo na čtrnácté schůzi Poslanecké sněmovny PČR, 

a to 10. září 2014. Této schůze se zúčastnil i prezident republiky Miloš Zeman, který 

vystoupil na plénu a ve svém projevu přednesl řadu výtek a připomínek ke komplexnímu 

pozměňovacímu návrhu zákona o státní službě, kritice podrobil například institut politických 

náměstků. 

Třetí, opakované čtení, se konalo 12. září 2014. Projednáván byl tentokrát komplexní 

pozměňovací návrh, který byl vypracován ministerstvem vnitra. A protože už veškeré 

politické dohody nad podobou tohoto zákona byly dodrženy, tak tento návrh byl zcela hladce 

schválen 127 hlasy ze 172 přítomných sice jako novela, nicméně de facto byl schválen nový 

návrh zákona o státní službě. 

V senátu byl zákon schválen usnesením číslo 595 dne 1. října 201411. 

Legislativní proces měl završit podpis prezidenta republiky. Ale prezident už na svém 

vystoupení v Poslanecké sněmovně12 při opakovaném druhém čtením zdůraznil, že s 

 
11 Usnesení Senátu 595/2014, dostupné https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/73710/61935 
12 Stanovisko prezidenta republiky k návrhu zákona o státní službě, sněmovní tisk 71/16. Dostupné online: 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=111458 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/73710/61935
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podobou zákona, tak jak byla tehdy projednávána, a nakonec i schválena, není srozuměn a 

že zákon v této podobě nepodepíše. A tak se i stalo, prezident tedy využil svého práva veta, 

a proto se zákon opět vrátil do Poslanecké sněmovny PČR. Tam byl opakovaně projednáván 

a konečně 24. října 2014 opakovaně schválen, tentokrát 123 hlasy ze 166 přítomných. 

Ve Sbírce zákonů byl nový zákon o státní službě vyhlášen 6. listopadu 2014. 

Prezident České republiky pak podal ústavní stížnost Ústavnímu soudu. Ve svém podání 

mimo jiné uvádí: „Zákon o státní službě vyvolává zásadní ústavněprávní pochybnosti, 

počínaje nestandardní procedurou jeho projednávání, přes některá jeho zmocňovací 

ustanovení nebo mezery v zákoně, až po neurčitá nebo nejasná ustanou.“13 

Prezident republiky navrhuje Ústavnímu soudu zrušení zákona o státní službě a ve 

svém odůvodnění poukazuje zejména na nedostatky legislativního procesu, kdy byly dle 

mínění prezidenta porušeny principy legislativní činnosti zavedené jak ústavou České 

republiky, tak jednacím řádem Poslanecké sněmovny: „Záměnou práva poslanců předkládat 

návrh zákona s právem poslanců předkládat pozměňovací návrh byla vyřazena vláda z 

ústavního práva předložit k návrhu zákona o státní službě stanovisko, bylo vyřazeno 

projednání takového návrhu zákona v Poslanecké sněmovně v prvém čtení, tzv. komplexní 

pozměňovací návrh postrádá důvodovou zprávu. Tzv. komplexní pozměňovací návrh svým 

předmětem a účelem vůbec neměnil původní návrh, ale zcela jej nahradil novým návrhem 

zákona …“14 

Návrh prezidenta republiky na zrušení zákona o státní službě, případně zrušení jeho 

jednotlivých ustanovení, posoudilo 30. června 2015 Plénum Ústavního soudu. Zrušilo 

ustanovení § 17 odst. 3 věta čtvrtá zákona o státní službě, které umožňovalo vedoucím 

několika ústředních orgánů státní správy, které působí jako nezávislé regulační orgány, 

oponovat vládě při jejím případném záměru snížit v rámci systemizace počet služebních míst, 

 
13 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_d
isentu.pdf 
14 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_d
isentu.pdf 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
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anebo snížit objem prostředků na platy. Ostatní návrhy, které předložil prezident republiky, 

byly Ústavním soudem15 zamítnuty. 

Za pozornost ale ještě stojí jeden bod z nálezu Ústavního soudu: „Tento nález nemá 

ambici zcela uzavřít případný budoucí diskurs nad ústavností některého konkrétního 

ustanovení zákona o státní službě16“ 

 

 

2.2. Cíle zákona o státní službě 

Cíle, které si zákon o státní službě vytknul, jsou zcela jistě správné a chvályhodné: 

depolitizace státní správy, stabilizace státní správy, profesionalizace státní správy ve spojení 

s vyšší efektivitou a zároveň transparentností. Státní správa by měla býti prosta jakýchkoliv 

politických vlivů. Toto je ale spíše utopistické vidění výkonu státní správy, tvrzení, že 

expertní činnost odborníků je prosta jakéhokoliv nežádoucího vlivu politiků, je skutečně 

spíše z říše snů. A myslím, že je i legitimní otázkou, zda je takový cíl vlastně správný a 

žádoucí. Vládní moc je přece svěřena reprezentaci, která vzešla z demokratických voleb a 

byla s to získat důvěru v taktéž demokraticky zvoleném Parlamentu.  Moc výkonná je tedy 

vždy v čele s politikem nebo politiky dosazeným vedením. Střet mezi úředníkem jako 

tvůrcem politiky na jedné straně, na druhé straně pak neodborným politický vůdcem, ovšem 

politicky odpovědným, je obsahem mnoha odborných pojednání.17  

 

 

2.3. Novely zákona o státní službě 

Zákon byl do konce roku 2019 devatenáctkrát novelizován, což nejlépe vypovídá o 

kvalitě původní materie.  První rozsáhlejší novela vycházela z návrhu v Senátu PČR v březnu 

2016 a vyvolaly jí praktické implementační problémy. Nutně se totiž muselo v krátké době 

 
15Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_d
isentu.pdf 
16 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_d
isentu.pdf 
17 Př. WEBER, Max. Politika jako povolání. Praha: Orbis, 1929, 90 s. 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
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najít řešení situace dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech, kteří nemohli být přijati 

do služebního poměru, neboť nesplňovali předpoklad vzdělání a nemohla jim v tomto směru 

být udělena ani výjimka podle § 201 zákona o státní službě. Senátní návrh   byl posléze 

doplněn o několik poslaneckých pozměňovacích návrhů. Pro řešení situace výše uvedených 

zaměstnanců bylo nezbytné, aby novela byla účinná do 30. 6. 2017, jinak by pracovní poměr 

těchto zaměstnanců zanikl ze zákona. 

V průběhu roku 2016 bylo přijato celkem sedm novel zákona o státní službě a v 

Poslanecké sněmovně byl projednáván senátní návrh zákona, kterým se podstatně mění 

některé instituty zákona o státní službě. Jeho prioritou bylo najít řešení výjimky z 

předpokladů vzdělání specifické skupiny státních zaměstnanců, zjednodušit přijímací proces 

do státní služby, například v souvislosti s dokládáním potřebných listin pro výběrová řízení. 

Senátní návrh novely ale chtěl i zjednodušit a zatraktivnit práci ve veřejné správě. Dále se 

návrh zaměřil na vysílání státních zaměstnanců do mezinárodních institucí.  

Důležitou legislativní materií ale bylo ve vztahu k zahraniční službě předložení 

návrhu zákona o zahraniční službě 18, jako lex specialis k zákonu o státní službě, 

Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo zásadní návrh úpravy systému 

odměňování ve státní službě.  Ten spočíval v plošném navýšení platových tarifů od 1. 1. 

2017, ale také ve zvýšení pružnosti v odměňování prostřednictvím zrychlení platového 

postupu, vytvoření možnosti nadstandardního odměňování klíčových zaměstnanců v 

klíčových oborech služby. V roce 2017 byl zákon o státní službě novelizován celkem pětkrát. 

Ve čtyřech případech šlo o dílčí změny.  V jednom případě se ale jednalo o obsáhlejší novelu.  

 V roce 2018 se kromě připravované „velké novely“, která ovšem vešla v platnost až 

v roce 2019, zákon o státní službě měnil jen jednou, a to prostřednictvím zákona č. 335/2018 

Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tato novela vyjmula lékaře orgánu 

sociálního zabezpečení z působnosti zákona o státní službě. Důvodem změny byl dlouhodobý 

nedostatek lékařů orgánů sociálního zabezpečení. Pokud by tato změna nebyla provedena a 

 
18 Zákon č. 150/2017 Sb., Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 
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lékaři orgánu sociálního zabezpečení by nadále spadali do osobní působnosti zákona o státní 

službě, došlo by z personálního nedostatku k ohrožení výkonu příslušných agend, neboť 

podle §195a zákona o státní službě (před provedením této novely) státnímu zaměstnanci, 

který byl zařazen nebo jmenován na služební místo lékaře orgánu sociálního zabezpečení a 

který dosáhl věku 70 let přede dnem 1. ledna 2018, měl skončit služební poměr ze zákona 

dnem 31. prosince 2018. Ostatním státním zaměstnancům, kteří byli zařazeni nebo 

jmenování na služební místo lékaře orgánu sociálního zabezpečení, měl služební poměr 

podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě rovněž skončit ze zákona dnem 31. prosince 

kalendářního roku, v němž by dovršili věk 70 let.19 

 

 

2.3.1.Senátní novela 

Novela služebního zákona z roku 201720.  Tato novela reagovala na nesplnění 

požadavku vzdělání. Předpoklady a požadavky, které musí splňovat žadatel o přijetí do 

služebního poměru jsou upraveny v § 25 odst. 1 písm. e). Vzdělání stanovené zákonem o 

státní službě je také upraveno v § 7 a v příloze č.1 k zákonu č.234/2014, kde je uvedena 

charakteristika platových tříd státních zaměstnanců a pro každou platovou třídu je zde 

upraveno označení a minimální vzdělání. Pokud žadatel o přijetí do služebního poměru 

požadovaný stupeň vzdělání nesplňuje, nemůže vůbec být do služebního poměru přijat a 

zařazen na služební místo.  

Kamenem úrazu bylo, že minimálním stanoveným vzděláním je střední vzdělání s 

výučním listem, a to pro výkon státní služby na služebních místech, která jsou zařazena v 

páté platové třídě a potom střední vzdělání s maturitní zkouškou, to pro výkon na služebních 

místech v šesté až deváté platové třídě. Jak už jsem uvedla, pokud zaměstnanec nesplňuje 

tyto minimální požadavky na vzdělání, vůbec se nemůže stát státním zaměstnancem. Když 

si dosavadní zaměstnanec podal žádost o přijetí do služebního poměru i přesto, že nesplnil 

požadavek vzdělání, nebylo možno mu udělit výjimku a služební orgán musel jeho žádost 

 
19 Výroční zpráva o statni službě za rok 2018, str.18, dostupné na: 
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx 
20 https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=79069 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=79069
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zamítnout s odůvodněním, že zaměstnanec nesplňuje požadavek podle § 25 odst. 1 písm. a) 

zákona o státní službě a podle dalších ustanovení musel ze zákona zaniknout jeho pracovní 

poměr k 30. červnu 2017.  

Senátní novela byla předložena zejména kvůli tomu, že zaměstnanci, kteří nedosáhli 

alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem, 

by museli opustit státní správu. Počet se odhadoval zhruba na 550 zaměstnanců. Týkalo se 

to zejména Úřadu finanční správy České republiky, České správy sociálního zabezpečení, 

Katastrálních úřadů, kde tehdy existovaly obavy z odchodu početné skupiny zaměstnanců k 

jednomu okamžiku.  

Senátoři kritizovali právě nemožnost udělit výjimku, pokud se požadavek vzdělání týkal 

zejména nižších platových tříd a také zdůrazňovali, že předpoklad doplnění si vzdělání byl v 

podstatě nerealistický a zaměstnanci neměli dostatečný časový prostor k tomu, aby si 

chybějící vzdělání doplnit mohli.  Poukazovali na skutečnost, že přístup k jednotlivým 

kategoriím zaměstnanců vyplývající ze zákona by mohl vyvolávat pochybnosti o rovném 

zacházení. Na tento problém upozorňovaly i odborné společnosti.  

Senát návrh schvaluje 20. dubna 2016, za zástupce navrhovatele pro Poslaneckou 

sněmovnu byl jmenován senátor Jiří Oberfalzer.  

Vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko.  

V Poslanecké sněmovně PČR při projednávání v květnu 2016 byla předložena celá řada 

pozměňovacích návrhů. Změny, které byly doplněny a schváleny v Poslanecké sněmovně 

PČR, se jednak týkaly procesu přijímání nových státních zaměstnanců, a to v částech, které 

byly věnovány dokládání splnění předpokladů zdravotní způsobilosti, které bylo možno 

napříště při vstupu do státní služby možno nahradit čestným prohlášením a později předložit 

potvrzení o zdravotní způsobilosti. Dále byly upraveny ustanovení, které se týkaly možnosti 

účastnit se výběrového řízení na místa ředitelů a vedoucích oddělení, kde se ve 3. kole více 

otevírá možnost ucházet se o tato místa pro širší okruh účastníků. A dále se upravoval i 

samotný proces výběrového řízení, kde byly nastaveny specifické podmínky v případech, 

kdy se do výběrového řízení hlásí deset a více účastníků, a to tak, že byla bylo rozděleno 

výběrové řízení na část písemnou a část s minimálně pěti účastníky, která má podobu ústních 

pohovorů. Cílem bylo samozřejmě administrativně zjednodušit výběrový proces při větším 
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počtu žadatelů. Zásadní byla i úprava postupu výběrové komise v případech, kdy se žadatel 

opakovaně nedostavil k před výběrovou komisi. 

Z hlediska mé práce se jeví důležitou novela § 49 odst. 2 zákona o státní službě, a to 

konkrétně části obsazování služebních míst státními zaměstnanci bez výběrových řízení. 

Nově se totiž státní zaměstnanec zařadí se svým souhlasem na jiné služební místo v témže 

služebnímu úřadu ve stejném oboru služby zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako 

je dosavadní služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro služební 

místo a dohodne-li se na zařazení písemně služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným 

představeným. Tak je usnadněn přechod osvědčených státních zaměstnanců na služební 

místa, na kterých je nezbytné urychleně zajistit nepřetržitý výkon státní služby. 

Z celé řady dalších změn zmíním ještě změnu týkající se možnosti zastupování u 

služebních orgánů. Novela umožnila služebním orgánům, to znamená státním tajemníkům a 

vedoucím služebních úřadů, pověřit výkonem svých pravomocí svého zástupce, a to až na 

taxativně stanovené výjimky, jako je rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, 

jmenování na služební místo představeného a odvolání ze služebního místa představeného 

nebo skončení služebního poměru. Nově může být zástupcem služebního orgánu i tzv. 

uvolněný zástupce. V době nepřítomnosti služebního orgánu pak zástupci vykonávají 

všechny pravomoci služebního orgánu, zase až na výjimky.  

Novela21 dále obsahovala celou řadu dalších změn, včetně legislativně technických. 

 

 

2.3.2. Velká novela 2019 

Tato novela byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dlouho 

diskutována. Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona v březnu 2018. Návrh 

prošel jako sněmovní tisk č. 13222 po zapracování pozměňovacích návrhů třetím čtením v 

říjnu 2018, kdy jej Poslanecká sněmovna schválila. V listopadu 2018 byl návrh zákona 

 
21 Senátní tisk 77, 11. funkční období 2016-2018, 
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4066 
22 Sněmovní tisk č.132/0, 8. volební období, dostupné na: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=132&CT1=0 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=4066
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postoupen Senátu, který jej projednal a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími 

návrhy. Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila 23. ledna 2019. Účinnost novely 

zákona tak připadla na 1. březen 2019, byť je v zákoně uvedeno, že měl nabýt účinnosti dnem 

1. 1. 2019. Z důvodu zdržení legislativního procesu totiž byl ve Sbírce zákonů publikován až 

14. 2. 2019 a v takovém případě je nutné pohlížet na ustanovení o účinnosti jako na 

neexistující a aplikovat obecné pravidlo o účinnosti právního předpisu patnáctým dnem po 

vyhlášení.  

V důvodové zprávě k této novele se hovoří o nutnosti vytvoření ještě vhodnějších 

podmínek pro profesionalizaci státní služby. Akcentována je snaha o rozšíření okruhu osob, 

které se mohou hlásit do výběrových řízení, zejména o zaměstnance, kteří dosud nejsou ve 

státní službě. Mělo by tak přibýt odborníků do státní služby.   

„Poukazováno bylo na rigiditu státní správy, která neumožňuje v dostatečné míře reagovat 

na neodpovídající kvalitu a výkonnost služby státních zaměstnanců, a to i na pozici 

představených. Představeného je sice možné odvolat dosahuje-li ve službě nevyhovujících 

výsledků, je ovšem třeba zdůraznit, že nároky kladené na výkon služby představeného by měly 

být velice vysoké, neboť tito státní zaměstnanci řídí a kontrolují výkon služby podřízených 

státních zaměstnanců. Je tedy v souladu s požadavkem na co nejvyšší kvalitu výkonu státní 

správy, aby pozici představených zastávali jen ti státní zaměstnanci, kteří podávají lepší než 

podprůměrné výsledky ve výkonu služby. V opačném případě to může být demotivující z 

hlediska profesního rozvoje ostatních státních zaměstnanců, kteří jsou takovému 

představenému podřízeni. Samozřejmě podprůměrné výsledky při výkonu služby nejsou tím 

požadovaným výsledkem profesionalizace státní služby“23.  

Novela chtěla reagovat i na to, že představení jsou v podstatě jmenováni na dobu 

neurčitou, takže lze předpokládat, ale to čistě hypoteticky, že se na pozici představeného 

mohou dožít až důchodového věku, tzn. do dovršení věku sedmdesáti let. Pak by ovšem téměř 

doslova platilo sekcí státní služby zapovídané: „Jednou představený, navždy představený“. 

 
23 Sněmovní tisk č.132/0, 8. volební období, dostupné na: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=132&CT1=0, Důvodová zpráva str.1 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=132&CT1=0
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Novela dále chtěla změnit současný model, tzn. chtěla se vrátit k opuštěnému, již 

jednou politickou reprezentací zavrhnutému, modelu s generálním ředitelstvím při Úřadu 

vlády ČR, a přesunout tak tuto agendu z Ministerstva vnitra ČR. Předkladatelé argumentovali 

nadresortním pohledem, respektive potřebou nadresortního pohledu. Dokonce k tomu sekce 

pro státní službu nechala vypracovat srovnávací studii, jak jsou příslušné modely aplikovány 

v jiných zemích.24 

Pokud bych měla stručně, ale zároveň zcela konkrétně uvést jednotlivé cíle, které 

předkladatelé do této novely zahrnuli, tak tím prvním je, jak jsem již předeslala, přesun 

vrcholného orgánu pro státní službu z ministerstva vnitra na Úřad vlády České republiky. 

Tím druhým zásadním je rozšíření důvodů pro odvolání představených. Novela připravila 

možnost odvolat představeného, u kterého budou výsledky hodnocení podprůměrné. 

Představený tak nově musí ve služebním hodnocení dosáhnout na jeden ze tří nejlepších 

stupňů hodnocení v rámci nové pětistupňové hodnotící škály. Třetí zásadní změnou 

z pohledu mé práce, kterou navrhovala sekce pro státní službu, jako předkladatel novelizace, 

je pak jmenování vysoce postavených představených jen na dobu určitou. Všechny tyto tři 

body jsou, ale spíš by byly, protože schváleny nakonec beze změn nebyly, ve svém důsledku 

výrazně destabilizujícími prvky. Novela zákona o státní službě se tak stává dalším políčkem 

procesu depolitizace a stability státní správy.  

Náměstek pro státní službu Josef Postránecký k bodu omezení jmenování 

představených na dobu určitou uváděl, že i on na svém postu náměstka pro státní službu má 

také časově omezený mandát. Sluší se připomenout, že kromě náměstka pro státní službu, 

tak i personální ředitelka sekce pro státní službu, ale i státní tajemníci jsou jmenováni na 

dobu určitou. V novele předkladatelé navrhovali, aby odborní náměstci byli jmenováni na 

dobu určitou a výběrová řízení by jim následně umožňovala pozici obhájit.  

Dalším bodem, jak jsem již výše předeslala, bylo rozšíření okruhu osob, které se 

mohou účastnit výběrových řízení na místa představených. Předkladatelé zde otevřeli 

výběrová řízení, ale zároveň i zjednodušili formální ukotvení těchto řízení. Nově jde o 

 
24 Studie dostupná na  https://www.mvcr.cz/sluzba/default.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/default.aspx
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dvoukolová výběrová řízení, kdy do prvních kol se mohou hlásit uchazeči, kteří jsou ze státní 

služby a druhá kola výběrových řízení lze otevřít pro širokou skupinu i ze soukromé sféry.  

Dále došlo ke snížení počtu oborů státní služby, které je možné stanovit pro služební místo, 

na tři obory, respektive čtyři obory státní služby v případě představených.   

Již zmíněnou, poměrně zásadní změnou, je změna systému služebního hodnocení. 

Předkladatelé se zaštiťovali zvýšením flexibility, a to tak, že by se umožnilo hodnotitelům 

pružně zohledňovat změny ve kvalitě výkonu služby hodnoceného státního zaměstnance. 

Služební hodnocení se tedy podle novely bude provádět pravidelně ve stejném termínu u 

všech státních zaměstnanců ve služebním úřadě, ale také podle potřeby.  V případě, kdy bude 

výkon státního zaměstnance buď horší nebo lepší, a hodnotitel tak může doporučovat 

přiznání nebo naopak snížení osobního příplatku, případně i jeho odejmutí. Zaměstnancům 

novela umožnila o provedení služebního hodnocení požádat. Snížil se zároveň i počet oblastí 

hodnocených ve služebním hodnocení. Nově se zavádí námitky jako opravný prostředek. 

Velkou změnou, a z pohledu stability a depolitizace velmi problematickou, je změna 

vykonavatele služebního hodnocení.  „Stěžejní role by měla přejít ze služebních orgánů na 

bezprostředně nadřízené, kteří jsou na rozdíl od služebních orgánů primárně odpovědni za 

plnění úkolů v jim svěřených v agendách.“25  

Za změnu, která jde jednoznačně proti cílům zákona o státní službě, tzn. depolitizaci 

a profesionalizaci státní služby, kterou měl zákon zajistit a garantovat, lze bezpochyby 

označit zavedení možnosti nepravidelného služebního hodnocení. Tento návrh rozhodně 

neprospěje ani transparentnosti, ani objektivitě, a rozhodně povede k nestabilitě, protože v 

případě hodnocení představených na úrovni odborných náměstků se jejich hodnocení zcela 

svěřuje do rukou příslušných ministrů, to znamená politických reprezentantů. Pokud by 

rozhodli „zbavit se“ příslušného odborného náměstka, a nestihli učinit změnu v rámci 

systemizace, pak zde pomocí subjektivního hodnocení na dolních stupních škály, a s 

možností opakování hodnocení bez omezení, a v podstatě bez jakékoliv možnosti 

objektivizace služebním orgánem, mají možnost novou. A dá se říci, že i poměrně rychlou.  

 
25 Sněmovní tisk č.132/0, 8. volební období, dostupné na: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=132&CT1=0, Důvodová zpráva novely, str.14  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=132&CT1=0
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Otázkou je, jaká by byla role náměstka pro státní službu v případném odvolání nebo 

nějakém jiném opravném prostředku. Jak mocně by bojoval za ušlechtilé cíle zákona o státní 

službě a nespokojil by se s pouhým konstatování, že účelové změny jsou v souladu se 

zákonem, jak jsme byli svědky u náměstka Postráneckého. 

Záměrně do kontrastu zde dávám citaci z důvodové zprávy, kde se v části vysvětlení 

nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku uvádí: „Má-li se státní správa a státní 

služba dále vyvíjet v souladu se sledovanými cíli – depolitizace, profesionalizace, stabilizace 

a vyšší transparentnost – jeví se navržené změny jako vysoce potřebné a žádoucí, neboť 

reagují na problémy aplikační praxe. Navržená řešení jsou proporcionální, odpovídají 

sledovaným cílům, naopak jejich nepřijetí by mohlo vést k zakonzervování stávajícího stavu 

státní služby, aniž by byly vytvořeny adekvátní předpoklady pro další efektivní rozvoj kvality 

státní služby a správy.“ 26 

Takto předložená novela ovšem v Poslanecké sněmovně doznala značných změn. A 

protože změn oproti návrhu, který zpracovala sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ČR, 

bylo mnoho, tak po schválení zákona byla sekce nucena vydat novou, tzv. konsolidovanou 

důvodovou zprávu27.  

Vzhledem k rozdílnému návrhu a schválené verzi v následujících odstavcích poněkud 

podrobněji popíši schválené znění, tak jak ji zdůvodnila sekce pro státní službu Ministerstva 

vnitra ČR. Podívejme se tedy alespoň na několik novelizačních bodů, ve světle 

konsolidované důvodové zprávy, která byla vydána pouze pro informační účely a která ale 

poměrně přesně popisuje schválené novelizační body.28 

Jedním změnových bodů bylo upravení procesu odvolání a jmenování představených. 

Novelou se opouští stávající, principiálně shodné procesy ve vztahu ke všem úrovním 

představených. Naopak novela zavádí některá odlišná pravidla, která platí pouze pro nejvyšší 

vedení služebního úřadu – státního tajemníka, vedoucího služebního úřadu, náměstka pro 

řízení sekce nebo ředitele sekce.  Nově jsou také zavedena ještě některá další, zcela speciální 

 
26 Sněmovní tisk č.132/0, 8. volební období, dostupné na: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=132&CT1=0, Důvodová zpráva novely, str.15 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=132&CT1=0 
27 Dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx, Konsolidovaná důvodová zpráva 
28 https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx Konsolidovaná důvodová zpráva 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=132&CT1=0
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
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pravidla pro státní tajemníky, která je přibližují postavení náměstka ministra vnitra pro státní 

službu. Státní tajemníky bude nově odvolávat vláda na návrh příslušného ministra nebo 

vedoucího úřadu vlády, po projednání s náměstkem pro státní službu. Odvolání již nebude 

předcházet povinné kárné nebo obdobné řízení – státní tajemníci se obdobně jako náměstek 

ministra vnitra pro státní službu vyjímají z kárné odpovědnosti. Odvolání bude nově možné 

opřít o obecné důvody pro odvolání představeného, a dále také nově odvolání státního 

tajemníka nastane v případě, pokud zvlášť závažným způsobem porušil služební kázeň, nebo 

se dopustil zaviněného jednání, jímž narušil důstojnost své funkce nebo ohrozil důvěru v jeho 

nestranné odborné a spravedlivé rozhodování. Protože státní tajemníci, podobně jako 

náměstek pro státní službu, byli vyňati z kárné odpovědnosti, nebude odvolání za výše 

uvedená jednání předcházet dvoustupňové kárné řízení, ale pouze návrh projednaný s 

náměstkem ministra vnitra pro státní službu. Odvolání z funkce by mělo i nadále podléhat 

soudnímu přezkumu. 

  U ostatních představených dochází ke změně u institutu odvolání související se 

služebním hodnocením. Odvolání představených bude možné nejen na základě 

nevyhovujících, ale nově i dostačujících výsledků služebního hodnocení.  

Výrazné změny jsou u úpravy výběrových řízení na místa představených. Tady se 

mění požadavky na účastníky druhého kola výběrového řízení, a to do té míry, že na 

vedoucího oddělení se ve druhém kole může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro 

přijetí do služebního poměru. U náměstka pro státní službu, státního tajemníka, vedoucího 

služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce pak dochází také, z mého 

pohledu problematické změně, a to ve vyhlašování druhého kola výběrového řízení. Druhé 

kolo výběrového řízení se vyhlásí nejen tehdy, když v prvním kole nikdo neuspěl, jak tomu 

bylo a zůstává u ředitelů odborů a vedoucích oddělení, ale nově také, pokud z jakéhokoliv 

důvodu nebylo předmětné služební místo v prvním kole výběrového řízení obsazeno.  

Neurčité jakékoliv důvody nevěstí pro ochranu a právní jistotu účastníků nic dobrého. Druhé 

kolo se tedy vyhlásí v takovém případě, že z úspěšných uchazečů prvního kola nebude nikdo 

ke jmenování vybrán. Tato změna byla původně navržena u všech představených na všech 

úrovních, při projednávání v Poslanecké sněmovně PČR byla změna schválená pouze pro 

výše uvedené kategorie státních zaměstnanců. Jmenování představených, vyjma vedoucích 
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oddělení, bude muset státní tajemník projednat s příslušným členem vlády, tzn. ministrem 

nebo vedoucím úřadu vlády. A tady opět lze sledovat velmi výrazný krok k politickému 

ovlivňování v podstatě veškerých jmenovaných personálních pozic ve státní správě. 

Nově se také u představených ředitelů odborů a vedoucích oddělení zrušuje třetí kolo 

výběrového řízení. 

Za zcela zásadní, dlužno uvést, že asi nejproblematičtější, lze označit novelizovaný 

bod týkající se služebního hodnocení. Úpravy v oblasti služebního hodnocení se týkají 

především vymezení období, za nějž je hodnocení prováděno, hodnocených oblastí, výsledku 

hodnocení a opravných prostředků. Tady se opouští princip pravidelného každoročního 

hodnocení u všech státních zaměstnanců, které byly služební úřady povinny provést v prvním 

čtvrtletí každého roku. Pravidelné hodnocení všech státních zaměstnanců se bude podle 

novely provádět jednou za rok, dva, či tři, a to v intervalu určeném služebním orgánem. 

Interval a termín hodnocení bude muset být stanoven služebním předpisem. Vedle toho 

ovšem bude možné v celé řadě případů provádět služební hodnocení ad hoc. Na žádost 

státního zaměstnance to bude možné nejvýše jednou ročně, nejpozději tři měsíce před 

termínem provedení pravidelného služebního hodnocení. Jinak bude možné toto služební 

hodnocení provádět podle potřeby.  A dá se předpokládat, že to bude z podnětu hodnotitele 

nebo vyššího představeného.  Vždy ale v odstupu alespoň 60 odsloužených dnů ode dne 

seznámení s předchozím služebním hodnocením. V případě nevyhovujících výsledků se další 

hodnocení provede po 90 odsloužených dnech. Státní tajemník a vedoucí služebního úřadu 

budou moci také služební hodnocení přenést na své podřízené.  

Státní tajemníky a náměstky pro řízení sekce bude nově hodnotit příslušný ministr 

nebo vedoucí úřadu vlády po projednání s náměstkem ministra vnitra pro státní službu, 

respektive se státním tajemníkem. Dodržování služební kázně a výsledky vzdělávání už 

nadále hodnoceny nebudou. Stupnice bude mít nově pět stupňů. Mezi vynikající a dobré 

výsledky se vkládají výsledky velmi dobré. Proti služebnímu hodnocení se nově zavádí 

specifický opravný prostředek, tzn. námitky, které bude možné podat písemně a s 

odůvodněním do 15 dnů služebnímu orgánu. Služební orgán o nich bude sám rozhodovat, 

případně služební hodnocení nebo jeho část upraví. Proti upravenému služebnímu hodnocení 

nebude možné podat další námitky, pokud bude na podkladě služebního hodnocení vydáno 
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rozhodnutí. Lze si tady představit vydání rozhodnutí o platu nebo o odvolání ze služebního 

místa představeného, nebo skončení služebního poměru a proti takovému rozhodnutí bude 

podáno odvolání. Při případném odvolacím řízení bude možné přezkoumat i podkladové 

služební hodnocení. Tento novelizační bod lze bezpochyby označit jako změnu, která jde 

jednoznačně proti cílům zákona o státní službě, tzn. depolitizaci a profesionalizaci státní 

služby, kterou měl zákon zajistit a garantovat. 

Další bod novelizace lze shrnout pod termín výjimky ze vzdělání. Zákon o státní 

službě byl na začátku koncipován téměř úplně bez jakýchkoliv výjimek ze vzdělání. Nakonec 

to vyvolalo potřeby změn záhy po jeho vstoupení v účinnost, tak jak jsme mohli sledovat u 

části věnované senátní novele. Služební místo může být obsazeno osobou, která dosáhla 

takové úrovně vzdělání, které odpovídá platové třídě, ve které je služební místo 

systemizované. Jediné výjimky, které bylo možno dosud nalézt, byly umožněny v souvislosti 

s tzv. překlopením, tedy s přechodem na novou právní úpravu v roce 2015. Absence výjimek 

ze vzdělání byl jeden z velmi kritizovaných aspektů zákona o státní službě, a to především 

proto, že omezoval okruh možných nových uchazečů a zároveň limitoval přesuny státních 

zaměstnanců. Tato novela tento princip prolomila v ustanovení § 178 velice dílčím a 

limitovaným způsobem. Změna § 178 zákona o státní službě umožňuje obsazovat služební 

místa, na nichž státní zaměstnanci dočasně nevykonávají službu, například z důvodu 

mateřské a rodičovské dovolené, osobou v pracovním poměru na dobu určitou v případě, že 

tato osoba nesplňuje vzdělání stanovené pro dané služební místo. Tento postup však lze 

uplatnit pouze za splnění alespoň jedné ze tří zákonných podmínek.  Jde ale pouze o případy 

přijetí zaměstnanců do pracovního poměru, byť zařazených na služební místo. Podle novely 

bude možné s šestiměsíční zkušební dobou řadové služební místo obsadit osobou, která 

nesplňuje předepsané vzdělání, pokud v uplynulých deseti letech vykonávala činnost podle 

§ 5 zákona o státní službě tzn. správní činnost nebo činnost obdobnou nejméně po dobu čtyř 

let, splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené platové třídě o jednu platovou 

třídu nižší nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se 

stanoveným odborným zaměřením vzdělání. V desáté a vyšší platové třídě pak je možné 

zaměstnat alespoň maturanta na dobu určitou, pokud na toto místo byla neúspěšně vypsána 

alespoň dvě výběrová řízení. Tato osoba se musí do dvou let zapsat ke studiu, řádně studovat, 
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a po ukončení studia bude mít nárok na přijetí do služebního poměru a bude muset vykonat 

úřednickou zkoušku. Je otázka, jak velkou šanci na reálnou implementaci tato ustanovení 

mají a také nakolik mohou pomoci vyřešit problém nevelkého zájmu o působení ve státní 

službě. 

Z dalších změn ještě zmíním omezení počtu oborů služby na maximálně tři, u 

představeného na čtyři obory služby. V případě, že státnímu zaměstnanci, a to změnou 

systemizace nebo po přesunu na jiné služební místo, nově přibude další obor služby, musí 

mu služební úřad umožnit vykonat do 12 měsíců zvláštní část úřednické zkoušky. Pokud ji v 

této době nevykoná, bude dán důvod na převedení na jiné služební místo podle § 61 zákona 

o státní službě a nedojde tedy ke skončení služebního poměru, jako u státního zaměstnance, 

který ještě vůbec žádnou úřednickou zkoušku složenou nemá.  

S ohledem na kritizovanou malou vnitřní prostupnost státní služby byly velice opatrně 

rozšířeny možnosti pro přesun státního zaměstnance takzvaně po dohodě bez výběrového 

řízení. Přesun na jiné služební místo po dohodě ve stejném oboru služby bude možný nově i 

o jednu platovou třídu výš, pokud dotyčný státní zaměstnanec dvakrát za sebou dosáhl ve 

služebním hodnocení vynikajících výsledků a splňuje na vyšší platovou třídu vzdělání. Státní 

zaměstnanec zařazený v deváté nebo desáté platové třídě se bude moci přesunout o třídu výše 

bez příslušného vzdělání, pokud vykonává službu v daném oboru nejméně čtyři roky a byl 

dvakrát za sebou hodnocen stupněm vynikající. Tyto přesuny nebudou nově limitovány na 

stejný služební úřad, ale budou možné i mezi služebními úřady ve vzájemně hierarchickém 

vztahu. Obdobný postup bude možný i u některých představených, s výjimkou těch 

nejvyšších. 

 Další změna se týká tzv. politických náměstků, kteří budou moci nově ukládat 

služební úkoly a příkazy výkonu služby a státní zaměstnanec nebude moci odmítnout splnit 

úkol mimo jeho obor služby, pokud tento úkol spadá do působnosti jeho organizačního 

útvaru.  
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3. Implementace zákona   

V této části bych se ráda podrobněji zaměřila na některé instituty a nástroje zákona ve světle 

tématu této práce, to znamená stability služebních vztahů. 

 

3.1. Služební úřady 

 Služebním úřadem je podle § 4 zákona o státní službě správní úřad, a dále státní orgán 

nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon. Pro působnost zákona o státní službě 

je rozhodující, aby správní úřad, jehož zaměstnanci s ohledem na § 1 odst. 1 písm. a) zákona 

o státní službě vykonávají ve správních úřadech státní správu, byl zřízen a zákonem výslovně 

označen zákonem jako správní úřad nebo orgán státní správy. 

 V době nabytí účinnosti, 1. 7. 2015, se zákon vztahoval na 231 služebních úřadů. 

Vztahoval se původně na 14 ministerstev a Úřad vlády České republiky a 175 služebních 

úřadů podřízených ministerstvům, dále na 12 dalších ústředních správních úřadů a 30 

služebních úřadů podřízených dalším ústředním správním úřadům a Archiv bezpečnostních 

složek.29  

S účinností od 1. 1. 2016 schválila vláda České republiky systemizace pro 230 

služebních úřadů, ve srovnání s první systemizací s účinností se počet služebních úřadů snížil 

o jeden. V roce 2016 se tedy zákon o státní službě vztahuje na 14 ministerstev a Úřad vlády, 

173 služebních úřadů podřízených ministerstvu, 11 další ústředních správních úřadů a 30 

služebních úřadů podřízených dalším ústředním správním úřadům a Archiv bezpečnostních 

složek.30 

V roce 2017 byly zřízeny 3 nové služební úřady: Finančně analytický úřad, Úřad pro 

dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a Úřad pro přístup k dopravní 

infrastruktuře. Výkon státní správy tak v roce 2017 z celkového počtu 233 služebních úřadů 

zajišťovalo 14 ministerstev a Úřad vlády, 175 služebních úřadů podřízených ministerstvům 

 
29 Výroční zpráva za rok 2016, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-
o-statni-sluzbe.aspx 
30 Výroční zpráva za rok 2017, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-
o-statni-sluzbe.aspx 
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a jimi řízeným služebním úřadům, 12 dalších ústředních správních úřadů, 30 služebních 

úřadů podřízených dalším ústředním správním úřadům a Archiv bezpečnostních složek.31 

K 1.1.2018 se počet služebních úřadů oproti roku 2017 nezměnil, výkon státní správy 

zajišťovalo 233 služebních úřadů. 14 ministerstev a Úřad vlády, 175 služebních úřadů 

podřízených ministerstvům a jimi řízeným služebním úřadům, 12 dalších ústředních 

správních úřadů, 30 služebních úřadů podřízených dalším ústředním správním úřadům a 

Archiv bezpečnostních složek.32 

K 1.1.2019 se systemizace služebních a pracovních míst prováděná podle zákona o 

státní službě týká celkem 233 služebních úřadů. Z tohoto počtu je vedle Úřadu vlády České 

republiky 14 ministerstev a 174 jim podřízených služebních úřadů. Dále systemizaci provádí 

14 dalších ústředních správních úřadů, z nichž dvěma (Český báňský úřad a Český úřad 

zeměměřický a katastrální) je dalších 30 služebních úřadů podřízeno. Z dostupných údajů 

Ministerstva financí vyplývá, že zákon o státní službě se v aplikuje na 37 % ústředních 

vládních institucí zařazených do sektoru S. 1311 členění dle metodiky ESA.33 

K.1. 1.2020 se systemizace služebních a pracovních míst prováděná podle zákona o 

státní službě týká celkem 234 služebních úřadů. Z tohoto počtu je vedle Úřadu vlády České 

republiky 14 ministerstev a 174 jim podřízených služebních úřadů. Dále systemizaci provádí 

14 dalších ústředních správních úřadů, z nichž dvěma (Český báňský úřad a Český úřad 

zeměměřický a katastrální) je dalších 30 služebních úřadů podřízeno. S účinností od 1. srpna 

2019 byl zřízen nový služební úřad Národní sportovní agentura. Je organizační složkou státu 

a samostatnou účetní jednotkou se sídlem v Praze. První systemizace agentury byla schválena 

usnesením vlády č. 693 ze dne 30. září 2019.34 

 

 

 
31 Výroční zpráva o státní službě za rok 2017, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-
vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx 
32 Výroční zpráva o státní službě za rok 2018, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-
vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx 
33 Seznam vládních institucí je k dispozici zde: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rozpoctoveramce-
statisticke-informace/verejny-sektor/sektor-vladnich-instituci 
34 Údaje sekce pro státní službu MV ČR, dostupné na: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-
sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2020.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2020.aspx
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3.2. Státní zaměstnanci 

Podle § 6 zákona o státní službě je státním zaměstnancem fyzická osoba, která byla 

přijata a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k 

výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě. 

 V roce 2016 konalo státní službu v České republice 62 216 státních zaměstnanců, z 

toho 9 160 představených.35 Každý z uvedených 62 216 státních zaměstnanců vykonával 

státní službu průměrně v jednom až dvou oborech služby systemizace 

Rok 2017. Z údajů uvedených v informačním systému o státní službě v prosinci 2017 

plyne, že státní službu v České republice aktivně vykonávalo 62 546 státních zaměstnanců, 

z toho 9 365 představených a 53 181 státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými.36 V 

roce 2017 bylo evidováno i 3311 státních zaměstnanců, kteří jsou zařazeni mimo výkon 

služby, například z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pro pozastavení služby a 

podobně.  V průběhu roku 2017 skončil služební poměr 4 534 státních zaměstnanců, z nichž 

3156 na vlastní žádost, dalších 636 zrušením služebního poměru ve zkušební době a 112 po 

marném uplynutí doby boje jejich zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů.  

V roce 2018 bylo v informačním systému o státní službě evidováno 78 581 služebních 

a pracovních míst. Z celkového počtu systemizovaných míst bylo schváleno 71 039 míst 

služebních a 7 542 míst pracovních. S účinností od 1. ledna 2018 bylo schváleno 10 053 míst 

představených. 4 265 státních zaměstnanců, bylo v roce 2018 zařazeno mimo výkon služby, 

například z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pro výkon funkce v odborové 

organizaci nebo pozastavení služby. 

Z hlediska osobní působnosti se zákon k 1. 1. 2019 vztahoval na přibližně na 71 000 

služebních míst státních zaměstnanců. Pro pořádek lze uvést, že se ákon se nevztahuje na 

celkem 8 předsedů/vedoucích služebních úřadů. Sem patří předseda Rady Českého 

telekomunikačního úřadu, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předseda 

Úřadu pro ochranu osobních údajů a předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením 

 
35 Výroční zpráva o státní službě za rok 2016, Dostupné na: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx, str.17 
36 Výroční zpráva o státní službě za rok 2016, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx,, str.21 an. 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
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politických stran a politických hnutí a předseda Českého statistického úřadu a ředitel Ústavu 

pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a předseda Rady národního akreditačního 

úřadu pro vysoké školství a předseda úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. A také se 

nevztahuje na vybrané politické představitele a zaměstnance v pracovním poměru k České 

republice na ministerstvech a Úřadu vlády České republiky.  

U osobní působnosti se ještě zastavím, protože se trochu podrobněji věnuji v této práci 

představeným- náměstkům, přesněji řečeno, náměstkům pro řízení sekcí. V této souvislosti 

byla a je diskutována otázka, zda by se zákon o státní službě neměl pro příště vztahovat právě 

na úroveň náměstků a tito představení by byli z působnosti zákona vyňati. Tím důvodem je 

obava ze „zabetonování“, její zastánci tvrdí, že se nejvyšší vrstva odborného vedení ve státní 

správě zapouzdří a nebude přístupná inovativním řešením. 

Ale pokud si zákon stanovil výše uvedené cíle a umožnil oddělení politického a 

odborného vedení ministerstev prostřednictvím rozdílných institutů, tedy náměstků členů 

vlády – tzv. politických náměstků a náměstků pro řízení sekcí, navíc nyní po novele i 

náměstci členů vlády mohou řídit a úkolovat státní úředníky, je zařazení představených – 

náměstků pro řízení sekcí pod dikci zákona o státní službě správné, i když patří zdaleka mezi 

nejméně stabilní součást množiny státních zaměstnanců.  

 

 

3.3. Náměstek ministra vnitra pro státní službu 

Podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě je náměstek ministra vnitra pro 

státní službu služebním orgánem vůči vedoucím služebním úřadům, které nemají nadřízený 

služební úřad, státním tajemníkům a personální ředitelce sekce pro státní službu. Podle § 162 

odst. 4 zákona o státní službě je náměstek ministra vnitra pro státní službu rovněž nadřízeným 

služebním orgánem těchto osob a současně je i nadřízeným služebním orgánem ve věcech, v 

nichž sám rozhodl v I. stupni. Ke kompetencím náměstka pro státní službu patří mimo jiné 

jmenování a odvolání členů výběrové komise pro výběr státního tajemníka, jmenování 

vedoucího služebního úřadu, není-li mu nadřízený služební úřad, jehož služební orgán by jej 

jmenoval, dále vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních 

zaměstnanců a pověřovat další zaměstnance tímto výkonem nebo vydávat služební předpisy.   
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Věcným garantem implementace zákona o státní službě je Ministerstvo vnitra – sekce 

pro státní službu v čele s náměstkem pro státní službu. Sekce je organizační jednotkou 

Ministerstva vnitra.  Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra vykonává působnost 

Ministerstva vnitra stanovenou zákonem, s výjimkou působnosti svěřené přímo ministrovi 

vnitra, náměstkovi pro státní službu, státnímu tajemníkovi nebo personálnímu řediteli sekce 

pro státní službu a vydávání vyhlášek. 

Osobnost náměstka pro státní službu se ukázala jako klíčová. A to jednak při 

rozhodování v opravných řízeních, tak v případě systemizace a jejích změn a konečně i při 

další změnách zákona. Náměstek Josef Postránecký se z mého pohledu ukázal jako ne příliš 

pevná hradba ochrany práv státních zaměstnanců, ba naopak byl poslušným vykonavatelem 

politického zadání představitelů ministerstev a vlády. Myslím, že Postráneckého éra bude 

charakterizovaná jako ta, kdy náměstek pro státní službu nedokázal státní správu efektivně 

ochránit před politiky. Vize profesionalizace státní správy, její zefektivnění a ochrana před 

politickými tlaky bohužel nebyla pod vedením Postráneckého naplněna.  Garance jednoho 

z cílů zákona o státní službě, to znamená, aby při výměně ministrů či vlád nedocházelo k 

plošným čistkám mezi vysokými úředníky, kterou měl být právě náměstek pro státní službu, 

se ukázala téměř neexistující. To ostatně dokazují systemizace, za nichž se zrušily mimo jiné 

desítky pozic odborných náměstků a obdobný počet pozic ředitelů odborů. Bez aktivní účasti 

náměstka Postráneckého by tyto změny nebyly možné. Právě on je zpracovatelem a garantem 

předložení návrhu systemizací Vládě ČR.  Jeho argumentace, že veškeré změny proběhly 

v souladu se zákonem, působí trochu úsměvně. 37 

Shodou okolností v průběhu zpracování této práce, rok před koncem šestiletého 

funkčního období náměstek pro státní správu Postránecký post dobrovolně opustil, po 

úspěšném konkurzu se stal státním tajemníkem v Ministerstvu vnitra ČR. Novým náměstkem 

pro státní službu se na základě výběrového řízení stal od 1. července 2020 Petr Hůrka.  

Na možné problémy spojené s osobností náměstka pro státní službu upozorňuje i 

Zprava z ex-post hodnoceni dopadu regulace RIA, kde mezi největší identifikované hrozby 

pro tento segment uvádí: “Značný formalismus a procesní opatrnost při aplikaci zákona a 

 
37 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hleda-se-novy-superurednik-byl-to-kyvac-politiku-tvrdi-o-
byv/r~1e3b0e468eb911eaaabd0cc47ab5f122/ 
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také možnost účelového politického ovlivnění sekce jako garanta státní služby s ohledem na 

stanovený způsob jmenování náměstka pro státní službu a začlenění sekce do struktury 

Ministerstva vnitra. 38  

S tím souvisí i doporučení: „Sekce by se měla spíše soustředit na důsledné naplňování 

svých kompetencí a snažit se důsledněji naplňovat svou roli garanta a ochránce systému 

státní služby, zejména ve vztahu k politicky motivovaným zásahům do struktury služebních 

úřadů. Z přezkumu také vyplývá, že sekce by se měla více věnovat činnostem v oblasti 

sjednocování personální politiky úřadů. Vhodné je i nadále pokračovat v implementaci 

systémových národních projektů, které podporují profesionalizaci státní služby.    Negativním 

dopadem její činnosti je důraz na procesní opatrnost při aplikaci zákona právě na úkor 

podpory při personálních procesech státní služby.“39  Jako riziko je v analýze explicitně 

označen právě způsob jmenování náměstka sekce pro státní službu, a to právě v přímé 

návaznosti na výběr politické reprezentace, kdy je výběr plně na libovůli vlády a zpráva proto 

doporučuje analyzovat jiné způsoby výběrů a jmenování tyto osoby. 

 

 

3.4. Státní tajemníci 

Státní tajemníci jsou vedle náměstka pro státní službu klíčové subjekty výkonu státní 

služby. Státní tajemníky jmenuje vláda, a to na návrh příslušného ministra, případně 

vedoucího Úřadu vlády České republiky, a to na základě výběrového řízení. Funkční období 

státních tajemníků je pět let. Zřízení služebního místa státního tajemníka v rámci systému 

státní služby mělo zajistit nezávislost státní služby na politické moci. Podle původního 

návrhu měl státního tajemníka jmenovat a odvolávat na ministrovi nezávislý generální ředitel 

pro státní službu. Vzhledem k faktu, že politický kompromis v zákoně tuto funkci vůbec 

 
38 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx, str.35-
37 
39 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx, str.37 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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nezřídil, a dokonce pravomoc jmenovat státní tajemníky nebyla ani delegována na náměstka 

pro státní službu, je politický vliv na výběr zcela přímý, protože státního tajemníka na návrh 

příslušného ministra jmenuje a odvolává vláda. A tak lze sledovat výraznou politizaci tohoto 

postu a státní tajemník je tak de facto zcela podřízen ministrovi. Z hlediska stability mají, či 

spíše měli, státní tajemníci společně s náměstkem pro státní služby naprosto klíčovou úlohu. 

Mělo dojít k jednoznačnému oddělení úřednické části služebních úřadů a politického vedení 

ministerstva, případně úřadu. A jednoznačně mělo vytvoření pozic státních tajemníků přispět 

ke stabilitě státní správy. Z tohoto důvodu byly taxativně vyjádřeny důvody pro odvolání 

státních tajemníků.  Novela zákona i toto velmi relativizovala a možnost odvolání 

„neposlušného“ státního tajemníka je nyní již o mnoho jednodušší. 

Ze zprávy z ex-post hodnoceni dopadu regulace RIA40 vyplývá, že paradoxně stabilita 

ve funkci státního tajemníka je velmi nízká a fluktuace na místech státního tajemníka je 

poměrně vysoká. Dokonce se uvádí, že s pravděpodobností více než 70 % státní tajemník 

nedokončí své funkční období.  

Stabilitě nepřispěl i postup náměstka ministra pro státní službu, který předpis, kde 

jsou stanoveny požadavky na služební místa státních tajemníků, opakovaně novelizoval, a to 

již třikrát, což je za velmi krátké období 2015-2019 také poměrně nestandardní.  

Poněkud tristně vyznívá pro státní tajemníky hodnocení celkových dopadů ex-post 

hodnoceni dopadu regulace RIA: „Z hodnocení vyplynulo, že v praxi má ve stávající podobě 

výkon funkce státního tajemníka na státní službu spíše negativní dopad. Samotná existence 

služebních míst státních tajemníků, kteří budou garanty státní služby v jednotlivých 

služebních úřadech, je přitom principiálně správným opatřením. Hlavním problémem je 

především neúměrně vysoká fluktuace těchto osob, která se pohybuje vysoko nad běžnými 

standardy v oblasti personální politiky na úrovni klíčového managementu v soukromé sféře, 

stejně jako rozdílné vnímání výkonu funkce státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech 

a Úřadu vlády České republiky.  Příčin tohoto stavu bylo identifikováno více. O místa 

státních tajemníků je minimální zájem, což potvrzuje fakt, že se do výběrových řízení hlásí 

 
40 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx,  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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pouze jednotky uchazečů, a v některých případech splňuje potom stanovené předpoklady a 

podmínky pouze jeden nebo dva uchazeči. Při výběru vhodného uchazeče tak prakticky 

neexistuje soutěž. Lze usuzovat, že to může být jeden z důvodů, proč (dle sdělení respondentů) 

nebyli na některých služebních úřadech do funkce jmenováni kandidáti, kteří by disponovali 

předpoklady, které by měly být vyžadovány od vrcholných představitelů státní služby. 

Projevily se tak relativně nízké, a především nejednotné požadavky stanovené zákonem a 

souvisejícími právními předpisy na tyto pozice. Zákon č. 35/2019 Sb. podstatně rozšířil okruh 

osob, které se mohou přihlásit do výběrových řízení na obsazení služebního místa státního 

tajemníka. Zda rozšíření okruhu osob, které se mohou přihlásit do výběrových řízení, 

skutečně zvýší zájem o služební místa státních tajemníků, bude potřeba následně vyhodnotit.   

Dalším důležitým aspektem je tlak, kterému jsou státní tajemníci při výkonu funkce 

vystavováni, což často vedlo k jejich odstoupení (i když bez uvedení důvodů). Tato skutečnost 

není s ohledem na charakter pozice s pevně stanoveným funkčním obdobím v tomto rozsahu 

obvyklá.  Dalším rizikem prozatím bez jakékoliv aplikační praxe může být zákon č. 35/2019 

Sb., jehož důsledkem je částečné omezení nezávislosti pozice státního tajemníka, který může 

být dle názoru respondentů snadněji odvolán. Tato skutečnost může vést k omezení jeho role 

jako garanta nezávislosti státní služby na politické moci.  Řešením by měl být větší důraz na 

způsob výběru státních tajemníků, tzn. stanovení odborných požadavků i manažerských 

schopností a jejich komplexní ověřování, rozšíření výběrové komise povinně i o uznávané 

odborníky mimo státní správu a způsob výběru vhodných kandidátů umožňující ověření 

požadovaných odborných vědomostí, schopností a osobních kompetencí uchazeče. V této 

souvislosti by však byla nutná změna zákona, která by upravila výběrová řízení na služební 

místa státních tajemníků. Dále by měl být kladen důraz na rozvoj jejich odborných a 

manažerských kompetencí a provádění nezávislého ověřování způsobilosti k výkonu funkce 

tak, jako je tomu například v zahraničí.  

 Jednotně by měly být také stanoveny základní činnosti, které budou spadat do řídící 

činnosti státních tajemníků. Stávající rozdíly v rozsahu řídících činností v jednotlivých 

ministerstvech nejsou důvodné. Doporučuje se tedy vymezit tento rozsah v souladu s § 15 

zákona tak, aby podřízené organizační útvary měly těžiště činností ve správě služebních 

vztahů. Vedle personálního útvaru by tak měl být státnímu tajemníkovi podřízen i útvar 
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spravující rozpočet služebního úřadu, a to ve vazbě na systemizaci služebních a pracovních 

míst. V této souvislosti by měl být novelizován služební předpis náměstka ministra vnitra pro 

státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví požadavky pro služební místa státních tajemníků v 

ministerstvech a Úřadu vlády České republiky a to tak, aby byly požadavky na tato služební 

místa sjednoceny. Rozsah řídící činnosti státního tajemníka je nutné následně revidovat 

rovněž v § 11 nařízení vlády č.92/2015 Sb. Pro zachování kontinuity řízení i v době 

déletrvající nepřítomnosti státního tajemníka by mělo dojít k přehodnocení rozsahu činností, 

které lze přenést na zástupce. Podmínkou rozšíření rozsahu činností, které mohou být 

delegovány na zástupce, je stanovení stejných požadavků na zástupce jako na státního 

tajemníka.“41 

Z osobního pohledu autorky práce s ohledem na výše uvedenou možnost 

jednoznačného politického vlivu na výběr osoby náměstka pro státní službu, kterou učiní 

vláda, je tady v podstatě obdobná situace a možná s ještě dalekosáhlejšími důsledky. Pokud 

jmenuje státního tajemníka v jednotlivém ministerstvu vláda na návrh příslušného ministra, 

tak je situace úplně stejná. Politický vliv na obsah této funkce je unikátní. Uspokojování se, 

že příslušný kandidát musí splnit zákonem, případně pokynem, stanovená kritéria, je zde 

nemístné. Novelou ještě zjednodušený proces odvolávání z pozice státního tajemníka 

umocnil fakt, že státní tajemníci jsou v podstatě z větší části politickým nástrojem vlády, či 

příslušného ministra, než garanty ochrany státních zaměstnanců před politickými zásahy do 

výkonu státní služby a stability služebních vztahů. 

 

 

3.5. Systemizace 

Základním účelem systemizace služebních a pracovních míst a procesu jejího 

schvalování by měla být stabilizace státní správy a její ochrana před neodůvodněnými 

personálními změnami.   

 
41 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx, str. 43-
44 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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Systemizace vychází ze závazných pravidel pro organizaci služebních úřadů tak, aby 

byl zajištěn řádný výkon působnosti služebního úřadu, a stanoví pro každý služební úřad 

počet služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, klasifikovaných 

platovými třídami, počet služebních míst představených klasifikovaných platovými třídami, 

objem prostředků na platy státních zaměstnanců, počet služebních míst, u kterých je 

nezbytným požadavkem státní občanství České republiky a počet služebních míst, u kterých 

se stanoví zákaz konkurence. Účelem systemizace služebních míst je zajištění řádného 

výkonu působnosti služebního úřadu.  

Právní úprava systemizace je obecně zakotvena v § 17 a násl. zákona o státní službě. 

Pro tvorbu systemizace a organizační struktury je závazné nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o 

pravidlech pro organizaci služebního úřadu. Návrh systemizace vypracovává Ministerstvo 

vnitra v dohodě s Ministerstvem financí na základě návrhů služebních orgánů, které mu je v 

termínu stanoveném Ministerstvem vnitra předkládají prostřednictvím příslušných 

ústředních správních úřadů. Při vypracování návrhu systemizace ministerstva nebo jemu 

podřízenému služebního úřadu se postupuje v součinnosti s příslušným členem vlády, v 

případě systemizace Úřadu vlády České republiky v součinnosti s vedoucím Úřadu vlády 

České republiky, a pokud jde o část systemizace týkající se státních zaměstnanců zařazených 

v útvaru podřízeném členovi vlády, postupuje se v součinnosti s tímto členem vlády. 

Systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 

31. prosince. Pokud není do konce roku schválena, použije se systemizace dosavadní 

(doposud nastalo jen v případě Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy systemizace nabyla 

účinnosti až k 1. únoru 2019). Vláda je oprávněna upravit v souvislosti se schvalováním 

systemizace organizační strukturu služebního úřadu. Poté, co nabyla systemizace účinnosti, 

jsou možné její změny. Změnou systemizace je změna některého z parametrů v účinné 

systemizaci, kterou schvaluje vláda. Odchylně je od této praxe upravena služebním 

předpisem oblast doplňkových míst.  V případě doplňkových míst je změna systemizace za 

účelem sladění rodinného a osobního života státního zaměstnance s výkonem služby, kdy 

dochází ke zřízení nebo zrušení doplňkových míst, a tím ke změně počtu systemizovaných 

míst, v pravomoci služebního orgánu. Vládě jsou tyto změny předloženy následně jen jako 

součást změny nejbližší systemizace, která jí je předkládána.   
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Podle systemizace služební orgán zpracuje návrh organizační struktury služebního 

úřadu (příp. její změny) a prostřednictvím příslušného ústředního správního úřadu ho 

předloží Ministerstvu vnitra k vyjádření. Organizační strukturu služebního úřadu dle nařízení 

vlády č. 92/2015 Sb., tvoří organizační útvary a služební místa, pracovní místa, popřípadě 

místa, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů, zařazená v 

organizačním útvaru nebo mimo organizační útvar. Organizačním útvarem se rozumí 

oddělení, odbor a sekce. Toto nařízení také stanovuje minimální počty systemizovaných míst 

v jednotlivých organizačních útvarech. Pokud v důsledku schválení organizační struktury 

nebo její změny nedojde ke skončení služebního poměru nebo odvolání ze služebního místa 

představeného, schvaluje organizační strukturu nebo její změnu státní tajemník nebo služební 

orgán v nadřízeném služebním úřadu. Pokud takový nadřízený služební úřad není, schvaluje 

organizační strukturu vedoucí služebního úřadu. Pokud naopak dochází v souvislosti se 

schválením nebo změnou organizační struktury ke skončení služebního poměru nebo 

odvolání ze služebního místa představeného, schvaluje organizační strukturu Ministerstvo 

vnitra.42 

První systemizace byla provedena k 1. červenci 2015 a bylo při ní schváleno celkem 

75 877 míst, 68 091 služebních míst v režimu zákona o státní službě, tzn. 90,5 %. A 7 028 

pracovních míst. Z celkového počtu služebních míst bylo 9 837 míst představených.43  

Systemizace přijatá s účinností od 1. 1. 2016 v souladu s přechodnými ustanoveními 

zákona o státní službě zpřesnila vymezení služebních a pracovních míst, které bylo 

provedeno první systemizací schválenou s účinností od 1. 7. 2015.  Dále tato systemizace 

obsahovala některé změny vyvolané zejména podstatnou změnou podmínek, za kterých byla 

první systemizace schválena. Rámec pro přípravu návrhů systemizace vytvořila vláda České 

republiky svým usnesením č. 465 ze dne 15. 6. 2015. V tomto usnesení uložila ministru vnitra 

ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, aby připravili 

 
42 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx, str.62 -
63 
43 Výroční zpráva o státní službě za rok 2016, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx, 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
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návrh systemizace služebních a pracovních míst ve služebních úřadech na rok 2016 v 

návaznosti na objemy prostředků na platy a počty míst podle vládou schváleného návrhu 

státního rozpočtu České republiky na rok 2016. Náměstek ministra vnitra pro státní službu 

vydal k zajištění prací na návrzích systemizace metodický pokyn č. 7/2015, kterým stanovil 

pravidla pro zpracování návrhu změn systemizace služebních a pracovních míst ve služebním 

úřadu s účinností od 1. 1. 2016. Celkově bylo schváleno 76 197 služebních a pracovních míst. 

Ve srovnání s první systemizací se jedná o nárůst o 920 míst.44 Ve druhé systemizaci bylo 

schváleno 9 911 míst představených. V celkovém počtu pracovních míst schválila vláda 345 

míst vedoucích zaměstnanců. Objem prostředků na platy všech systemizovaných míst ve 

služebních úřadech představuje celkem 27 686 971 323 Kč. Z této částky připadá na služební 

místa 25 445 998 006 Kč a na pracovní místa 2 240 973 317 Kč. 45  

Změny systemizace byly prováděny v souladu s § 18 zákona o státní službě, to 

znamená, je-li důsledkem změny systemizace změna počtu služebních míst, objemu 

prostředků na platy státních zaměstnanců nebo změna platové třídě státního zaměstnance o 

více než jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru, je změna přípustná jen dojde-li ke změně 

působnosti správního úřadu nebo podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace 

schválená. Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě 

na zasedání poradního sboru dne 3. června 2016 přijal závěr č. 746, kde se zabýval otázkou 

podstatné změny podmínek, za kterých byla systemizace schválená. Poradní sbor za 

podstatnou změnu považuje takovou, která je se srovnatelná se změnou zákonné působnosti 

služebního úřadu, tedy například omezení finančních prostředků nečinnost služebního úřadu 

(podstatné snížení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců), potřeba realizace 

projektu financování nebo spolufinancovaných z evropských strukturálních, investiční a 

obdobných fondů, strategických projektů nebo podstatný nárůst činností v působnosti 

služebního úřadu související s mimořádnou mezinárodní či vnitřní situací. Naopak 

 
44 Výroční zpráva o státní službě za rok 2016, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx, str.21 
45 Výroční zpráva o státní službě za rok 2016, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx,, str.22 
46 Závěr poradního sboru č 7, z 3.6.2016. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-
namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx


37 
 

podstatnou změnou podmínek není, podle poradního sboru, personální obměna ve vedoucí 

funkci služebního úřadu. 

Škoda, že se tohoto závěru poradního sboru sám náměstek pro státní službu 

v aplikační praxi nedržel, anebo že by výše uvedené podmínky byly zakotveny přímo v těle 

zákona. V průběhu roku 2016 předložil ministr vnitra vládě České republiky celkem 12 

návrhů na změnu systemizace.47 Návrh schválený s účinností od 1. 11. 2016 změnil 

systemizaci všech služebních úřadů a spočíval ve změně objemu prostředků na platy. Tento 

návrh souvisel s usnesením vlády České republiky č. 831 ze dne 21. 9. 2016, kterým rozhodla 

o zvýšení výdajů na platy včetně příslušenství v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 

2016 a prostředky na platy státních zaměstnanců správních úřadů tak byly v 11. a 12. měsíci 

roku 2016 navýšeny o 5 %. V převážné většině případů spočívaly návrhy na změnu 

systemizace v navýšení počtu služebních a pracovních míst a souvisejícím navýšení objemu 

prostředků na platy. Jejich důvodem byla především podstatná změna podmínek, za nichž 

byla systemizace schválena, zejména nárůst činností zajišťovaných služebními úřady nebo 

účast v projektech financovaných z evropských strukturálních, investičních a obdobných 

fondů. Změny systemizace v průběhu roku 2016 se projevily ve změně systemizačních 

ukazatelů. Z porovnání počtu služebních míst na začátku a na konci roku vyplývá nárůst 

počtu systemizovaných míst o 335 služebních míst a 194 pracovních míst. Objem prostředků 

na platy zaměstnanců na služebních místech vzrostl ve stejném období o 545 925 241 Kč a 

na pracovních místech o 110 452 144 Kč.48 

Při přípravě návrhu systemizace pro rok 2017 byl přijat nový procesní postup, na 

jehož základě byl návrh systemizace předložen spolu s návrhem státního rozpočtu. 

Systemizaci služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2017 schválila vláda České 

republiky svým usnesením číslo 829 ze dne 21. 9. 2016.49 

S účinností od 1. ledna 2017 bylo schváleno 77 970 služebních a pracovních míst. V 

porovnání se systemizací s účinností od 1. ledna 2016 se jedná o nárůst o 1 773 služebních a 

 
47 Výroční zpráva o státní službě za rok 2016, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx 
48 Výroční zpráva o státní službě za rok 2016, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx, str.24 
49 Usnesení vlády k materiálu č.j. 1216/16, Dostupné: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-09-21 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-09-21
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pracovních míst. Z celkového počtu systemizovaných míst bylo schváleno 70 527 míst 

služebních, tedy míst v režimu zákona o státní službě, a 7 443 míst pracovních, tedy míst v 

režimu zákoníku práce. Jestliže v roce 2016 bylo z celkového počtu služebních míst 

systemizovaných 9 911 míst představených, s účinností od 1. ledna 2017 bylo schváleno 10 

001 míst představených. V celkovém počtu pracovních míst schválila vláda České republiky 

380 míst vedoucích zaměstnanců. Objem prostředků na platy všech systemizovaných míst 

ve služebních úřadech představuje celkem 30 474 658 733. Kč. Z této částky připadá na 

služební místa 27 895 047 682 Kč, a na pracovní místa 2 579 611 05 1 Kč. 50 

Rámec pro přípravu návrhů systemizace pro rok 2018 vytvořila vláda České 

republiky svým usnesením č. 829 ze dne 21. září 2016. V tomto usnesení uložila ministru 

vnitra ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, aby 

připravili návrh systemizace služebních a pracovních míst ve služebních úřadech na rok 2018 

v návaznosti na objemy prostředků na platy a počty míst podle vládou schváleného návrhu 

státního rozpočtu České republiky na rok 2018. Příprava návrhů systemizace se řídila 

služebním předpisem č. 3 náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 17. března 2017, 

kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích 

změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu.  

Časový sled prací na návrzích stanovil harmonogram přípravy systemizace zpracovaný 

Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí. V souladu s tímto harmonogramem 

byly návrhy systemizace připravovány paralelně s vládním návrhem státního rozpočtu. 

Oproti předcházejícímu roku, kdy byl modul systemizace a organizace (OSYS) Informačního 

systému o státní službě ve zkušebním provozu, proběhlo předložení návrhů služebními úřady 

Ministerstvu vnitra, jejich kontrola a schválení výhradně jeho prostřednictvím. S účinností 

od 1. ledna 2018 bylo schváleno 78 581 služebních a pracovních míst. V porovnání se 

systemizací s účinností od 1. ledna 2017 se jedná o nárůst o 611 služebních a pracovních 

míst. Z celkového počtu systemizovaných míst bylo schváleno 71 039 míst služebních (v 

systemizaci s účinností od 1. ledna 2017 to bylo 70 527 služebních míst), tedy míst v režimu 

zákona o státní službě, a 7 542 míst pracovních, tedy míst v režimu zákona č. 262/2006 Sb., 

 
50 Výroční zpráva o státní službě za rok 2017, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx,, str.29 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
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zákoník práce (v systemizaci s účinností od 1. ledna 2016 to bylo 7 443 pracovních míst). 

Jestliže v roce 2017 bylo z celkového počtu služebních míst systemizováno 10 001 míst 

představených, s účinností od 1. ledna 2018 bylo schváleno 10 053 míst představených. V 

celkovém počtu pracovních míst schválila vláda 361 míst vedoucích zaměstnanců oproti 380 

místům vedoucích zaměstnanců v roce 2017. Objem prostředků na platy všech 

systemizovaných míst ve služebních úřadech představuje celkem 32 916 274 813 Kč. Z této 

částky připadá na služební místa 30 095 432 729 Kč a na pracovní místa 2 820 842 084 Kč. 

S ohledem na ochranu veřejného zájmu stanovila vláda požadavek státního občanství České 

republiky na 3 766 služebních místech (3 734 v systemizaci s účinností od 1. ledna 2017) a 

na 242 pracovních místech (240). Tento požadavek byl v největším počtu stanoven na 

služebních místech v Ministerstvu zahraničních věcí (1 832 služebních míst) a v Ministerstvu 

vnitra (1 230 služebních míst). Vláda České republiky stanovila také 62 služebních míst (63 

služebních míst v systemizaci s účinností od 1. ledna 2017), na nichž lze se státním 

zaměstnancem sjednat nebo stanovit zákaz konkurence. Jedná se zejména o místa, na kterých 

se rozhoduje o veřejných zakázkách, případně jsou na nich vykonávána práva a povinnosti 

zprostředkovatele při realizaci dotační politik.51 

V průběhu roku 2018 předložil ministr vnitra vládě České republiky celkem osm 

návrhů na změnu systemizace. Ve většině případů návrhy na změnu systemizace spočívaly 

ve změnách klasifikace systemizovaných míst platovou třídou nebo v jejich novém vymezení 

v důsledku změny správních činností či prací na nich požadovaných. Důvodem změn byly 

zejména reorganizace činností zajišťovaných služebními úřady nebo jejich nárůst.52 

Zásadní význam pro přípravu návrhů systemizace pro rok 2019 v jednotlivých 

služebních úřadech mělo usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 379 k přípravě státního 

rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021.53 V 

materiálu bylo konstatováno, že se v platové oblasti negativně projevuje objem prostředků 

 
51 Výroční zpráva o státní službě za rok 2018, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx, str.26-28 
52 Výroční zpráva o státní službě za rok 2018, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx,, str.30 
 
53 Usnesení vlády k materiálu čj. 456/18, Dostupné: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-06-19 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-06-19
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na platy i počet míst nad stanovená pásma přípustnosti existence neobsazených míst. Bylo 

stanoveno, že v organizačních složkách státu i státních příspěvkových organizacích dojde k 

redukci počtu míst nad 5 % hranici neobsazenosti a objemu prostředků na platy nad 3 % 

hranici neobsazenosti. Rozhodným okamžikem pro propočty se staly vyhodnocené výsledky 

neobsazenosti míst za první čtvrtletí roku 2018 s tím, že byly zohledněny pouze kmenové 

agendy (nikoliv prostředky a počty míst spolufinancované z nadnárodních fondů). 

V návrhu systemizace za všechny služební úřady je s účinností od 1. ledna 2019 

schváleno celkem 77 826 služebních a pracovních míst. Podle meziročního srovnání (se 

stavem k 1. 1. 2018) se jedná snížení o 755 systemizovaných míst. Systemizace, která nabyla 

účinnosti 1. ledna 2018, stanovila celkem 78 581 míst. Porovnáme-li návrh se stavem k 31. 

12. 2018, tak se jedná o snížení o 852 systemizovaných míst. Z celkového počtu 

systemizovaných míst je 70 195 míst služebních, a to představuje oproti 1. lednu 2018 snížení 

o 844 služebních míst. Pracovních míst je 7 631. Ve srovnání s 1. lednem 2018 je to více o 

89 pracovních míst. Schvaluje se 9 991 míst představených, tj. 14,23 % z celkového počtu 

služebních míst. V případě vedoucích zaměstnanců je to 360 míst, která představují 4,72 % 

z celkového počtu pracovních míst. Objem prostředků na platy na všech systemizovaných 

místech ve služebních úřadech představuje v návrhu 34 343 491 471 Kč. Z této částky připadá 

na služební místa částka ve výši 31 354 087 229 Kč a na pracovní místa částka 2 989 404 

242 Kč. Ve srovnání s 1. lednem 2018 je patrný nárůst o 1 258 654 500 Kč na platy na 

služebních místech a o 168 562 158 Kč na místech pracovních, celkem pak o 1 427 216 658 

Kč.54  

„Závazným dokumentem pro systematizaci účinnou od 1.1.2020 bylo usnesení vlády 

ze dne 29. listopadu 2018 č. 783 k návrhu systemizace služebních a pracovních míst s 

účinností od 1. ledna 2019. Tímto usnesením vláda uložila ministru vnitra ve spolupráci s 

ministrem financí připravit návrh systemizace služebních a pracovních míst ve služebních 

úřadech na rok 2020 v návaznosti na objemy prostředků na platy a počty míst podle vládou 

schváleného návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020.  V rámci rozpočtových 

 
54 https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-
2019.aspx 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2019.aspx
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prací, které vyústily v usnesení vlády ze dne 16. září 2019 č. 652 k návrhu zákona o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2020, byla dohodnuta a následně vládou schválena opatření 

k redukci počtu systemizovaných míst a objemu prostředků na platy. Návrhy systemizace 

služebních a pracovních míst jednotlivých služebních úřadů byly předloženy v souladu s 

vládním návrhem státního rozpočtu.  V návrhu systemizace za všechny služební úřady je s 

účinností od 1. ledna 2020 předkládáno ke schválení celkem 75 754 služebních a pracovních 

míst. Při meziročním srovnání se stavem k 1. 1. 2019, kdy bylo systemizováno 77 843 

služebních a pracovních míst, bylo zaznamenáno snížení o 2 089 systemizovaných míst. 

Porovnáme-li návrh s předpokládaným stavem k 31. 12. 2019, dochází ke snížení o 2 042 

systemizovaných míst. Na tomto snížení se podílí 1 890 služebních a 152 pracovních míst. Z 

celkového počtu systemizovaných míst je 67 900 míst služebních (tj. míst v režimu zákona o 

státní službě), což představuje oproti 1. lednu 2019 snížení o 2 311 služebních míst. 

Pracovních míst (tj. míst v režimu zákoníku práce) je 7 854 a ve srovnání s 1. lednem 2019 

je to více o 222 pracovních míst. Počet služebních míst státních zaměstnanců zahrnuje 9 320 

představených, což představuje 13,73 % z celkového počtu 67 900 služebních míst. 

Systemizovaných míst vedoucích zaměstnanců je 444 a jejich podíl na počtu 7 854 pracovních 

míst činí 5,65 %. Na jedno místo představeného/vedoucího zaměstnance připadá 6,76 

systemizovaných míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, nebo zaměstnanců, 

kteří nejsou vedoucími zaměstnanci (6,52 k 1. 1. 2019). Objem prostředků na platy na všech 

systemizovaných místech ve služebních úřadech představuje v návrhu 35 764 263 264 Kč. Z 

této částky připadá na služební místa částka ve výši 32 307 631 031 Kč a na pracovní místa 

částka 3 456 632 233 Kč. Ve srovnání s 1. lednem 2019 je patrný nárůst o 952 900 825 Kč 

na platy na služebních místech a o 469 077 491 Kč na místech pracovních.“ 55 

 

3.6. Přehled systemizačních údajů 

Pro větší přehlednost jsem zpracovala veškeré dostupné údaje, jak z výročních 

zpráv o státní službě, tak i z Vládou ČR schválených materiálů, které se týkají ústředních 

orgánů státní správy do tabulky a následně ještě graficky porovnala.  

 
55 https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-
2020.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2020.aspx
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 Z porovnání plyne, že počet systemizovaných míst od roku 2015 do roku 2018 stále 

narůstal. Zlom nastal při přípravě systemizace účinné od 1.1.2019, kdy bylo přijato 

usnesení Vlády ČR ze dne 19. června 2018 č. 37956 k přípravě státního rozpočtu České 

republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021.  Ve vládním materiálu 

se otevřeně tento trend kritizuje a zároveň bylo stanoveno, že v organizačních složkách 

státu i státních příspěvkových organizacích dojde k redukci počtu míst nad 5 % hranici 

neobsazenosti a objemu prostředků na platy nad 3 % hranici neobsazenosti. Rozhodným 

okamžikem pro propočty se staly vyhodnocené výsledky neobsazenosti míst za první 

čtvrtletí roku 2018 s tím, že byly zohledněny pouze kmenové agendy.  

 Počínaje schválenou systemizací pro rok 2019 tak dochází k poklesu služebních 

míst, nikoli ovšem míst pracovních. Tato změna se nepromítla příliš ani do celkového 

objemu prostředků na platy všech systemizovaných míst, ani do přepočtu průměrné výše na 

jedno systemizované místo. 

 Náklady na personální obsluhu v ústředních orgánech státní správy projevují tak 

setrvalý rostoucí trend. 

 Veškeré údaje v Přehledu systemizovaných míst a prostředků na platy a dále i ve 

všech níže zpracovaných grafech jsou z veřejných zdrojů. Čerpala jsem z údajů na 

stránkách sekce pro státní správu Ministerstva vnitra ČR, konkrétně z výročních zpráv o 

státní službě a údajů z oddílu Systemizace služebních a pracovních míst.  Údaje jsem také 

ověřovala v materiálech a usneseních Vlády ČR. Materiály jsou detailně uvedeny 

v poznámkách pod čarou na následujících stranách.57 

 
56 Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 379, k materiálu čj. 456/18, Dostupné: https://apps.odok.cz/djv-
agenda?date=2018-06-19 
57 Viz poznámka č.58 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-06-19
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-06-19
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Přehled systemizovaných míst a prostředků na platy  
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Údaje se jsou čerpány z výročních zpráv za roky 2016, 2017 a 2018. Dále z údajů 

dostupných v sekci o státní službě týkajících se systemizace služebních a pracovních míst.58  

 

 

Porovnání počtu všech systemizovaných míst, služebních a pracovních míst a počtu 

představených 

 

 

 

 
58 Výroční zpráva o státní službě za rok 2016, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-
zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx 
Výroční zpráva o státní službě za rok 2017, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-
vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx 
Výroční zpráva o státní službě za rok 2018, Dostupné na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-
vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx 
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-
2019.aspx 
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-
2020.aspx 
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https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2020.aspx


45 
 

 

 

 

 

 

 

0

27,14104608 27,68697132

30,47465873
32,91627481

34,34349147
35,76426326

0 Kč

5 Kč

10 Kč

15 Kč

20 Kč

25 Kč

30 Kč

35 Kč

40 Kč

K  1.7.2015 K 1.1.2016 K 31.12.2016 K 1.1.2017 K 1.1.2018 K 1.1.2019 K 1.1.2020

M
ili

ar
d

y

Objem prostředků na platy všech systemizovaných míst

Objem prostředků na platy všech systemizovaných míst

0

25,33554586 25,44599801

27,89504768
30,09543273

31,35408723
32,30763103

0 Kč

5 Kč

10 Kč

15 Kč

20 Kč

25 Kč

30 Kč

35 Kč

K  1.7.2015 K 1.1.2016 K 31.12.2016 K 1.1.2017 K 1.1.2018 K 1.1.2019 K 1.1.2020

M
ili

ar
d

y

Objem prostředků na služební místa

Objem prostředků na služební místa



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

1,8055002

2,240973317

2,579611051
2,820842084

2,989404242

3,456632233

0 Kč

1 Kč

1 Kč

2 Kč

2 Kč

3 Kč

3 Kč

4 Kč

4 Kč

K  1.7.2015 K 1.1.2016 K 31.12.2016 K 1.1.2017 K 1.1.2018 K 1.1.2019 K 1.1.2020

M
ili

ar
d

y

Objem prostředků na pracovní místa

Objem prostředků na pracovní místa

0

29683 30055
32571

34907
36774

39342

0 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

35 000 Kč

40 000 Kč

45 000 Kč

K  1.7.2015 K 1.1.2016 K 31.12.2016 K 1.1.2017 K 1.1.2018 K 1.1.2019 K 1.1.2020

Průměrný objem prostředků na plat ze všech 

systemizovaných míst

Průměrný plat ze všech systemizovaných míst



47 
 

 

3.7. Změny systemizace s dopadem na státního zaměstnance 

Systemizace a její změny hrají u stability služebních míst asi nejzásadnější roli. 

Schválení systemizace, nebo změny systemizace, je zásadní v případě odvolání z místa 

představeného, přeložení na jiné služební místo, či případně u skončení služebního poměru. 

Politici se za mlčení či lépe s aktivní pomocí náměstka Postráneckého naučili tento 

nástroj účinně ovládat. Dosavadní rozhodovací pravomoc soudů bohužel ukazuje, že velmi 

dobře. Možnosti přezkumu se ukazovaly jako téměř nemožné. 

Zásadní otázka je v samotné povaze systemizace. Jak podrobněji popisuji v části 

Kazuistika, systemizaci jako důvod žaloby využilo již několik státních zaměstnanců.  

Jednak byly vzneseny žaloby proti rozhodnutí, ale také žaloby na ochranu před nezákonným 

zásahem. Doposud ale byly oba dva typy žalob správními soudy odmítány, respektive 

zamítány.  

Pokud se týká žaloby na ochranu proti nezákonnému zásahu podle § 82 správního 

řádu, soudy poukazovaly zejména na nesplnění dvou ze tří nutných podmínek pro úspěšnost 

žaloby. Obecně je soudy zastáván názor, že systemizace, popřípadě její změna, upravuje 

služební a pracovní místa pouze v obecné rovině a není proto směřována vůči konkrétní 

osobě, a právě proto se nemůžou konkrétní osoby cítit přímo zkráceny na svých právech. 

Soudy poukazují na to, že přímým zásahem, to je zásahem do osobních práv, je až rozhodnutí 

o odvolání ze služebního místa. Bohužel právě u těchto rozhodnutí bývá vždy uváděn jako 

důvod právě schválená systemizace, či její změna. Pokud se týká obecnosti, tak soudy59 

dovozují obecnost z § 17 zákona o státní službě, kde se definuje, co má systemizace pro 

každý služební úřad obecně stanovit. V rozhodování soudu dosud nebylo významné, že 

každý materiál, který byl předkládán vládě jako podklad pro schválení systemizace či její 

změny, vždy musel obsahovat popis konkrétních organizačních změn, včetně přesných 

informací o rušených organizačních útvarech. Takže se o systemizaci hovoří sice v obecné 

rovině, nicméně ve většině případů lze z materiálů pro jednání vlády vyčíst, která jedinečná 

 
59 Soudní rozhodnutí Č.j. 3A 64/2018 – 86, dostupné na http://www.nssoud.cz  
Soudní rozhodnutí Č.j. 11Ad 17/2017 – 68, dostupné na http://www.nssoud.cz  
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služební místa, a tedy i konkrétní osoby, zmíněná systemizace postihne. Pro služební orgán 

je tato schválená systemizace závazná. A proto i argumentace o schválení toliko v obecné 

rovině v případě schvalované systemizace není úplně pochopitelná. 

Vláda při schvalování systemizace, podle mínění správních soudů60, nevystupuje jako 

správní orgán ve smyslu § 4 odst. 1 soudního řádu správního61, neboť není naplněna definice 

správního orgánu v tomto ustanovení uvedená, že jí jako orgánu moci výkonné bylo svěřeno 

rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné 

správy. Na to poukazovaly správní soudy při zamítavých nálezech. Soudy upozorňovaly, že 

systemizace je aktem, který směřuje dovnitř státní správy, jímž vláda jednotlivým správním 

úřadům stanoví počet služebních míst, jejich obecné parametry a objem prostředků na platy 

státních zaměstnanců. Vláda tak při schvalování systemizace vystupuje jako vrcholný orgán 

výkonné moci a zároveň naplňuje koordinační úlohu vůči ministerstvům a ústředním 

orgánům státní správy v oblasti systemizace služebních úřadů. 

Poměrně zásadní rozhodnutí přinesl rozsudek Nejvyššího správního soudu62 č.j. 8 

Ads 301/2018-52, kde se mimo jiné uvádí, že dosah schválené systemizace je daleko 

závažnější než jen souhrn služebních míst a objemu prostředků na platy státních 

zaměstnanců. Upozorňuje se zde na to, že podkladem pro vládní materiály jsou vždy návrhy 

od jednotlivých služebních orgánů, a tak vláda ve svém usnesení může tento návrh, 

respektive tyto návrhy konkrétních služebních úřadů, buď změnit, anebo nepřímo s takovými 

návrhy souhlasit v podobě, jak byly předloženy v rámci přípravy systemizace. Správní soud 

konstatuje, že služební úřady předkládají v rámci přípravy systemizace návrhy své 

organizační struktury a vláda je buď schválí nebo případně upraví. Následně se již 

služebnímu orgánu nedává téměř žádný prostor pro vytvoření nějaké odlišné struktury, pokud 

musí respektovat schválenou systemizaci. 

 
60 Soudní rozhodnutí Č. j.: 3A 64/2018 – 86, dostupné na http://www.nssoud.cz  
Soudní rozhodnutí Č. j.: 11Ad 17/2017 – 68, dostupné na http://www.nssoud.cz 
61 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
62Soudní rozhodnutí Č.j. 8 Ads 301/2018-52 Dostupné: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0301_8Ads_1800045S_20191009114117.pdf?fbclid=IwA
R3fjyo7MeK2_PRv20BaSEuJaGbwULdYuZ5zWC7Dm7l3wLJyAigploJ2UbY 
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Nejvyšší správní soud tak deklaruje, že není podstatné, zda ke změně, která má dopad 

do služebního poměru konkrétního zaměstnance, dojde v návaznosti na změny organizační 

struktury služebního úřadu, nebo z důvodů schválení změny systemizace. Soud říká, že ani 

v jednom z těchto případů to totiž nelze považovat za naplnění podmínky přímého zkrácení 

na právech státního zaměstnance. Oba tyto akty mají povahu interního organizačního aktu.  

V případě systemizace je třeba vyjít z toho, že vláda je vrcholným orgánem výkonné 

moci, rozhoduje ve sboru, přičemž výsledkem je přijetí usnesení. Obecnost, která je úzkým 

místem při rozhodování soudů, je podle Nejvyššího správního soudu dána tím, že subjekty 

regulace jsou vymezeny definičními znaky a nikoliv určením (výčtem) jejich prvků, přičemž 

obecnost nemůže změnit ani to, že se týká jen určitého počtu subjektů práva. Soud nepopírá, 

že k dopadům může dojít právě v důsledku změny systemizace a následném dotčení na 

právech konkrétní osoby konkrétního státního zaměstnance, ale požadavek přímého dotčení 

na právech, který odpovídá principům správního soudnictví je založen primárně k ochraně 

veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob v souladu s § 9 a § 5 s. ř. s.63 A 

proto ve svém rozhodnutí Nejvyšší správní soud shrnuje, že systemizace tedy nemůže 

zasáhnout do práv a povinností státního zaměstnance přímo a nemůže tedy jít o nezákonný 

zásah ve smyslu § 82 ods.2 s. ř. s.64 a zároveň nemůže systemizace tedy také představovat 

ani rozhodnutí podle § 65 s. ř. s.65, protože ani tady není splněna podmínka přímého zásahu 

do práv státního zaměstnance. 

Nabízí se tedy otázka, zdali systemizace a její změny jsou vůbec přezkoumatelné. 

Nejvyšší správní soud se v souvislosti s touto otázkou zabýval nejprve definicí veřejné 

funkce a nerušeného výkonu této funkce66. Zde jednoznačně státní službu subsumuje pod 

tento pojem. A právě v souvislosti s Listinou garantovanou ochranou výkonu veřejné funkce 

vidí cestu k přezkoumání nejen zákonnosti samotného rozhodnutí ve věcech služby, které 

 
63 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
64  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
65 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
66 Soudní rozhodnutí Č.j. 8 Ads 301/2018-52 Dostupné: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0301_8Ads_1800045S_20191009114117.pdf?fbclid=IwA
R3fjyo7MeK2_PRv20BaSEuJaGbwULdYuZ5zWC7Dm7l3wLJyAigploJ2UbY 
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zasahuje do práva výkonu veřejné funkce, ale také pro přezkum zákonnosti kroků, které 

rozhodnutí ve věci služby mohou předcházet. 

Nejvyšší správní soud poukazuje, že by bez možnosti přezkumu mohlo být 

systemizace a její změny či schválení organizační struktury použito, aby byl státní 

zaměstnanec z funkce odvolán nebo případně přeložen bez splnění, jinak striktních 

zákonných podmínek. Konkrétně uvádí, „…že by došlo ke zrušení zastávaného služební 

místa, ale zároveň by vzniklo místo formálně jiné, ale se stejnou obsahovou náplní. Důvody, 

které vedou k takovýmto krokům by mohly být zcela zjevně protiprávní, například 

diskriminační. Důrazně upozorňuje, že je nežádoucí, aby prostřednictvím systemizace bylo 

možné dosahovat protiprávních cílů, i když by k zásahu do práv a povinností státního 

zaměstnance došlo až pozdějším úkonem, jehož obsah by byl ale předurčen právě změnou 

systemizace či organizační struktury.“67 

Nejvyšší správní soud tak nalézá pro přezkum systemizace institut § 75 odst. 2 věta druhá 

soudního řádu správního68 cituji, „byl-li závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí 

jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce také jeho zákonnost, není-li 

jím sám vázán a neumožňuje-li tento zákon žalobci napadnout takový úkon samotnou žalobou 

ve správním soudnictví“69. Soud upozorňuje na závaznost následných aktů následujících po 

schválení systemizace. Takže organizační dokumenty, kterými dochází ke změně služebních 

míst jsou závaznými podklady pro služební orgány, které rozhodují ve věcech služby. 

Nejvyšší správní soud se zabýval i otázkou, zda tyto organizační dokumenty lze považovat 

za jiný úkon správního orgánu a konstatoval, že rozhodování ve věcech služby je prováděno 

vrchnostensky služebními orgány za subsidiárního použití správního řádu. 

 Kruciální otázku, tzn. naplnění zákonné zkratky správního orgánu podle § 4 odst. 1, 

písm. a) s. ř. s 70, tzn. zda bylo vládě, případně služebnímu orgánu rozhodujícímu o 

 
67Soudní rozhodnutí Č.j. 8 Ads 301/2018-52 Dostupné: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0301_8Ads_1800045S_20191009114117.pdf?fbclid=IwA
R3fjyo7MeK2_PRv20BaSEuJaGbwULdYuZ5zWC7Dm7l3wLJyAigploJ2UbY 
68 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, §75 
69 Soudní rozhodnutí Č.j. 8 Ads 301/2018-52 Dostupné: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0301_8Ads_1800045S_20191009114117.pdf?fbclid=IwA
R3fjyo7MeK2_PRv20BaSEuJaGbwULdYuZ5zWC7Dm7l3wLJyAigploJ2UbY 
70 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
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organizační struktuře svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a 

právnických osob v oblasti veřejné správy řeší tak, že konstatuje, že systemizaci či změny 

organizační struktury, lze považovat za závazný podklad ve smyslu § 75 odst. 2 větě druhé s. 

ř. s. pro rozhodování ve věcech služby. Je totiž vydáván vládou jako orgánem moci výkonné, 

v oblasti veřejné správy (otázka organizace státní služby), přičemž je pro orgány rozhodující 

ve věcech služby závazný. Z ničeho nevyplývá, že by těmito organizačními dokumenty byl 

vázán i soud. S ohledem na to je soud oprávněn v rámci žaloby proti rozhodnutí ve věci služby 

přezkoumat zákonnost těchto organizačních dokumentů71.  

 Nejvyšší správní soud zároveň dospěl k závěru, že systemizace nemůže být vzhledem 

ke své povaze nezákonným zásahem. 

Navzdory dosud zcela neúspěšné soudní ochraně systemizací dotčených státních 

zaměstnanců je mezi státními zaměstnanci obecně vnímám tento nástroj pozitivně, jak 

dokládají i údaje uvedené Zprávě z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 

234/2014 Sb.72  Kladně je hodnocena zejména formalizace celého procesu systemizace, která 

je daná zákonem. Pro státní zaměstnance představuje pevný řád a pravidla. Podle jejich 

názorů přispěl proces systemizace a organizace služebních úřadů k vyšší stabilitě státní 

správy, a zdá se jim, že možnost provedení změn je náročnější, než před účinností zákona a 

vyžaduje se podrobné odůvodnění.  

Autorka práce se domnívá, že je potřeba věnovat velkou pozornost  zdůvodnění změn, 

zejména v souvislosti s § 18 zákona o státní službě, který stanovuje podmínky, za kterých lze 

změny provést, a to právě ve světle nejnovějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu73. 

Poměrně široký výklad umožňuje termín „podstatné změny podmínek“. Zajímavé je, že 

 
71Soudní rozhodnutí 8 Ads 301/2018-52 Dostupné: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0301_8Ads_1800045S_20191009114117.pdf?fbclid=IwA
R3fjyo7MeK2_PRv20BaSEuJaGbwULdYuZ5zWC7Dm7l3wLJyAigploJ2UbY 
72Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx, 
73Soudní rozhodnutí 8 Ads 301/2018-52 Dostupné: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0301_8Ads_1800045S_20191009114117.pdf?fbclid=IwA
R3fjyo7MeK2_PRv20BaSEuJaGbwULdYuZ5zWC7Dm7l3wLJyAigploJ2UbY 
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k této otázce přijal již v roce 2016 Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu 

závěr, který je označen jako číslo 7 ze dne 3. června 2016, kde se uvádí příklady, které tuto 

podmínku splňují, a obecně se říká: „Podstatnou změnou podmínek, za kterých byla 

systemizace schválena, je taková změna, která je srovnatelná se změnou zákonné působnosti 

služebního úřadu. Takovou změnou je například omezení finančních prostředků na činnost 

služebního úřadu (podstatné snížení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců), 

potřeba realizace projektů financovaných nebo spolufinancovaných z evropských fondů, 

strategických projektů (např. vyzbrojování ozbrojených sil České republiky) nebo podstatný 

nárůst činností v působnosti služebního úřadu související s mimořádnou mezinárodní či 

vnitřní situací (migrační krize, ohrožení bezpečnosti státu, povodně nebo jiné přírodní 

katastrofy, realizace mimořádných opatření k zajištění života a zdraví obyvatelstva, realizace 

mimořádných sociálních opatření, apod.). Naopak, podstatnou změnou podmínek není např. 

personální obměna ve vedoucích funkcích služebního úřadu, stanovení dlouhodobé koncepce 

činnosti úřadu a její změny, apod.“74 

I přes tento závěr je zřejmé, že je plně v moci jednotlivých služebních úřadů, jakým 

způsobem plánované změny zdůvodní a obhájí. Ze strany sekce pro státní službu, ale i celé 

odborné veřejnosti, je nutná vysoká míra kontroly plnění stanovených podmínek a zajištění 

vyváženosti ve vztahu k udržování stability na straně jedné a vytváření dostatečného prostoru 

služebním úřadům, aby mohli reagovat na případné zásadní změny vnitřních i vnějších 

podmínek na straně druhé.  

Ze zprávy z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb.)75 

ale plyne, že téměř 70 % respondentů i přes výše uvedené stále nepovažuje zákonnou úpravu 

systemizace a systému organizace služebních úřadů za dostatečnou ochranu proti účelovým 

politickým změnám, což byl jeden z hlavních záměrů formalizace procesu systemizace 

zákonem.  

 
74 https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
75 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx, str.73 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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Autorka práce se domnívá, že systemizace je proces, který do značné míry, možná i 

díky dosavadnímu rozhodování soudů, vykazuje výrazné prvky destabilizační. Je zřejmé, že 

stávající podoba přípravy a schvalování systemizace rozhodně není garance odpolitizování 

státní správy, ba naopak je to jednoznačně politický nástroj ingerence do státní správy. Za 

alarmující lze proto označit data z analýzy zprávy z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) 

k zákonu č. 234/2014 Sb.)76, že přibližně 43 % respondentů, tedy téměř polovina 

dotazovaných, uvádí, že může docházet k účelové politizaci státní správy a jako způsob 

označují právě proces systemizace. 

Změny v systemizaci, které způsobila změna vládního obsazení, skutečně přímo 

vyvolávají obavy o politické ovlivňování výkonu státní správy. A tady je často zmiňovaná 

jako klíčová právě pozice státních tajemníků a náměstka ministra vnitra pro státní službu 

jako garantů stability. Bohužel se doposud ukázalo, že jsou naopak výkonnými nástroji 

politické reprezentace.  

 

 

3.8. Zrušení služebního místa 

Systemizace, tak jak byla výše popsána, může vést ke zrušení služebního místa. A 

zrušení služebního místa v důsledku systemizace může být důvodem pro převedení státního 

zaměstnance na jiné služební místo, a to v souladu s § 61 odst. 1 písm. c) zákona o státní 

službě.  

Zde narážíme na první problém. Protože podmínkou pro převedení je existence 

volného služebního místa vhodného pro daného konkrétního státního zaměstnance. 

Problematické je to zejména proto, že kritéria jsou sice demonstrativně uvedena v 

metodickém pokynu náměstka pro státní službu ke změnám služebního poměru77, nicméně 

 
76 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx 
77 Metodický pokyn https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-
pokyny.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
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zařazení či spíše nezařazení včetně zdůvodnění zařazení či nezařazení, je zcela v rukách 

služebního orgánu a jeho subjektivního posouzení.  

Kritéria se mohou vztahovat jak ke služebnímu místu, tzn. posuzují se činnosti, které 

jsou na daném konkrétním místě vykonávány, platová třída, obory služby, působiště. Ale i k 

osobě státního zaměstnance, tady se posuzuje například jeho zdravotní stav, jeho vzdělání, 

dosavadní zkušenosti. Volnost posuzování služebního orgánu vede v celé řadě případů k 

použití opravných prostředků. A následnému posouzení jak nadřízeným služebním orgánem, 

tak i přezkumu soudnímu, jak je patrno v části Kazuistika.   

Pokud služební orgán určí nějaké volné služební místo jako pro státního zaměstnance 

vhodné, pak je povinen státního zaměstnance na služební místo převést. Na straně druhé, 

protože v případě služebního poměru se jedná o vrchnostenský vztah, tak státní zaměstnanec, 

pokud obdrží rozhodnutí o převedení na jiné služební místo, je povinen ode dne, který je 

uveden v rozhodnutí, konat službu na novém služebním místě. I zde existuje možnost použití 

opravného prostředku, státní zaměstnanec tak může podat odvolání. Ale toto odvolání nemá 

odkladný účinek. Sluší se ještě připomenout, že státní zaměstnanec nemusí být převeden na 

služební místo, které je ve stejné platové třídě jako původní služební místo, může být 

převeden i na místo v nižší platové třídě, ale vždy toto místo musí odpovídat dosaženému 

vzdělání. V případě, že by byl převeden na služební místo, které neodpovídá jím dosaženému 

vzdělání, musí s převedením vyslovit státní zaměstnanec souhlas.  

Služební orgán by měl vyhledávat vhodné služební místo primárně ve stejném 

služebním úřadu, ale převedení do jiného služebního úřadu není a priori vyloučeno, přihlíží 

se k tomu, jaké činnosti zaměstnanec doposud vykonával.  

Služební orgán může rozhodnutí o převedení na jiné vhodné služební místo učinit 

jako první úkon v řízení, tzn. bez jakékoliv předchozí formální komunikace s dotčeným 

státním zaměstnancem. Prostě na základě podkladů shromážděných ze své služební činnosti 

posoudí dotčené místo jako pro zaměstnance vhodné a vydá rozhodnutí.  Sice se zde 

doporučuje maximální součinnost se státním zaměstnancem, nicméně praxe a aplikace 

zákona ukazují, že se poměrně často rozhoduje autoritativním způsobem, bez jakékoli 

komunikace se státním zaměstnancem.  Zákonná absence odkladného účinku rozhodnutí, při 

podání opravného prostředku, autoritativnost jen potvrzuje. Úsměvně pak působí doporučení 
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v metodických materiálech sekce pro státní službu o maximální součinnosti, jako základního 

pravidla pro obě zúčastněné strany.  Podobně úsměvné je i doporučení, že státní zaměstnanec 

může sám navrhovat volná místa, která považuje za vhodná.  A to i proto, že v metodických 

pokynech se hned vedle objevuje upozornění, že služební orgán není těmito návrhy v žádném 

případě vázán, protože není povinen převést státní zaměstnance na místo, které on sám 

považuje pro sebe za nejvhodnější, nýbrž je povinen jej převést na vhodné služební místo. 

Přičemž zvažuje i zájem služebního úřadu a dalších státních zaměstnanců o jejich převedení 

se rozhoduje. 

Posouzení otázky vhodnosti služebního místa má velmi neurčitě definováno pořadí 

posuzovaných kritérií, jejich váhu a důležitost, a to jak v metodických pokynech sekce pro 

státní službu, tak nakonec i v zákoně samotném. Záleží zcela na libovůli služebního orgánu, 

a tak v důsledku vlastně i politické reprezentace, která tak může ovlivňovat přeřazení státního 

zaměstnance. V části Kazuistika, v případě Ministerstva zdravotnictví ČR je patrné, jak tento 

institut lze účelově použít, když se pro zaměstnance s opakovaným služebním hodnocením 

„vynikající, všeobecně uznávaný odborník“, čtyřmi obory služby, dlouholetou praxí ve státní 

správě nenašlo ani jedno vhodné služební místo, na které by mohla být státní zaměstnankyně 

zařazena - převedena. 

Pokud nemůže být státní zaměstnanec převeden na jiné služební místo, protože 

neexistuje žádné vhodné, zařadí se podle § 62 odst. 1 zákona státní službě, mimo výkon 

služby z organizačních důvodů. Rozhodnutí o zařazení přísluší služebnímu orgánu tehdy, 

pokud se nepodaří najít vhodné služební místo okamžitě po zrušení služebního místa.  

Toto zařazení je zcela standardní opatření, které při aplikaci zákona nečiní žádné 

problémy a skutečně může významně přispět k nalezení vhodného místa, které může být 

volné v šestiměsíční lhůtě podle zákona, protože to je lhůta, dokdy může změna služebního 

poměru trvat. Po celou dobu zařazení mimo výkon služby náleží státnímu zaměstnanci plat 

ve výši 80 % jeho dosavadního platu. Doba využitelná pro hledání adekvátního uplatnění 

státního zaměstnance byla v zákoně stanovená zcela správně a myslím si, že účinně.  

Služební úřad je povinen státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon služby, 

zřídit přístup do neveřejné části evidence obsazovaných míst v informačním systému státní 

služby. Státní zaměstnanec tak může vyhledávat volná místa, o která by měl zájem a 
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kontaktovat příslušný služební orgán ve služebním úřadu, v němž se volné služební místo 

nachází. Služební orgán z moci úřední rozhodne o převedení na toto služební místo nebo mu 

případně sdělí, proč nepovažuje volné místo pro něj za vhodné.  

Tady se trochu staví na hlavu vrchnostenský vztah v rámci zákona o státní službě, 

protože tento informační systém by měl sám generovat služebnímu orgánu v místě a čase 

vhodná volná místa, a služební orgán by měl vzápětí konat.  

Služební orgán je povinen pravidelně vyhodnocovat volná služební místa ve svém 

služebním úřadu i z toho hlediska, zda nejsou vhodná pro státního zaměstnance, který je 

zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů, a i volná služební místa v jiných 

služebních úřadech. Aplikace tohoto ustanovení v praxi často spočívá v tom, že služební 

orgán obesílá další služební orgány s žádostí o informace o vhodných volných služebních 

místech, a toto dokládá ve služebním spise státního zaměstnance. 

U představených po odvolání z místa představeného je jediná změna v tom, že se 

rozhoduje podle § 61 odst. 1 písm. b), nikoliv podle písm. c), jak jsem uváděla výše.  

U představených samozřejmě platí oblíbený bonmot ze sekce pro státní službu, že nelze míti 

za definitivní: „Jednou představený, navždy představený“. K uvedenému se také váže 

imperativní doporučení sekce státní služby, že představení nebo respektive odvolaní 

představení se mají účastnit výběrových řízení, která jsou nutná pro obsazení nových 

služebních míst představených.  Zde si dovolím malou poznámku o jisté výhodě pro 

představené, která platí až od velké novely účinné od roku 2019, a to nové znění § 51 odst. 4 

zákona o státní službě, kdy se umožňuje představeným po dobu tří let hlásit do výběrových 

řízení na obsazení služebních míst představeného na stejném nebo nižším stupni řízení, než 

na jakém vykonávali službu, ačkoliv by jinak nesplňovali požadavky na účast v těchto 

výběrových řízení, týkající se zastávané pozice nebo požadované praxe.  

Pokud se nepodaří najít vhodné služební místo, a státní zaměstnanci jsou zařazeni 

mimo výkon služby déle než šest měsíců, pak je založen důvod pro skončení služebního 

poměru podle § 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě.  Správní řízení zahajuje služební 

orgán z moci úřední. Státní zaměstnanec se má možnost seznámit se s veškerými podklady, 

které shromáždil služební orgán pro rozhodnutí, ještě před vydáním rozhodnutí. Státní 

zaměstnanec se proti rozhodnutí může odvolat, a to ve lhůtě deseti dnů následujících po dni 
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doručení rozhodnutí. Opravný prostředek ale nemá odkladný účinek. Pokud by odvolací 

orgán shledal rozhodnutí o skončení služebního poměru nezákonným, určí účinky svého 

rozhodnutí zpětně, čímž nebude státní zaměstnanec nějak poškozen, a až do skončení 

služebního poměru mu bude náležet plat ve výši 80 % dosavadního platu. 

  Při skončení služebního poměru na dobu neurčitou náleží státnímu zaměstnanci podle 

§ 72 odst. 2 zákona o státní službě odbytné, a to ve výši, která je závislá na době trvání 

služebního poměru. Výše odbytného je od trojnásobku až po dvanáctinásobek měsíčního 

platu. Jedná se o plat, který byl státnímu zaměstnanci naposledy určen na služebním místě. 

Snížení platu na 80 % po dobu zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů nemá 

na určení výše odbytného vliv.  

 Samotné postavení mimo výkon služby s sebou samozřejmě nese administrativní a 

finanční náklady. Počty státních zaměstnanců, kterým je takto službu znemožněno 

vykonávat, rostou pravidelně s personálními změnami ve složení Vlády ČR.  

 O tom, že ani v současnosti nejde o pouhé jednotlivce, svědčí i tabulka, kterou si na 

základě dotazů sestavil Český rozhlas v roce 2018 a kterou autorka prezentuje na následující 

straně78. Už tehdy bylo jasné, že od počátku účinnosti zákona o státní službě jde o přibližně 

stovku státních zaměstnanců, a náklady převyšující desítky milionů Kč. A to všechny 

dotázané ústřední orgány státní správy na vznesené otázky neodpověděly.  

 Bylo by zcela jistě zajímavé zjistit tyto údaje aktualizované, možná ještě doplněné o 

úhrn prostředků, které byly vyplaceny jako odchodné. V dostupných materiálech sekce pro 

státní službu je autorka této práce nenalezla. Lze ale předpokládat, že by tyto údaje mohly 

být dostupné z Informačního systému o státní službě79. 

 

 

 
78 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-
namestci_1811290600_tec 
79 Informační systém o státní službě je zřízen zákonem č. 234/2014 Sb. jako informační systém veřejné 
správy, jehož účelem je vedení údajů nezbytných pro správu organizačních věcí služby a služebních vztahů v 
rámci služebních úřadů i mezi nimi a provádění některých úkonů podle tohoto zákona.  
Správcem informačního systému o státní službě je Ministerstvo vnitra. Dostupné: 
https://portal.isoss.cz/irj/portal/ 
 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-namestci_1811290600_tec
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-namestci_1811290600_tec
https://portal.isoss.cz/irj/portal/
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„Náklady na zaměstnance mimo službu*80 

 

RESORT ZAMĚSTNANCI MZDOVÉ NÁKLADY** 

ministerstvo pro místní rozvoj 1 320 389 Kč 

ministerstvo zemědělství 13 3 385 879 Kč 

ministerstvo spravedlnosti 2 545 356 Kč 

ministerstvo životního prostředí 9 2 242 374 Kč 

ministerstvo práce a sociálních věcí 6 6 705 000 Kč 

ministerstvo vnitra 1 105 632 Kč 

ministerstvo zahraničí 3 450 000 Kč 

ministerstvo obrany 6 600 000 Kč 

ministerstvo průmyslu a obchodu 10 neuvedlo 

ministerstvo zdravotnictví 10 2 932 308 Kč 

ministerstvo financí 3 1 341 245 Kč 

ministerstvo školství 8 1 038 317 Kč 

ministerstvo dopravy 1 neuvedlo 

ministerstvo kultury 0 0 Kč 

CELKEM 73 19 666 500 Kč 

* Údaje od účinnosti zákona o státní službě v lednu 2015 do listopadu 2018 
** 80 % mzdových nákladů za dobu 6 měsíců, kdy byl zaměstnanec zařazen mimo službu z organizačních 
důvodů“81 
 
 

 Je ale nutné poznamenat, že před účinností zákona o státní službě byly změny ještě 

razantnější. Například v roce 2006 opouštěly ministerstva početné řady náměstků ministrů, 

ředitelů sekcí i ředitelů odborů.82 

 
80 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-
namestci_1811290600_tec 
81 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-
namestci_1811290600_tec 
82 https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/jak-se-kroti-ministerstva-265211 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-namestci_1811290600_tec
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-namestci_1811290600_tec
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-namestci_1811290600_tec
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-statni-sluzbe-cistky-ministerstva-andrej-babis-odvolani-namestci_1811290600_tec
https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/jak-se-kroti-ministerstva-265211
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4. Šetření sledovaných údajů v Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu 

obrany ČR  

V prosinci roku 2019 a v únoru 2020 bylo provedeno autorkou práce šetření 

vybraných nástrojů služebního zákona formou dotazníků a řízené rozhovory se 

zaměstnanci sekcí státních tajemníků obou uvedených resortů.  

Z rozhovorů vyplynulo následující shrnutí cílů zákona, tak jak na jejich naplnění 

nahlížejí státní úředníci: Základním cílem implementace státní služby mělo být 

odpolitizování státní správy. Cíl depolitizovat státní službu se dle soudu dotázaných 

zaměstnanců nedaří naplnit. Byť se míra politizace státní služby v důsledku zejména 

transparentnosti některých procesů sice snížila, v ústředních správních úřadech, zvláště 

pak v ministerstvech, nadále přetrvává. Několikrát zazněl názor, že tím, co politizaci 

státní služby přímo nabízí, je systemizace, potažmo organizační struktura služebních 

úřadů a výběrová řízení na místa vyšších úrovní.  

Státní zaměstnanci mají dále za to, že rigidita procesů ve státní službě jde ruku v ruce 

s transparentností. Proto je transparentnost jeden z cílů, který se podařilo naplnit. 

Vysokou devizou státní služby je předvídatelnost jejích procesů; rozhodování podle 

zákona je sice formální a administrativně velmi náročné, ale ve většině případů 

předvídatelné. Dále je povzbuzující názor, že silnou stránkou státní služby je zejména 

přezkoumatelnost jejích procesů. 

Stabilita a depolitizace byly hlavními cíli státní služby, které očekávali její recipienti 

– státní zaměstnanci. Pozitivně jsou vnímány nástroje ke slaďování rodinného a osobního 

života státních zaměstnanců s výkonem státní služby, dále pak nástroje týkající se 

podmínek služby. Pozitivně, podle názoru státních zaměstnanců, ovlivňuje stabilitu 

i současný systém odměňování. 

Zákon k posílení efektivity státní správy rozhodně nepřispěl, tvrdí dotázaní státní 

zaměstnanci. Omezení výkonnosti je podle nich ovlivněno překlopením do státní služby 

drtivé většiny zaměstnanců, které zakonzervovalo stagnaci rozvoje zaměstnanců 

v odbornosti. 



60 
 

Lze konstatovat, že zvýšení administrativní zátěže a nárůstu byrokracie omezilo 

efektivitu výkonu státní správy. Jakákoli rigidní regulace je podle jejich soudu překážkou 

rozvoje výkonnosti. Tomu nepomáhá ani oktrojování systému kvality řízení do 

služebních úřadů, myslí si několik státních úředníků.  Drtivá většina zaměstnanců pak 

kritéria zlepšování vnímá jako zbytečná a překážející jejich činnosti. 

Snižování počtu systemizovaných míst nedoprovázené zvyšováním hmotného 

zabezpečení státní zaměstnance spíše demotivuje. A většina státních úředníků je toho 

názoru, že služební hodnocení není adekvátním nástrojem rozvoje zaměstnance. 

Jako jeden z největší přínosů státní služby je vnímána oblast vzdělávání.   

Zákon podle státních úředníků v resortech vnitra a obrany tak nejvíce přispěl ke 

zvýšení transparentnosti a stability státní správy. 

 

 

4.1. Komparativní část 

Vzhledem rozsahu zjišťovaných údajů, a i delší časové ose, kde jsem porovnávala 

údaje již od roku 2010, jsem zpracovala přehledné tabulky a vybrané údaje přenesla do 

grafů.  

Vzhledem k časové ose, která zahrnuje i dobu před účinností zákona o státní službě, 

bylo pro zjednodušení v grafech užito sousloví „pracovní místa“, které v letech účinnosti 

zákona o státní službě zahrnuje veškerá systemizovaná místa, to znamená jak místa 

služební (upravena zákonem o státní službě)83, tak místa pracovní (upravena zákoníkem 

práce)84. Obdobně „vedoucí pracovní místa“ znamenají systemizované vedoucí pozice. 

V tabulkách je vše již podrobně zachyceno a systemizovaná služební místa jsou dále 

detailněji popisována. 

Údaje v následujících grafech a tabulkách byly autorce práce poskytnuty na základě 

žádosti státními tajemníky v Ministerstvu vnitra ČR a v Ministerstvu obrany ČR 

v prosinci 2019 a v únoru 2020. 

 
83 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 
84 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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Z grafů je patrné, že u Ministerstva vnitra ČR došlo k nárůstu počtu státních úředníků od 

roku 2010 do roku 2019 téměř o šest stovek, to znamená navýšení zhruba o 27 %, ale u 

Ministerstva obrany ČR je počet pracovních míst téměř konstantní, rozdíl mezi léty 2010 a 

2020 je cca 6 %. 

Pokud se týká vedoucích pracovních míst, od účinnosti zákona o státní službě míst pro 

představené, tak je naopak vyrovnanější křivka u Ministerstva vnitra ČR, kde procentuálně 

vzrostl počet vedoucích pracovníků o 12 %. U Ministerstva obrany, kdy na počátku, tzn. 

v roce 2010 bylo 115 míst vedoucích pracovníků, v roce 2020 systemizace obsahuje 135 míst 

představených. Vrcholem jsou roky od 2015 do 2018, kdy bychom na Ministerstvu obrany 

mohli nalézt 170 představených. Poměrně věrně spolu obě křivky, to je jak celkový počet 

pracovních, systemizovaných míst, tak křivka míst pro vedoucí pozice – představené, 

korespondují. Dá se tedy zobecnit, že platí, čím více pracovních míst, tím více míst 

vedoucích. U Ministerstva obrany ČR připadá na jednoho vedoucího zaměstnance 

(představeného) zhruba sedm zaměstnanců, trochu z rovnoměrné řady vybočuje rok 2020, 

kdy je to průměrně deset státních zaměstnanců na jednoho představeného.  U Ministerstva 

vnitra ČR je křivka vyrovnaná, a na jednoho vedoucího pracovníka připadá zhruba deset 

zaměstnanců.  

 U Ministerstva obrany ČR došlo mezi rokem 2010 a rokem 2020 k nárůstu celkových 

mzdových prostředků o 226 mil. Kč. V roce 2010 to bylo 463 21 000 Kč, v roce 2020 bylo 

na platy rozpočtováno 689 103 056 Kč.  

 V Ministerstvu vnitra ČR to byl mezi léty 2010 a 2019 nárůst o 415 mil. Kč. U 

prostředků na platy tak došlo k růstu o zhruba 49 %. V roce 2019 tak bylo v rozpočtu 

Ministerstva vnitra ČR celkem určeno na platy 1 253 788 000 Kč, oproti 839 485 000 Kč 

z roku 2010. 
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 Od 1.7. 2015, tedy od účinnosti první systemizace, se počet služebních míst 

v Ministerstvu vnitra ČR pohybuje zhruba ve výši 2 500, odchylky jsou v desítkách míst 

oběma směry. Vedle toho ale trajektorie křivky prostředků na platy služebních míst vykazuje 

setrvalý nárůst. Mezi lety 2015 a 2019 tak náklady v této oblasti vzrostly o 344 594 000 Kč, 

tzn. o 37 %. 

 U Ministerstva obrany ČR se od 1.1. 2016 k 1.1.2020 počet služebních míst pohybuje 

zhruba ve výši 1000 míst, k výraznější poklesu došlo až k 1.1.2020, kdy se počet služebních 

míst snížil o 50 a u představených došlo ke snížení o 28 míst. Podobně jako u Ministerstva 

vnitra ČR ale křivka prostředků na platy služebních míst roste i u Ministerstva obrany. Mezi 

lety 2016 a 2020 tak náklady v této oblasti vzrostly o 102 216 589 Kč, tzn. o 20 %. 

 Pokud se podrobněji podíváme na celkovou tabulku zpracovanou z údajů 

vykazovaných Ministerstvem obrany ČR, tak můžeme dojít k následujícím zjištěním.  

 U Ministerstva obrany ČR lze pozorovat trend nárůstu počtu nově zřizovaných a 

zároveň i rušených míst představených. Zejména čísla z let 2019 a 2020 jsou nebývale vysoká 

a vykazující výraznou nestabilitu. Z údajů pro rok 2020 plyne, že ze všech 120 míst 

představených bylo zrušeno 59 míst, a nově zřízeno 31míst představených. Menší, ale přesto 

relativně vysoký počet rušených, a zároveň zřizovaných míst představených, vykazuje i rok 

2019, kdy bylo zrušeno 15 míst a zřízeno 9 míst. 

 S tímto trendem samozřejmě musí korespondovat i vykazovaný počet odvolání 

z místa představeného. V roce 2018 se to týkalo šestnácti představených, v roce 2019 již 

čtyřiceti sedmi představených. Nejčastějším důvodem je zrušení místa představeného.85 

 V posledních dvou letech se na Ministerstvu obrany ČR zvyšuje i počet převedení na 

jiné služební místo, v roce 2019 se týkal 18 státních zaměstnanců, v roce 2020 již 36 státních 

zaměstnanců. Nejčastějšími důvody jsou již z výše uvedeného plynoucí důsledek odvolání 

ze služebního místa představeného a druhým nejčastějším důvodem je zrušení služebního 

místa z důvodu změny systemizace. 

 
85 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě §60, odst.1, písm. a) 
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 Rok 2020 byl výraznou změnou i u počtu zařazených mimo výkon služby 

z organizačních důvodů, dotkl se 30 státních zaměstnanců v roce 2019 a 6 zaměstnanců 

v roce 2019, naproti tomu od počátku účinnosti služebního zákona nebyl z tohoto důvodu do 

výše uvedeného roku 2019 zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů žádný, 

respektive jeden zaměstnanec v roce 2017. 

 Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu z důvodu marného 

uplynutí doby, kdy byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních 

důvodů, se dotkla v roce 2016 jednoho státního zaměstnance, v roce 2019 pak dvou státních 

zaměstnanců. 

 Skončení služebního poměru ze zákona se u Ministerstva obrany objevuje každoročně 

v jednotkách případů. Nejvíce jich bylo v roce 2018, kdy takto skončil služební poměr u osmi 

státních zaměstnanců. Nejčastěji je uplatňován důvod podle §74, odst.1, písm. f), tzn. 

skončení ve zkušební době. 

 Ve věcech služby byly na Ministerstvu obrany ve zkoumaném období podány pouze 

dva opravné prostředky. Z toho bylo státnímu zaměstnanci, který opravný prostředek využil, 

vyhověno v obou případech a napadené rozhodnutí bylo zrušeno. 

 Odbytné vyplácelo Ministerstvo obrany ČR zatím pouze v roce 2020 a dosud bylo 

vyplaceno 1 839 720 Kč. 

 Pro srovnání je nutný podrobnější pohled i na tabulku na str. 66, zpracovanou z údajů 

vykazovaných Ministerstvem vnitra ČR. 

 U Ministerstva vnitra ČR lze pozorovat trend nárůstu počtu nově zřizovaných a 

zároveň i rušených míst představených. Zejména čísla z let 2019 a 2020 jsou nebývale vysoká 

a vykazující výraznou nestabilitu. Z údajů pro rok 2020 plyne, že ze všech 120 míst 

představených bylo zrušeno 59 míst, a nově zřízeno 31 míst představených. Menší, ale přesto 

relativně vysoký počet rušených, a zároveň zřizovaných míst představených vykazuje i rok 

2019, kdy bylo zrušeno 15 míst a zřízeno 9 míst. 
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 S tímto trendem samozřejmě musí korespondovat i vykazovaný počet odvolání 

z místa představeného. V roce 2018 se to týkalo šestnácti představených, s tím, že 

nejčastějším důvodem je zrušení místa představeného.86 

 V posledních dvou letech se i na Ministerstvu vnitra ČR zvyšuje počet převedení na 

jiné služební místo, v roce 2018 se týkal 33 státních zaměstnanců, v roce 2019 pak 27 státních 

zaměstnanců. Jednoznačně nejčastějším důvodem je zrušení služebního místa z důvodu 

změny systemizace a na rozdíl od obrany se převedení v důsledku odvolání ze služebního 

místa představeného týkal maximálně pěti zaměstnanců v 2018. 

 I u počtu zařazených mimo výkon služby z organizačních důvodů Ministerstvo vnitra 

nekopíruje strmý nárůst Ministerstva obrany. Na Ministerstvu vnitra ČR se dotkl za celou 

dobu implementace zákona pouhých jedenácti zaměstnanců, v roce 2018 jednoho a v roce 

2019 pak deseti. Za zaznamenání jistě stojí i fakt, že na vnitru je v daleko vyšší míře 

zařazováno mimo výkon služby z důvodů mateřské, či rodičovské dovolené, které setrvale 

po celou dobu služby překračuje stovku státních zaměstnanců, a po celou dobu sledování 

počet stále roste. Tento trend, myslím, souvisí s věkovou strukturou státních zaměstnanců 

v obou resortech, která bude pravděpodobně velmi odlišná.  

 Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu z toho důvodu, že 

uplynula marně doba, po kterou byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby 

z organizačních důvodů, se u Ministerstva vnitra ČR objevuje poprvé až v roce 2019, ale 

hned u šesti státních zaměstnanců. Ale na rozdíl od obrany se na vnitru objevil i důvod pro 

skončení služebního poměru z důvodu dvou po sobě jdoucích hodnocení státního 

zaměstnance s nevyhovujícími výsledky, který se v roce 2018 dotkl jednoho státního 

zaměstnance. 

 Počet skončení služebního poměru ze zákona je u Ministerstva vnitra vyšší, 

v absolutních číslech to jistě může souviset s vyšším počtem státních zaměstnanců. Oproti 

jednotkám na obraně jde na vnitru o desítky případu, více než dvě desítky takto skončených 

služebních poměrů lze najít každý rok a v roce 2017 šlo dokonce o 40 případů.  I na 

Ministerstvu vnitra ČR je nejčastěji uplatňován důvod podle §74, odst.1, písm. f), tzn. 

 
86 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, §60, odst.1, písm. a) 
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skončení ve zkušební době, ale objevují se i početně zajímavá čísla u důvodu opakovaně 

neúspěšné složení úřednické zkoušky, po šesti případech v letech 2017 a 2019. 

 Ve věcech služby bylo na Ministerstvu vnitra ČR ve zkoumaném období podáno ve 

srovnání s Ministerstvem obrany ČR daleko více opravných prostředků, celkem třináct 

v roce 2017, šestnáct v roce 2018 a devět v roce 2019. Týkaly se převedení na jiné služební 

místo a skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu. Ve dvou případech 

bylo po použití opravného prostředku napadené rozhodnutí zrušeno. 

 Odbytné vyplácelo Ministerstvo vnitra ČR zatím pouze v roce 2019 a dosud bylo 

vyplaceno 1 752 105 Kč. 

 

Vzhledem k velkému rozsahu dat v tabulkách byly k práci přiřazeny následujícími odkazy: 

Tabulka MO ČR def..xlsx 

Tabulka MV ČR def..xlsx 

Tabulky jsou také přílohou diplomové práce. 

Tabulka%20MO%20ČR%20def..xlsx
Tabulka%20MV%20ČR%20def..xlsx
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Ministerstvo obrany ČR 2015
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2010

2011
2012

2013
2014

CIVILNÍ ČÁST GŠ AČR CIVILNÍ ČÁST GŠ AČR CIVILNÍ ČÁST GŠ AČR CIVILNÍ ČÁST GŠ AČR CIVILNÍ ČÁST GŠ AČR
1.1.2015

CIVILNÍ ČÁST
01.07.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

CELKEM

933 80 997 77 956 78 965 79 626 78

CELKEM

115 0 134 0 129 0 133 1 82 1

334 268 417 274 968 583 571 623 490 608 626 195 665 144 526 677 479 858 689 103 056

12

1

1

1 025 1 035 1 034 1 034 1 004 954

154 153 154 154 148 120

247 087 827 512 036 731 544 942 695 593 987 538 605 199 919 614 253 320

154 2 2 0 9 31

0 3 1 0 15 59

0 3 1 16 47 1

z toho z důvodu zrušení místa představeného
§ 60 odst. 1 písm. a)

0 2 0 13 46 0

z toho z důvodu, že služební hodnocení obsahuje závěr o tom, že ve 

službě dosahoval nevyhovujících nebo dostačujících výsledků, § 60 odst. 1 písm. b)
0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu nesplnění předpokladů zdravotní způsobilosti
§ 60 odst. 1 písm. c)

0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu nesplnění předpokladu podle § 25 odst. 5 písm. b) 
§ 60 odst. 1 písm. d)

0 0 0 1 0 0

z toho z důvodu, že byl zproštěn výkonu služby z důvodu vazby
§ 60 odst. 1 písm. e)

0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že o to představený sám požádal
§ 60 odst. 2

0 1 1 2 1 1

0 0 0 0 0 0

0 11 11 2 18 36

z toho ze zdravotních důvodů § 61 odst. 1 písm. a) 0 0 0 0 0 0

z toho v důsledku odvolání ze služebního místa představeného § 61 odst. 1 písm. b) 0 1 1 1 11 17

z toho v důsledku zrušení jeho služebního místa z důvodu změny 

systemizace
§ 61 odst. 1 písm. c) 0 6 4 1 7 18

z toho v důsledku uplynutí doby, na kterou byl státní zaměstnanec 

zařazen na služební místo nebo jmenován na služební místo 

představeného na dobu určitou, aniž by současně skončil jeho 

služební poměr

§ 61 odst. 1 písm. d) 0 4 6 0 0 0

z toho z důvodu, že přestal splňovat požadavek podle § 25 odst. 5 

písm. b)
§ 61 odst. 1 písm. e) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že přestal splňovat požadavek státního občanství 

České republiky
§ 61 odst. 1 písm. f) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že odmítl uzavřít dohodu o zákazu konkurence nebo 

dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu 
§ 61 odst. 1 písm. g) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku 

nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat službu v jiném 
§ 61 odst. 1 písm. h) 0 0 0 0 0 1

7 23 31 22 23 36

z toho z organizačních důvodů § 62 0 0 1 0 6 30

z toho z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené § 63 7 23 28 22 17 6

z toho pro výkon funkce v odborové organizaci § 64 0 0 0 0 0 0

z toho pro pozastavení služby § 65 0 0 2 0 0 0

Počet skončení služebního poměru úmrtím nebo prohlášením za mrtvého § 71 1 0 3 1 0 0

Počet skončení služebního poměru uplynutím doby, pokud trval služební 

poměr na dobu určitou
§ 71 5 11 2 1 0 0

Počet skončení služebního poměru z důvodu neslučitelnosti § 74 odst. 2 1 0 1 0 0 0

Zánik služebního poměru představeného nesložením slibu § 188 odst. 4 1 0 0 0 0 0

Počet skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu § 72 0 1 0 0 2 0
z toho z důvodu, nesplňuje-li státní zaměstnanec požadavek občanství 

členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je 

smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

§ 72 odst. 1 písm. a) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že dvě po sobě jdoucí služební hodnocení státního 

zaměstnance obsahují závěr o tom, že ve službě dosahoval 

nevyhovující výsledky

§ 72 odst. 1 písm. b) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, nesplňuje-li státní zaměstnanec bez zavinění 

služebního úřadu jiný předpoklad potřebný k výkonu služby
§ 72 odst. 1 písm. c) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, uplynula-li marně doba, po kterou byl státní 

zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů
§ 72 odst. 1 písm. d) 0 1 0 0 2 0

Počet skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance
§ 73

3 36 41 35 59 11

Počet skončení služebního poměru ze zákona § 74 0 4 6 8 4 0

z toho, z důvodu že byl státní zaměstnanec pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin nebo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin 

proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti anebo byl pravomocně 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, dnem nabytí 

§ 74 odst. 1 písm. a) 0 1 0 1 0 0

z toho, z důvodu že v řízení o trestném činu podle předešlého řádku, 

kterého se státní zaměstnanec dopustil, za který zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, bylo trestní 

stíhání podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení 

narovnání a zastavení trestního stíhání, dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí

§ 74 odst. 1 písm. b) 0 0 0 0 1 0

z toho z důvodu, že byl státnímu zaměstnanci pravomocně uložen 

trest zákazu činnosti vykonávat službu, dnem nabytí právní moci 
§ 74 odst. 1 písm. c) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že  byl státní zaměstnanec na základě pravomocného 

soudního rozhodnutí omezen na svéprávnosti, dnem nabytí právní 

moci rozsudku

§ 74 odst. 1 písm. d) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že bylo státnímu zaměstnanci pravomocně uloženo 

kárné opatření propuštění ze služebního poměru, dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí

§ 74 odst. 1 písm. e) 0 0 0 0 0 0

z toho z důvodu zrušením služebního poměru služebním orgánem 

nebo státním zaměstnancem ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu 

nebo bez uvedení důvodu

§ 74 odst. 1 písm. f) 0 3 4 3 1 0

z toho z důvodu, že státní zaměstnanec uvedený v § 29 odst. 1 

nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku
§ 74 odst. 1 písm. g) 0 0 0 1 1 0

z toho z důvodu, že státní zaměstnanec dovršil věk 70 let § 74 odst. 1 písm. h) 0 0 2 3 1 0

0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 839 720

0 0 0 0 0 0

Prostředky vyplacené jako odbytné celkem za období v Kč

Prostředky vyplacené jako odchodné celkem za období v Kč

z toho ve věci převedení na jiné služební místo

z toho vyhověno (zrušeno rozhodnutí)

z toho ve věci zařazení mimo výkon služby

z toho vyhověno (zrušeno rozhodnutí)

z toho ve věci skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu

z toho vyhověno (zrušeno rozhodnutí)

z toho vyhověno (zrušeno rozhodnutí)

Počet služebních míst celkem

z toho počet služebních míst určených pro představené

Prostředky na platy služebních míst celkem v Kč

Počet nově zřízených míst představeného v příslušném období

Počet zrušených míst představeného v příslušném období

Počet odvolání ze služebního místa představeného

z toho z jiných důvodů

Počet převedení na jiné služební místo v příslušném období

Počet zařazení mimo výkon služby

Počet podaných opravných prostředků proti rozhodnutí služebního orgánu ve věcech služby

z toho ve věci odvolání ze služebního místa představeného

0

Počet žalob vedoucích zaměstnanců vůči Ministerstvu obrany 0 1 0 0 1

z toho vyhověno 0 0 0 0

450 717 000

Počet odvolaných z vedoucícho pracovního místa 26 14 15 26 15

Prostředky na platy pracovních míst celkem, od 1.7.2015 prostředky na platy pracovních i služebních 

míst celkem v Kč
463 211 000 407 844 000 463 223 000 434 116 000

169 170 170 163 135

1 167 1 077

z toho vedoucích pracovních míst, od 1.7.2015 včetně míst představených
115 134 129 134 83

148 170

704
1 088 1 154 1 164 1 163 1 167

Počet pracovních míst celkem, od 1.7. 2015 celkový počet systemizovaných míst 

(pracovních i služebních)

1 013 1 074 1 034 1 044
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Ministerstvo vnitra ČR 2015
2015

2016
2017

2018
2019

2010
2011

2012
2013

2014

1.leden 01.07.2020

Počet pracovních míst celkem 2 473 2 734 2 673 2 791 2 784 2 759

Z toho vedoucích pracovních míst 270 279 279 285 286 280

873 662 000 909 194 000 1 076 215 000 1 203 775 000 1 259 230 000 1 253 788 000

0

0

0

2 453 2 431 2 570 2 568 2 549

268 271 278 281 273

909 194 000 1 076 215 000 1 203 775 000 1 259 230 000 1 253 788

9 1 3 1 8

0 1 2 2 2

1 5 6 1 10

z toho z důvodu zrušení místa představeného
§ 60 odst. 1 písm. a)

0 3 3 0 0

z toho z důvodu, že služební hodnocení obsahuje závěr o tom, že ve 

službě dosahoval nevyhovujících nebo dostačujících výsledků, § 60 odst. 1 písm. b)
0 0 0 0 0

z toho z důvodu nesplnění předpokladů zdravotní způsobilosti
§ 60 odst. 1 písm. c)

0 0 0 0 0

z toho z důvodu nesplnění předpokladu podle § 25 odst. 5 písm. b) 
§ 60 odst. 1 písm. d)

0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že byl zproštěn výkonu služby z důvodu vazby
§ 60 odst. 1 písm. e)

0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že o to představený sám požádal
§ 60 odst. 2

1 2 3 1 2

0 0 0 0 0

2 9 7 33 27

z toho ze zdravotních důvodů § 61 odst. 1 písm. a) 0 0 0 0 0

z toho v důsledku odvolání ze služebního místa představeného § 61 odst. 1 písm. b) 0 0 1 5 1

z toho v důsledku zrušení jeho služebního místa z důvodu změny 

systemizace
§ 61 odst. 1 písm. c) 0 4 4 26 24

z toho v důsledku uplynutí doby, na kterou byl státní zaměstnanec 

zařazen na služební místo nebo jmenován na služební místo 

představeného na dobu určitou, aniž by současně skončil jeho 

služební poměr

§ 61 odst. 1 písm. d) 2 0 2 1 0

z toho z důvodu, že přestal splňovat požadavek podle § 25 odst. 5 

písm. b)
§ 61 odst. 1 písm. e) 0 0 0 1 0

z toho z důvodu, že přestal splňovat požadavek státního občanství 

České republiky
§ 61 odst. 1 písm. f) 0 4 0 0 0

z toho z důvodu, že odmítl uzavřít dohodu o zákazu konkurence nebo 

dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu 
§ 61 odst. 1 písm. g) 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku 

nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat službu v jiném 
§ 61 odst. 1 písm. h) 0 0 0 0 0

51 109 128 131 146

z toho z organizačních důvodů § 62 0 0 0 1 10

z toho z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené § 63 49 107 128 125 135

z toho pro výkon funkce v odborové organizaci § 64 0 0 0 0 0

z toho pro pozastavení služby § 65 2 2 0 5 1

Počet skončení služebního poměru úmrtím nebo prohlášením za mrtvého § 71 0 0 0 0 0

Počet skončení služebního poměru uplynutím doby, pokud trval služební 

poměr na dobu určitou
§ 71 0 0 0 0 0

Počet skončení služebního poměru z důvodu neslučitelnosti § 74 odst. 2 0 0 0 0 0

Zánik služebního poměru představeného nesložením slibu § 188 odst. 4 0 0 0 0 0

Počet skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu § 72 0 0 0 1 6
z toho z důvodu, nesplňuje-li státní zaměstnanec požadavek občanství 

členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je 

smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

§ 72 odst. 1 písm. a) 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že dvě po sobě jdoucí služební hodnocení státního 

zaměstnance obsahují závěr o tom, že ve službě dosahoval 

nevyhovující výsledky

§ 72 odst. 1 písm. b) 0 0 0 1 0

z toho z důvodu, nesplňuje-li státní zaměstnanec bez zavinění 

služebního úřadu jiný předpoklad potřebný k výkonu služby
§ 72 odst. 1 písm. c) 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, uplynula-li marně doba, po kterou byl státní 

zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů
§ 72 odst. 1 písm. d) 0 0 0 0 6

Počet skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance
§ 73

18 165 126 138 158

Počet skončení služebního poměru ze zákona § 74 1 22 40 29 25

z toho, z důvodu že byl státní zaměstnanec pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin nebo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin 

proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti anebo byl pravomocně 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, dnem nabytí 

§ 74 odst. 1 písm. a) 0 0 0 1 1

z toho, z důvodu že v řízení o trestném činu podle předešlého řádku, 

kterého se státní zaměstnanec dopustil, za který zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, bylo trestní 

stíhání podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení 

narovnání a zastavení trestního stíhání, dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí

§ 74 odst. 1 písm. b) 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že byl státnímu zaměstnanci pravomocně uložen 

trest zákazu činnosti vykonávat službu, dnem nabytí právní moci 
§ 74 odst. 1 písm. c) 0 0 0 1 0

z toho z důvodu, že  byl státní zaměstnanec na základě pravomocného 

soudního rozhodnutí omezen na svéprávnosti, dnem nabytí právní 

moci rozsudku

§ 74 odst. 1 písm. d) 0 0 0 0 0

z toho z důvodu, že bylo státnímu zaměstnanci pravomocně uloženo 

kárné opatření propuštění ze služebního poměru, dnem nabytí právní 

moci rozhodnutí

§ 74 odst. 1 písm. e) 0 0 0 0 1

z toho z důvodu zrušením služebního poměru služebním orgánem 

nebo státním zaměstnancem ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu 

nebo bez uvedení důvodu

§ 74 odst. 1 písm. f) 0 19 32 24 15

z toho z důvodu, že státní zaměstnanec uvedený v § 29 odst. 1 

nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku
§ 74 odst. 1 písm. g) 0 0 6 1 6

z toho z důvodu, že státní zaměstnanec dovršil věk 70 let § 74 odst. 1 písm. h) 0 0 1 2 1

0 5 13 16 9

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 3

0 0 0 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 752 105

0 0 0 0 0

2 2372 177 2 603 2 176 2 156

250 252 218 211 212

844 328 000

Počet odvolaných z vedoucícho pracovního místa 67 62 55 30 31

Prostředky na platy pracovních míst celkem v Kč 839 485 000 778 011 000 856 202 000 747 807 000

0

Počet žalob vedoucích zaměstnanců vůči úřadu 0 0 0 1 0

z toho vyhověno 0 0 0 1

z toho vyhověno (zrušeno rozhodnutí)

Počet služebních míst celkem

z toho počet služebních míst určených pro představené

Prostředky na platy služebních míst celkem v Kč

Počet nově zřízených míst představeného v příslušném období

Počet zrušených míst představeného v příslušném období

Počet odvolání ze služebního místa představeného

z toho z jiných důvodů

Počet převedení na jiné služební místo v příslušném období

Počet zařazení mimo výkon služby

Počet podaných opravných prostředků proti rozhodnutí služebního orgánu ve věcech služby

z toho ve věci odvolání ze služebního místa představeného

Prostředky vyplacené jako odbytné celkem za období v Kč

Prostředky vyplacené jako odchodné celkem za období v Kč

z toho ve věci převedení na jiné služební místo

z toho vyhověno (zrušeno rozhodnutí)

z toho ve věci zařazení mimo výkon služby

z toho vyhověno (zrušeno rozhodnutí)

z toho ve věci skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu

z toho vyhověno (zrušeno rozhodnutí)
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5. Kazuistika 

Představa autorky této práce původně byla, že na tomto místě popíše veškeré doposud 

soudně projednané kauzy, které mají společný znak – změnu systemizace. Bohužel rozsah 

takové analýzy výrazně překročil možnosti.  Autorka proto přistoupila k selektivnímu výběru 

a přiklonila se k variantě detailního popisu předsoudního procesu v kauze náměstkyně 

v Ministerstvu zdravotnictví ČR, a v druhé podkapitole pak popisuje kauzu náměstka 

v Ministerstvu zemědělství ČR ve fázi soudních rozhodnutí, a to včetně poměrně zásadního 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu87.  

 

 

5.1. Kauza Ministerstvo zdravotnictví 

Kauza náměstkyně v Ministerstvu zdravotnictví ČR je popisována záměrně obšírně, 

autorka se snaží o detailní popis aplikace zákona o státní službě, použití jeho institutů, stejně 

jako použití institutů správního řádu v praxi, právní posouzení a jeho meze. K podrobnosti 

vede i fakt, že doposud nebyl tento proces popsán. 

Až do prosince roku 2016 se mělo za to, že změny na pozici představených, ale i obecně 

na všech postech ve státní správě, bude možno konat toliko prostřednictvím změny 

systemizace. A i tehdy jen změny, které budou velmi důkladně a podrobně odůvodněné.  

Jak se brzy ukázalo, takzvaná úřednická definitiva, aneb stabilita vysoutěžených míst v 

řádných výběrových řízení, tak jistá není a nebude. 

V prosinci 2016 došlo ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky ke změně na místě 

ministra zdravotnictví.  Ačkoliv byla systemizace pro rok 2017 již schválená 21.září, nově 

jmenovaný ministr Miloslav Ludvík v den svého nástupu na Ministerstvo zdravotnictví ČR 

oznamuje dvěma zcela v souladu se zákonem o státní službě ustanoveným odborným 

náměstkyním pro vedení sekcí, že se s nimi ve svém týmu nepočítá.88 Vzhledem k již 

 
87 Soudní rozhodnutí Č.j. 8 Ads 301/2018-52 Dostupné: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0301_8Ads_1800045S_20191009114117.pdf?fbclid=IwA
R3fjyo7MeK2_PRv20BaSEuJaGbwULdYuZ5zWC7Dm7l3wLJyAigploJ2UbY 
88 Zemětřesení na ministerstvech je možné. Ludvík začíná. Novinky.cz [online].  
Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/422550-zemetreseni-naministerstvech-je-mozne-ludvik-
zacina.html 
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schválené systemizaci se zdálo, že jeho slova jsou spíše hrozbou než reálnou možností. Jak 

se později ukázalo, opak byl pravdou. Ministr Ludvík byl předem domluven s náměstkem 

pro státní službu Josefem Postráneckým a jeho týmem na možnosti již schválenou 

systemizací změnit a dvou odborných náměstkyň se ještě do její účinnosti zbavit.  

Na vládě byl doplněný materiál projednáván dvakrát, a to 5. a 14. prosince 2016. 

Vzhledem k tomu, že autorka práce byla jednou z dotčených odborných náměstkyň, 

využila své konkrétní zkušenosti s procesem, dosud ještě příliš nepopsaným. A protože svá 

stanoviska ke krokům služebních orgánů vypracovávala sama s pomocí přátel, ale bez 

spolupráce s advokáty, je tato práce i prostorem pro uvedení právních závěrů, ke kterým v 

průběhu kauzy docházela. 

Jedná se o úplný komplexní přehled právních aktů, jak změny systemizace a 

následných kroků služebních orgánů, tzn. státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví, 

náměstka ministra vnitra pro státní službu, tak i dokumentace právních názorů účastnice 

řízení – autorky práce. Bohužel soud dosud nerozhodl o žalobě, kterou podala účastnice 

řízení na náměstka pro státní službu ministerstva vnitra Josefa Postráneckého v červenci roku 

2017. 

 

 

5.1.1. Odvolání ze služebního místa představeného  

5.1.2. Postavení mimo výkon služby z organizačních důvodů 

Vláda schválila systemizaci 21. 9. 2016, po rozhodnutí nově jmenovaného ministra 

zdravotnictví Ludvíka a na jeho žádost byla předložena úprava schválené systemizace89 na 

jednání vlády a opakovaně projednávána. Nakonec byla schválena 14. 12. 2016 usnesením 

číslo 110890. 

Státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví se 15. 12. 2016 obrací na státní tajemnice 

a státní tajemníky v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst na rok 

2017, které vláda schválila předešlý den, tzn. 14. 12. 201691. Seznamuje je, že v rámci 

 
89 Č.j. 1553/16 
90 Usnesení vlády č.1108 ze dne 14.12.2016 
91 Č.j. MZDR 71343/2016-1/ST 
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ministerstva zdravotnictví dojde od 1. 1. 2017 ke zrušení dvou služebních míst v šestnácté 

platové třídě, vyjmenovává obory služby pro obě dvě zrušená služební místa v šestnácté 

platové třídě. V prvním případě šlo o služební místo zařazené v šestnácté platové třídě s obory 

služby: zdravotnictví a ochrana zdraví, systém veřejné správy, informační komunikační 

technologie a odborné zabezpečení činnosti vlády. V druhém případě se jednalo také o 

služební místo zařazené v šestnácté platové třídě, s obory služby: hospodaření s majetkem 

státu, finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, zahraniční vztahy a služba, veřejné 

investování zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že v rámci ministerstva 

zdravotnictví je omezená nabídka volných služebních míst systemizovaných v šestnácté či 

patnácté platové třídě, tak se státní tajemník ministerstvu zdravotnictví obrátil právě na své 

kolegy s dotazem, zda se v jejich služebních úřadech nenacházejí neobsazená služební místa 

v šestnácté a  patnácté platové třídě s některým z výše uvedených oborů služby, která by 

mohla být vyhodnocena jako vhodná pro účely zařazení – jmenování státních zaměstnanců, 

jejichž služební místa budou v důsledku vládou schválené systemizace na rok 2017 zrušena. 

Požádal je zároveň, aby v případě, že taková místa ve služebních úřadech jsou nebo od 1. 1. 

2017 budou neobsazená, mu byly zaslány bližší informace těchto místech, zejména 

charakteristika jazykové a jiné odborné požadavky, požadavek na stupeň utajení, doba trvání 

výkonu služby, úroveň řízení a podobně.  

V odpovědích, které státní tajemník od svých kolegů státních tajemníků v 

jednotlivých služebních úřadech dostal, ve velké většině poukazovali na to, že žádné volné 

služební místo, které je systemizované v šestnácté či patnácté platové třídě s uvedenými 

obory státní služby, v jejich úřadu není. Dne 21. 12. 2016 státní tajemník v ministerstvu 

zdravotnictví ještě rozšiřuje svou žádost o informaci o neobsazených služebních místech ve 

čtrnácté platové třídě92. 

Mezi služebními úřady, které uvedly, že v rámci jejich úřadů existuje nějaké volné 

systemizované služební místo s obory služby a v žádaných platových třídách, bylo například 

ministerstvo školství93, kde bylo volné služební místo v patnácté platové třídě, a to pozice 

vrchního ministerského rady – vedoucího oddělení správních agend a rozkladové komise. 

 
92 Č.j. MZDR 71343/2016-2/ST 
93 Č.j. MŠMT 38429/2016-1 
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Velmi zajímavou odpověď poskytla státní tajemnice v ministerstvu pro místní rozvoj94, 

kterou si dovoluji odcitovat v její autentické podobě: „Vážený pane státní tajemníku na 

základě vaší žádosti ze dne 21. 12. 2016 o informaci ohledně neobsazených služebních míst 

vám sděluji, že na ministerstvu pro místní rozvoj jsou na 80 % neobsazených služebních míst 

v uvedených v platových třídách vyhlášena výběrová řízení. Zbylých 20 % neobsazených míst 

je systemizovaných v jiných oborech služby. Případně se jedná o neobsazená systemizovaná 

místa s oborem služby číslo 47, která je možné obsadit na dobu určitou po dobu mateřské 

rodičovské dovolené.“95 Na tento dopis státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví 

nereagoval vůbec, ačkoliv by se jistě slušelo zjistit přesné údaje ohledně minimálně 20 % 

neobsazených služebních míst. 

Ministerstvo financí v reakci96 na žádost o informace uvedlo, že na ministerstvu 

financí se nachází celkem jedenáct neobsazených služebních míst v platové třídě čtrnáct. Na 

těchto služebních místech byly zastoupeny požadované obory služby: hospodaření s 

majetkem státu a jeho privatizace, finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 

informační komunikační technologie. Ministerstvo financí zároveň poslalo tabulku 

neobsazených služebních míst i s atributy těchto míst v popisu.  

Na ministerstvu životního prostředí97 existovalo jedno volné služební místo ve 

čtrnácté platové třídě s oborem služby zahraniční vztahy a služby a také v oboru veřejné 

investování a zadávání veřejných zakázek. 

Volná služební místa bez uvedení konkrétních systemizovaných míst signalizovalo i 

ministerstvo zahraničních věcí98. 

Státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví 3. ledna 2017 zareagoval pouze na 

informaci z ministerstva financí, a to žádostí: „V návaznosti na váš dopis, kterým jste mě 

informoval o volných služebních místech ve vašem služebním úřadu, na které nebylo 

vyhlášeno výběrové řízení, si vás jako služební orgán, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu 

 
94 Č.j. 53349/2016-94 
95 Č.j. 53349/2016-94 
96 Č.j. MF 4581/2016-3002-2 
97 Č.j. 88033/ENV/16  
98 Č.j. 460844/2016-PERS  
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s převedením státní zaměstnankyně na služební místo představeného – vedoucí oddělení s 

oborem služby informační komunikační technologie ve čtrnácté platové třídě.“99 Na to státní 

tajemník ministerstva financí odpovídá dopisem z 5. ledna 2017: „… s ohledem na přípravu 

na vyhlášení výběrového řízení od začátku ledna 2017 a na konečné vyhlášení výběrového 

řízení na obsazení vámi uvedeného služebního místa ze dne 6. ledna 2017, s převedením 

státního zaměstnance na služební místo nesouhlasím.“100 Je otázkou, zda při narychlo 

vyhlašovaném výběrovém řízení, kdy státní tajemník v ministerstvu financí odpovídal ještě 

před samotným vyhlášením výběrového řízení,  nedošlo k porušení zákona. Když samotná 

žádost o zařazení byla doručena ještě před vyhlášením výběrového řízení neboli, zda 

výběrové řízení nebylo překotně vyhlášeno právě kvůli tomu, aby dotyčné služební místo 

nemuselo být obsazeno převedením státního zaměstnance. 

Ještě zajímavější odpověď, která bude hrát důležitou roli až do samotného 

vyvrcholení kauzy – podání žaloby, přišla z ministerstva vnitra101. Státní tajemník v 

ministerstvu vnitra reaguje 17. ledna 2017, tzn. o více než týden později, po vydání 

rozhodnutí státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví o postavení státní zaměstnankyně 

mimo výkon služby z organizačních důvodů, protože pro ni nebylo nalezeno žádné volné 

vhodné služební místo. Státní tajemník v ministerstvu vnitra zasílá charakteristiky volných 

systemizovaných služebních míst v ministerstvu vnitra a jeho podřízených útvarech, které 

splňují specifikované parametry, konkrétně se jedná o šedesát osm služebních míst ve 

čtrnácté platové třídě, třináct služebních míst v patnácté platové třídě a jedno služební místo 

v šestnácté platové třídě. Současně upozorňuje na ustanovení § 162 odst. 3) zákona č. 

234/2014 Sb. o státní službě, na níž odkazuje i čl. 54 odst. 4) metodického pokynu náměstka 

pro státní službu číslo 1/ 2016102, a to zejména ve spojitosti s případným zájmem o obsazení 

služebního místa náměstka pro řízení sekce veřejné správy. Státní tajemník v ministerstvu 

vnitra píše, že toto ustanovení se musí vykládat v souladu s § 28 odst. 3) zákona č. 234/2014 

 
99 PID: MZDRP01K7DQL 
100 Č.j. MF – 1086/2017/3002-3 
101 Č.j. MV – 8529-3/SST-2017 
102 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnosti ke 
změnám služebního poměru, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-
2016.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2016.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2016.aspx
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Sb. o státní službě: „ Při zájmu o obsazení tohoto služebního místa lze podle státního 

tajemníka v ministerstvu vnitra předpokládat, že pan ministr vnitra by využil svého Ústavního 

práva vybírat si nejbližší spolupracovníky, mezi které náměstci pro řízení sekce zcela 

nepochybně patří, a případné obsazení tohoto služebního místa by tedy bylo nutno projednat 

i s panem ministrem“. Státní tajemník v ministerstvu vnitra poukazuje i na to, že toto služební 

místo je možno obsadit pouze na dobu určitou po dobu uvolnění (postaveni mimo výkon 

služby) stávající náměstkyně pro řízení sekce veřejné správy pro výkon funkce uvolněného 

člena zastupitelstva kraje. 

Na dopis státního tajemníka v ministerstvu vnitra reaguje státní tajemník v 

ministerstvu zdravotnictví 20. ledna 2017 dopisem103: „… v souvislosti s vaším dopisem ze 

dne 17. ledna 2017, kterým jste mě informoval o volných systemizovaných míst na 

ministerstvu vnitra, si vás tímto jako státního tajemníka v ministerstvu vnitra, dovoluji 

požádat o vyslovení souhlasu se zařazením státní zaměstnankyně na volné služební místo v 

šestnácté platové třídě – náměstkyně pro řízení sekce.“104 Tímto dopisem již podruhé státní 

tajemník v ministerstvu zdravotnictví prokazatelně poukázal na existenci vhodného volného 

služebního místa v souladu se zněním zákona o státní službě, což bude hrát významnou úlohu 

v právním názoru autorky této práce.  

Z ministerstva vnitra žádná zamítavá reakce nepřišla, přesto státní tajemník 

ministerstva zdravotnictví dále nekonal, což lze podle autorky této práce označit coby 

nečinnost. 

Aktivitu ale prokazuje tentýž tím, že obesílá v nepravidelných intervalech služební 

úřady s žádostí o informace o volných služebních místech105. Odpovědi dostával víceméně 

stále obdobné, volné služební místo pro převedení státní zaměstnankyně není.  

Vhodné volné místo v šestnácté platové třídě náměstkyně pro řízení sekce na 

ministerstvu vnitra státní tajemník jako příslušný služební orgán dále neřešil, ačkoliv 

 
103 Č.j. MZDR 2271/2017-4/ST 
104 Č.j. MZDR 2271/2017-4/ST 
105 Č.j. MZDR 6425/2017-1/ST, Č.j. MZDR 2271/2017-2/ST, Č.j. MZDR 31070/2017-1/ST 
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služební místo bylo prokazatelně volné po celou dobu postavení mimo výkon služby z 

organizačních důvodů státní zaměstnankyně. 

 

 

5.1.3. Řízení o skončení služebního poměru 

Dne 13. července 2017 oznamuje státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví státní 

zaměstnankyni106, že zahajuje řízení o skončení služebního poměru. Státní tajemník 

ministerstva zdravotnictví jako příslušný služební orgán podle § 162 odst. 2 ve spojení s § 

10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů v 

souladu s § 46 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.; správní řád zahájil podle § 72 

odst. 1 písm. d) zákona o státní službě řízení o skončení služebního poměru státní 

zaměstnankyně. 

V souladu s § 62 odst. 1 in fine zákona o státní službě lze státního zaměstnance zařadit 

mimo výkon služby nejdéle na dobu šesti měsíců. Pokud marně uplyne doba, po kterou byl 

státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů, služební orgán v 

souladu s § 72 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě rozhodne o skončení služebního 

poměru. 

V daném případě, po kterou byla státní zaměstnankyně zařazena na základě výše 

popsaného rozhodnutí mimo výkon služby z organizačních důvodů, marně (?) uplynula 11. 

července 2017.  

Z pohledu služebního orgánu byly tedy splněny zákonem stanovené předpoklady pro 

zahájení řízení o skončení služebního poměru zaměstnankyně. Služební orgán na základě 

zjišťování volných míst prostřednictvím dopisů státním tajemníkům a výpisů volných 

služebních míst v systémů ISOSS došel k závěru, že byl zjištěn stav, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a vydal usnesení o určení lhůty k uplatnění procesních práv, které státní 

zaměstnankyni náleží. V této souvislosti se státní zaměstnankyně vyrozumívá o tom, že podle 

§ 36 odst. 1 až 3 správního řádu má právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 

řízení až do vydání rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko a vyjádřit se před vydáním 

 
106 Č.j. MZDR 33819/2017-1/ST 
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rozhodnutí k jeho podkladům, a dále že má právo nahlížet do spisu a činit z něj výpisy a také 

právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

Pokud jde o skončení služebního poměru, zároveň se státní zaměstnankyně 

vyrozumívá o tom, že je podle § 72 odst. 4 zákona o státní službě, služební poměr skončí 

uplynutím 10 dnů následujících po dni doručení rozhodnutí. Při skončení služebního poměru 

na dobu neurčitou z důvodu podle § 72 odst. 1 písm. j) zákona o státní službě má státní 

zaměstnanec nárok na výplatu odbytného. Podle § 72 odst. 3 téhož zákona není-li odbytné 

vyplaceno státnímu zaměstnanci v den skončení služebního poměru, vyplatí se v nejbližším 

výplatním termínu určeném ve služebním úřadu pro výplatu platu. 

Následně dostala státní zaměstnankyně výzvu k seznámení se s poklady pro vydání 

rozhodnutí107. Státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví jako příslušný služební orgán 

podle § 162 odst. 2 ve spojení s § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě 

oznámil rekapitulaci dosavadních kroků služebního orgánu a vyrozuměl státní 

zaměstnankyni o tom, že bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a 

vyzval státní zaměstnankyni k uplatnění práva, které je zakotvené v § 36 odst. 3 zákona 

500/2004 Sb. správní řád vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladovým materiálům, 

ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Státní zaměstnankyně toto právo využila a 7. srpna 2017 se s podklady pro vydání 

rozhodnutí seznámila osobně. Do protokolu uvedla, že součástí spisové dokumentace, která 

jí byla předložena, nebyl spisový přehled. Následně zaslala státnímu tajemníku v 

ministerstvu zdravotnictví vyjádření108 v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 správní 

řád. Ve vyjádření uvádí, že v protokolu o seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí je na 

žádost státní zaměstnankyně uvedeno, že k datu 7. srpna 2017 nebyl součástí spisové 

dokumentace spisový přehled.  Poučuje služební orgán, že podle ustanovení § 17 odst. 1 

správního řádu se v každé věci zakládá spis. Spis musí obsahovat soupis všech svých 

součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Absenci tohoto soupisu 

nevnímá státní zaměstnankyně pouze jako hrubé porušení ustanovení § 17 odst. 1 správního 

řádu, ale v derivativní formě také jakožto popření práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 
107 Č.j. MZDR 33819/2017-2/ST 
108 PID: MZDRP01HK686 
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Není-li správní spis řádně veden podle správního řádu a neměla-li státní zaměstnankyně k 

dispozici soupis součástí správního spisu, má za to, že je popřena právní jistota o tom, které 

podklady má služební orgán k dispozici před vydáním rozhodnutí, k nimž měla státní 

zaměstnankyně právo vyjádřit se.  

Z předložené dokumentace a z faktu, že nebyl správně veden správní spis, není 

zřejmé, kdo vše nahlížel do spisové dokumentace, uvádí dále státní zaměstnankyně. Tím 

nejenže není vyloučeno, že do ní nahlížely osoby, které ve smyslu ustanovení § 38 správního 

řádu nebyly oprávněny do správního spisu nahlížet, ale zejména tím nebyla zajištěna ochrana 

osobních údajů spojených s osobou státní zaměstnankyně. Dále státní zaměstnankyně žádala 

o doplnění správního spisu o přehled všech neobsazených služebních míst v ministerstvu 

zdravotnictví a jeho podřízených služebních úřadech s časovým určením, kdy byla 

neobsazená, a to za celou dobu, kdy byla zařazena podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona o 

státní službě mimo výkon služby z organizačních důvodů. 

Vzhledem k tomu, že správní spis v předmětné věci nebyl řádně a podle zákona 

veden, žádala státní zaměstnankyně, aby tento byl řádně upraven ve smyslu ustanovení § 17 

odst. 1 správního řádu, tzn. aby obsahoval soupis všech svých součástí, včetně příloh, s 

určením data, kdy byly do spisu vloženy. Dále, aby byla ve správním spisu řádně 

zaznamenána oprávněná úřední osoba k jednotlivým správním úkonům podle ustanovení § 

15 odst. 24 správního řádu. Dále žádala státní zaměstnankyně o sdělení jmen oprávněných 

úředních osob, které se podílely na předmětném řízení ve věcech služby, které ve spise také 

nebyly řádně uvedeny. Státní zaměstnankyně také žádala, aby po řádné úpravě správního 

spisu a doplnění přehledu všech neobsazených služebních míst v ministerstvu zdravotnictví 

a v jeho podřízených služebních úřadech s časovým určením, kdy byla neobsazená, byla 

opětovně seznámena s podklady pro vydání rozhodnutí a také, aby se mohla vyjádřit k 

doplněným podkladům pro rozhodnutí. 

Státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví 21. srpna 2017 zaslal státní 

zaměstnankyni dopis109, ve kterém uvádí, že spisová dokumentace byla doplněna v reakci na 

její připomínky. Státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví dále státní zaměstnankyni 

 
109 Č.j. MZDR 33819/2017-4/ST 
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vyrozumívá o tom, že tím bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a 

dále sděluje, že státní zaměstnankyně může uplatnit právo zakotvené v § 36 odst. 33 

správního řádu, to vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. 

Dne 20. září 2017 se státní zaměstnankyně osobně seznamuje s kompletním spisem. 

Následně státnímu tajemníkovi v ministerstvu zdravotnictví zasílá 27. září 2017 vyjádření110 

k podkladům pro vydání rozhodnutí. Ve vyjádření poukazuje na zjevnou chybu, kterou učinil 

služební orgán vzhledem k záměně dat u spisového přehledu. Dále poukazuje na přetrvávající 

absenci důležitého přehledu všech neobsazených služebních míst v ministerstvu 

zdravotnictví a jeho podřízených služebních úřadech s časovým určením, kdy byla 

neobsazená za celou dobu, kdy byla státní zaměstnankyně zařazena podle ustanovení § 62 

odst. 1 zákona o státní službě mimo výkon služby z organizačních důvodů, a který ačkoliv 

služební orgán předesílal, že spis podle připomínek doplnil, spisová dokumentace stále 

neobsahuje. Poukazuje na to, že v této vědci ji služební orgán uvádí v omyl. Připomíná, že 

spisová dokumentace má být kompletní a pokud služební orgán sezná, že některý z 

navrhovaných důkazů v listinné podobě do spisu nevloží, měl by se ve svém sdělení a výzvě 

k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, k důvodům nevyhovění vyjádřit. Naopak 

služební orgán v tomto případě tvrdil, že doplnil spis podle požadavku státní zaměstnankyně.  

Státní zaměstnankyně poukazuje dále na vadu časové nekontinuity přehledů volných 

služebních míst, které jsou součástí spisové dokumentace. Přehledy jsou totiž vždy 

zpracovány pouze k určitému datu, přičemž státní zaměstnankyně ve svém vyjádření žádala 

časové určení odkdy, popřípadě dokdy, byla služební místa neobsazena. Dále poukazuje, že 

spisová dokumentace neobsahuje všechny dokumenty, které jsou uvedeny ve spisovém 

přehledu. Žádá, aby do správního spisu byly vloženy veškeré písemnosti podle spisového 

přehledu. Konstatuje, že nebyla tedy seznámena s podklady pro vydání rozhodnutí, protože 

některé nejsou součástí spisové dokumentace. Poukazuje i na to, že oprávněné osoby byly v 

průběhu doplňovány a na obálce správního spisu není vyznačeno od jakého data byly 

jednotlivé oprávněné úřední osoby v řízení o skončení služebního poměru určeny. Nakonec 

státní zaměstnankyně požaduje, aby podle § 36 odst. 3 správní řád byl správní spis řádně 
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upraven a doplněn a ona byla opětovně seznámena s podklady pro vydání rozhodnutí a 

zejména, aby se mohla vyjádřit k doplněným podkladům rozhodnutí.  

  Dne 18. října 2017 státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví vydává rozhodnutí111 

o skončení služebního poměru s odůvodněním, že marně uplynula doba, po kterou byla státní 

zaměstnankyně zařazena mimo výkon služby z organizačních důvodů, a výrokem, že podle 

§ 72 odst. 1 písm. a) a d) zákona o státní službě se služební poměr státní zaměstnankyně 

ukončuje: „V návaznosti na tento výrok služební poměr státní zaměstnankyně končí podle § 

72 odst. 4 zákona o státní službě uplynutím 10 dnů následujících po dni doručení tohoto 

rozhodnutí. V odůvodnění se uvádí, že státní zaměstnankyně byla rozhodnutím státního 

tajemníka ze dne 9. ledna 2017 s účinností od 11. ledna 2017 zařazena podle § 62 odst. 1 

zákona o státní službě mimo výkon služby z organizačních důvodů. Důvodem tohoto postupu 

služebního orgánu byla skutečnost, že dosavadní služební místo státní zaměstnankyně, tedy 

služební místo představeného v souladu se schváleným návrhem systemizace služebních 

úřadů na rok 2017 s účinností od 1. ledna 2017, bylo zrušeno.  Státní zaměstnankyně byla 

rozhodnutím služebního orgánu ze dne 29. prosince 2016 odvolána ze služebního místa 

představeného. Současně se v ministerstvu zdravotnictví, ani v jiném služebním úřadě 

nepodařilo nalézt vhodné služební místo, na které by bylo možno státní zaměstnankyni 

převést.“112 Své správní úvahy, jakož i podklady, které služební orgán k tomuto postupu 

vedly, vysvětlil podle svého tvrzení, služební orgán v odůvodnění rozhodnutí o zařazení 

státní zaměstnankyně mimo výkon služby z organizačních důvodů. Služební orgán zde cítil 

potřebu upozornit, že ani proti jednomu z uvedených rozhodnutí služebního orgánu nevyužila 

státní zaměstnankyně opravný prostředek. Obě rozhodnutí, která byla doručena ve stejný den, 

tak nabyla právní moci dnem 26. ledna 2017. 

Státní zaměstnankyně byla pravomocně zařazena mimo výkon služby z organizačních 

důvodů. V takovém případě však může být státní zaměstnanec podle § 62 odst. 1 zákona o 

státní službě zařazen mimo výkon služby nejdéle na dobu šesti měsíců. Tato doba je 

vyjádřena jako nejzazší doba, po kterou může být státní zaměstnanec zařazen mimo výkon 

služby z organizačních důvodů; zároveň se jedná o dobu, která musí být v rámci zařazení 
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mimo výkon služby beze zbytku vyčerpána, má-li být její marné uplynutí důvodem pro 

skončení služebního poměru. 

Služební orgán dále uvedl, že po celou uvedenou dobu, kdy byla státní 

zaměstnankyně zařazena mimo výkon služby z organizačních důvodů, služební orgán v 

ministerstvu zdravotnictví v souladu se zákonem o státní službě pravidelně monitoroval a 

vyhledával vhodná služební místa, a to jak v celostátním systému státní služby ISOSS, tak i 

ve vlastním služebním úřadu a konečně také přímým oslovením jiných služebních úřadů. 

Služební orgán tak v rozhodnutí konstatuje, že ve sledovaném období šesti měsíců 

nebylo nalezeno žádné neobsazené služební místo, které by bylo pro státní zaměstnankyni 

vhodné a bylo možno jej na toto služební místo převést a zařadit.  

Státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví tvrdí, že veškeré podklady tzn. jak údaje 

z informačního systému, tak korespondence s jinými služebními orgány, které jednoznačně 

dokládají činnost služebního orgánu a jeho snahu nalézt pro státní zaměstnankyně volné 

vhodné služební místo, jsou součástí samostatného správního spisu o zařazení státní 

zaměstnankyně mimo výkon služby z organizačních důvodů. Při sledování volných míst ve 

státní službě pro státní zaměstnankyni údajně služební orgán významně přihlížel mimo jiné 

ke kritériím vhodnosti volného služebního místa, jež jsou vymezena v čl. 50 metodického 

pokynu náměstka ministra vnitra číslo 1/2016113. Služební orgán zároveň konstatuje, že 

žádný jiný služební úřad od data 11. ledna 2017 nekontaktoval služební orgán za účelem 

zjištění kontaktních údajů na státní zaměstnankyni, a to z důvodu případné nabídky 

služebního místa pro ni. Státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví také podotýká, že sama 

státní zaměstnankyně nečinila minimálně vůči služebnímu orgánu žádné kroky, které by 

vedly k nalezení volného vhodného služebního místa, a to ani za situace, kdy jí byl na pokyn 

služebního orgánu 4. 5. 2017 zřízen samostatný přístup do informačního systému. 

„Pro pořádek se poznamenává, že služební orgán posuzoval nejprve volná služební 

místa v ministerstvu zdravotnictví. Vhodnost služebních míst byla posuzována zejména s 

ohledem na charakter dosavadního služebního místa státní zaměstnankyně, dále byla 

 
113 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnosti ke 
změnám služebního poměru, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-
2016.aspx 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2016.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2016.aspx
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posuzována vhodnost ve vztahu k platovým třídám pro konkrétní neobsazená služební místa, 

zdravotní hledisko, místo výkonu služby, vyžadované obory služby, požadavky na případné 

odborné zaměření vzdělání, a také skutečnost, zda na neobsazené služební místo, bylo již 

vyhlášeno výběrové řízení dle příslušných ustanovení zákona o státní službě.“114 V 

neposlední řadě, podle názoru státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví, byly údajně 

zohledněny také prokázané schopnosti a kvalifikace státní zaměstnankyně. Služební orgán 

také konstatuje, že dospěl opakovaně k závěru, že přímé převedení státní zaměstnankyně na 

neobsazená služební místa, na které již byla vyhlášena výběrová řízení, není možné, zejména 

s ohledem na předvídatelnost rozhodování a právní jistotu žadatelů ve výběrových řízeních, 

ale i z hlediska zásad správního řízení, a to bez ohledu na stav, v jakém se dané výběrové 

řízení nachází.  

Služební orgán se vyjadřuje i k neobsazeným (volným) služebním místům v 

ministerstvu zdravotnictví v měsíci lednu 2017, kdy bylo sice volné služební místo i v 

šestnácté platové třídě, ale státní zaměstnankyně pro něj nesplňovala dle státního tajemníka 

v ministerstvu zdravotnictví kvalifikační předpoklady. 

 Výběr dalších služebních míst byl podle státního tajemníka v ministerstvu 

zdravotnictví do značné míry limitován obory služby a specifickými činnostmi, které státní 

zaměstnankyně vykonávala na dosavadním služebním místě. Z přehledu, který státní 

tajemník vytvořil, plyne, že za celou dobu, kdy byla zařazena mimo výkon služby z 

organizačních důvodů, nebylo volné služební místo s obory služby systém veřejné správy, 

informační komunikační technologie ani odborné zabezpečení činnosti vlády. Ze služebních 

míst s oborem služby zdravotnictví a ochrana zdraví byla zkoumána zejména následující 

služební místa: neobsazené služební místo představeného – vedoucí oddělení podpory 

pacientů a pacientských organizací ministerstva zdravotnictví, systemizované ve čtrnácté 

platové třídě s oborem služby zdravotnictví a ochrana zdraví, kdy služba na tomto služebním 

místě je vykonávaná v Praze. Toto služební místo nepovažoval služební orgán za vhodné pro 

státní zaměstnankyně, neboť státní zaměstnankyně nemá uvedený odbor služby, ale 

především správní činnosti, které mají být vykonávány na tomto služebním místě, dříve 

 
114 Č.j. MZDR 33819/2017-6/ST 
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nevykonávala. Kromě volných služebních míst ve vlastním služebním úřadu se služební 

orgán, podle vlastního tvrzení, zabýval i jinými možnostmi, jak pro státní zaměstnankyně 

nalézt vhodné služební místo, a to zejména poptávkou – přímým oslovením jiným služebních 

úřadů. Oslovené služební úřady buď nereagovaly, nebo sdělily, že nemají volná služební 

místa, nebo nabídnutá služební místa nesplňovala všechna kritéria vhodnosti. 

Státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví ve svém rozhodnutí uvádí, že u 

ministerstva vnitra bylo sice nalezeno volné služební místo náměstkyně pro řízení sekce 

veřejné správy systemizované v šestnácté platové třídě, ale státní tajemník ministerstva vnitra 

na písemnou žádost služebního orgánu součinnost a případné vyslovení souhlasu se 

zařazením státní zaměstnankyně již nereagoval. 

Zákonná lhůta, po kterou byla státní zaměstnankyně zařazena mimo výkon služby z 

organizačních důvodů, uplynula, dle rozhodnutí služebního orgánu, marně dnem 11. 

července 2017. V takovém případě rozhodne služební orgán podle § 72 odst. 1 písm. d) 

zákona o státní službě o skončení služebního poměru státní zaměstnance, neboť mu tuto 

povinnost přímo ukládá zákon o státní službě. 

Podle § 72 odst. 4 téhož zákona pak platí, že služební poměr skončí uplynutím 10 dnů 

následujících po dni doručení rozhodnutí, jde-li o případy podle odst. 1 písm. a) a b) zákona. 

Služební orgán uvedl, že všechny popsané zákonem stanovené předpoklady a 

podmínky v daném případě nastaly, a tak zahájil z moci úřední se státní zaměstnankyní 

správní řízení o skončení jejího služebního poměru. Učinil tak v souladu s § 46 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 

Služební orgán se také vyjádřil k připomínkám účastnice řízení, které státní 

zaměstnankyně uplatnila při opětovném seznámení se spisem. Vyjádřil se k chybně 

uvedenému datu, na který státní zaměstnankyně upozornila, a to tak, že se zjevně jedná o 

zřejmou nesprávnost, respektive chybu v psaní. Ale s ohledem na to, že dopis byl účastníku 

řízení řádně doručen, je podle státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví nadevší 

pochybnost, že bylo známo, kterým dokumentem, z jakého data bylo správní řízení zahájeno, 

obzvláště, když dokument s číslem jednacím je nezaměnitelný s jiným dokumentem. 

„Služební orgán si je vědom toho, že pro příště je třeba se takové chyby psaní vyvarovat, 

nicméně má za prokázané, že chyba v datu dopisů, jímž účastníku řízení oznámil zahájení 
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řízení o skončení služebního poměru, účastníku řízení nezpůsobila žádnou újmu. I z úkonů 

realizovaných účastnicí řízení v průběhu uvedeného správního řízení je patrné, že v důsledku 

uvedené chyby v psaní nebyla zkrácena na svých procesních právech, naopak ji bezezbytku 

využila, uvádí dále služební orgán.“115 Dále služební orgán vylučuje, že by mohlo dojít k 

úmyslnému uvádění účastníka řízení v omyl ze strany služebního orgánu. Naopak služební 

orgán tvrdí, že právě služební orgán dost vážil práva účastnice řízení, a na základě jejího 

vyjádření doplnil spisovou dokumentaci o vyžádané dokumenty a umožnil jí opakovaně se 

seznámit s kompletními podklady pro vydání rozhodnutí, a to včetně těch, které byly součástí 

jiných spisů týkající se účastnice řízení, neboť byly relevantní pro řízení o skončení 

služebního poměru státní zaměstnankyně.  

Služební orgán se dále vyjadřuje i k tvrzení účastnice řízení o neúplnosti nové 

dokumentace, a to tím způsobem, že tvrzení nemůže obstát. „Skutečnost, že účastnice řízení 

požadovala uvedení u jednotlivých neobsazených služebních míst i odkdy a dokdy byla tato 

služební místa neobsazená, uvedla podle vyjádření služebního orgánu, až ve svém vyjádření, 

doručeném služebnímu orgánu dne 2. října 2017. Služební orgán se proto rozhodl tomuto 

návrhu účastnice řízení nevyhovět a s ohledem na to, že šestiměsíční lhůta již marně uplynula 

a ze spisů týkajících se zařazení účastníka řízení mimo výkon služby z organizačních důvodů 

vyplývá, že služební orgán po celou tuto dobu vynakládal dostatečné úsilí k vyhledání 

vhodného volného služebního místa pro státní zaměstnankyně, ať již ve vlastním, či jiném 

služebním úřadu, další upřesnění údajů o služebních místech, která nebyla vyhodnocena pro 

státní zaměstnankyně jako vhodná, považuje služební orgán za účelové bez jakékoliv 

relevance pro toto řízení, obzvláště, když už z prvotního seznamu neobsazených služebních 

míst v ministerstvu zdravotnictví je zřejmé, že předmětná služební místa byla z důvodu své 

povahy zcela mimo rámec možných úvah o převedení státní zaměstnankyně, a to jak z pohledu 

konkrétních činností na těchto místech vykonávaných, tak ve vztahu k činnostem, které státní 

zaměstnankyně vykonávala na dříve zastávané pozici v rámci ministerstva zdravotnictví.“116 

K podřízeným služebním úřadům státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví 

sděluje, že s ohledem na místo výkonu služby, platovou třídu, obory služby účastníka řízení 

 
115 Č.j. MZDR 33819/2017-6/ST 
116 Č.j. MZDR 33819/2017-6/ST 
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(zdravotnictví a ochrana zdraví, systém veřejné správy, informační komunikační technologie 

a odborné zabezpečení činnosti vlády), vzdělání a jiné požadavky oslovil pouze Státní ústav 

pro kontrolu léčiv a Hygienickou stanici hlavního města Prahy. „S komunikací s těmito úřady 

byla účastnice řízení seznámena už při nahlédnutí do spisu, které se uskutečnilo dne 7. srpna 

2017, kdy jí byly na její žádost poskytnuty nejen kopie služebních žádostí, ale i sdělení k 

neobsazeným služebním místům v těchto úřadech. U ostatních podřízených služebních úřadů, 

to je krajských hygienických stanic, nebylo důvodné zkoumat volná služební místa pro 

nesplnění kritérií vhodnosti služebního místa (místo výkonu služby, respektive služební 

působiště v jiné obci, nejvýše třináctá platová třída, pro obory služby systém veřejné správy 

informační a komunikační technologie a odborné zabezpečení činnosti vlády nejsou v těchto 

úřady vůbec systemizovaných služebních místa, u oboru služby zdravotnictví a ochrana 

zdraví jsou vykonávány činnosti diametrálně odlišná od činnosti, které účastnice řízení 

vykonávala na dříve zastávané pozice ministerstvu zdravotnictví“, uvádí státní tajemník 

v ministerstvu zdravotnictví.  Za situace, kdy bylo jednoznačně zřejmé, podle služebního 

orgánu, že služební místa v těchto úřadech pro nesplnění kritérií vhodnosti nepřicházela pro 

převedení účastnice řízení v úvahu, služební orgán usoudil, že po něm nelze spravedlivě 

požadovat, aby i toto bylo součástí spisu. Z toho důvodu s přihlédnutím k zásadě procesní 

ekonomie požadavku účastnice řízení na jejich doplnění nevyhověl. Služební orgán provedl 

užší výběr služebních míst, které nepovažoval pro státní zaměstnankyni za vhodná, a s těmi 

se v odůvodnění tohoto rozhodnutí vypořádal. 

„Podle § 72 odst. 2 zákona o státní službě má státní zaměstnankyně při skončení 

služebního poměru na dobu neurčitou z organizačních důvodů podle § 72 odst. 1 písm. d) 

zákona o státní službě nárok na výplatu odbytného. Státní zaměstnankyni tento nárok 

nepochybně vznikl, neboť byla ve služebním poměru na dobu neurčitou.“117 Služební orgán 

informoval účastnici, že odbytné bude řešeno v odděleném řízení samostatným rozhodnutím.  

Proti tomuto rozhodnutí bylo možné podat podle § 81 a následujících správního řádu 

odvolání prostřednictvím státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví, a to do 15 dnů ode 

dne jeho oznámení. Odvolacím orgánem je náměstek ministra vnitra pro státní službu, jako 

 
117 Č.j. MZDR 33819/2017-6/ST 
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nadřízený služební orgán podle § 162 odst. 4 písm. a) zákona o státní službě. Podle § 168 

odst. 2 zákona o státní službě nemá odvolání proti rozhodnutí o skončení služebního poměru 

odkladný účinek a s přihlédnutím k § 74 odst. 1 správního řádu je rozhodnutí o skončení 

služebního poměru předběžně vykonatelné uplynutím 10 dnů následujících po dni jeho 

doručení, v případě skončení služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. a) a d) zákona o 

státní službě, respektive uplynutím 60 dnů následujících po dni jeho doručení podle § 72 

odst. 1 písm. b) a c) zákona o státní službě.  

 

 

5.1.4. Návrh na vydání předběžného opatření 

Svého práva podat odvolání státní zaměstnankyně využila a prvním krokem, který 

učinila, bylo podání118 návrhu na vydání předběžného opatření podle § 61 odst. 1 správního 

řádu, které účastnice adresovala náměstku ministra vnitra pro státní službu. Uvádí v něm, že 

rozhodnutím ze dne 18. října 2017 ukončil státní tajemník MZ jako služební orgán podle 

ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě služební poměr státní 

zaměstnankyně podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. d) zákona státní službě, poněvadž marně 

uplynula doba, po kterou byla státní zaměstnankyně zařazena mimo výkon služby z 

organizačních důvodů.  

Proti uvedenému rozhodnutí státní zaměstnankyně podala odvolání pro jeho 

nezákonnost a nepřezkoumatelnost.  

Důvodem pro skončení služebního poměru státní zaměstnankyně byla podle názoru 

služebního orgánu prvního stupně skutečnost, že po celou dobu zařazení mimo výkon služby 

nebylo pro státní zaměstnankyně nalezeno volné vhodné služební místo, na které by mohla 

být zařazena. Státní zaměstnankyně namítá, že toto tvrzení se však nezakládá na pravdě, 

neboť minimálně jedno volné a vhodné služební místo existovalo, a to služební místo 

náměstka pro řízení sekce veřejné správy na ministerstvu vnitra. Na služební místo však 

nebyla státní zaměstnankyně zařazena, neboť jak státní tajemník ministerstva zdravotnictví, 

tak státní tajemník ministerstva vnitra nekonali tak, aby na toto místo byla bez zbytečného 

 
118 PID: MVCRX03QEDB8 
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odkladu státní zaměstnankyně zařazena, a to od ledna 2017. Tuto skutečnost státní 

zaměstnankyně dokládá dopisem119 státního tajemníka ministerstva vnitra státnímu 

tajemníkovi v ministerstvu zdravotnictví ze dne 17. ledna 2017. A také dopisem120 státního 

tajemníka v ministerstvu zdravotnictví státnímu tajemníkovi ministerstvu vnitra. Oba dopisy 

jsou citovány již výše. Státní zaměstnankyně proto navrhovala, aby náměstek ministra vnitra 

pro státní službu nařídil předběžné opatření a podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu 

státnímu tajemníkovi v ministerstvu vnitra uložil povinnost neobsazovat služební místo 

náměstka pro řízení sekce veřejné správy v ministerstvu vnitra a nevyhlašovat na toto 

služební místo představeného výběrové řízení.  

Na to reagoval náměstek ministra vnitra pro státní službu rozhodnutím121 z 27. 

listopadu 2017, kde jakožto věcně příslušný služební orgán podle § 61 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád ve spojení s § 62 odst. 2 a § 10 odst. 1 písm. c)  zákona č. 234/2014 

o státní službě, rozhodl o požádání státní zaměstnankyně o nařízení předběžného opatření 

spočívajícího v uložení povinnosti státnímu tajemníkovi Ministerstvu vnitra ČR neobsazovat 

služební místo náměstka pro řízení sekce veřejné správy v ministerstvu vnitra a nevyhlašovat 

na toto služební místo výběrové řízení takto: „Požádání státní zaměstnankyně se 

nevyhovuje.“122 

V odůvodnění náměstek ministra vnitra pro státní službu uvádí, že „…podle § 61 

odst. 1 správního řádu může správní orgán z moci úřední nebo na požádání účastníka před 

skončením řízení rozhodnutím, nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně 

upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce. 

Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, ničeho 

se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, 

nebo věc, která může být předmětem exekuce.“123 

Podle § 61 odst. 2 správního řádu musí být o požádání účastníka předběžné opatření 

rozhodnuto do 10 dnů. Rozhodnutí se oznamuje tomu, koho se týká, popřípadě též jinému 

 
119 Č.j. MV – 8529-3/SST-2017 
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účastníkovi, který o jeho vydání požádal. Odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného 

opatření nemá odkladný účinek. 

Podle § 61 odst. 3 správního řádu správní orgán předběžné opatření zruší rozhodnutím 

bezodkladně poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno. Neučiní-li tak, pozbývá 

předběžné opatření účinnosti dnem, kdy své rozhodnutí ve věci stalo vykonavatelným nebo 

nabylo jiných právních účinků. 

Náměstek pro státní službu uvádí, …že mu z poznatků z vlastní úřední činnosti je 

známo, že usnesením vlády číslo 829 ze dne 21. 9. 2016 a číslo 1108 ze dne 14. 12. 2016 byl 

schválen návrh systemizace služebních a pracovních míst na rok 2017 podle § 17 zákona o 

státní službě s účinností od 1. 1. 2017. Na základě této systemizace došlo ke zrušení 

služebního místa představeného náměstka pro řízení sekce, na kterém byla jmenována 

účastnice řízení. Služební místo účastnice řízení bylo zařazeno šestnácté platové třídě s obory 

služby zdravotnictví a ochrana zdraví, systém veřejné správy, informační komunikační 

technologie a odborné zabezpečení činnosti vlády. Na základě poznatků z vlastní úřední 

činnosti dále náměstek pro státní službu uvádí, že služební místo náměstka pro řízení veřejné 

správy ministerstvo vnitra je zařazeno šestnácté platové třídě s obory služby legislativa a 

právní činnost, systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa“124.  

Náměstek pro státní službu poučuje, že ve správním řízení slouží předběžné opatření 

k prozatímní úpravě poměrů účastníků řízení. Předběžné opatření je prozatímním dočasným 

prostředkem k zajištění účelu správního řízení v případech, kdy rychlá účinná ochrana práva 

a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob vyžaduje nezbytně zásah ještě 

předtím, než bude vydáno rozhodnutí ve věci samé a stane se vykonatelným. O uložení 

předběžného opatření se vydává správní rozhodnutí. Jako předběžné opatření lze uložit 

účastníku řízení nebo jiné osobě splnění určitých povinností, a to buď něco konat, nebo 

naopak něčeho se zdržet nebo něco strpět.  

Cílem předběžného opatření ve správním řízení může být zachování faktického stavu 

v určitém stadiu řízení, prozatímní úprava právních poměrů účastníků řízení, včasné zajištění 

věci potřebné k provedení důkazu nebo včasné zabezpečení věci k provedení budoucího 
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konečného opatření. Požádání účastníka řízení o předběžné opatření musí být vždy 

dostatečně konkrétní, aby případné předběžné opatření mohlo dostatečně spolehlivě buď 

prozatímně upravit poměry účastníků řízení, nebo zabránit ohrožení výkonu exekuce. Z § 61 

odst. 3 správního řádu je rovněž třeba dovodit, že předběžné opatření nelze nařídit, pokud ve 

správním řízení, v němž má být nařízeno, bylo vydáno meritorní rozhodnutí, které se stalo 

vykonatelným nebo nabylo jiných právních účinků, neboť tato skutečnost je důvodem k 

pozbytí právních účinků předběžného opatření. 

Náměstek pro státní službu konstatuje, „… ve věci skončení služebního poměru 

účastnice řízení podala účastnice řízení proti rozhodnutí odvolání a rozhodnutí o skončení 

jejího služebního poměru bude tedy následně přezkoumáno v odvolacím řízení. Rozhodnutí 

o ukončení služebního poměru účastnice řízení je podle § 168 odst. 2 zákona o státní službě 

předběžně vykonatelné, neboť odvolání proti uvedenému rozhodnutí nemá odkladný účinek 

a služební poměr účastnice řízení skončí uplynutím 10 dnů následujících po doručení 

rozhodnutí. Nařízení předběžného opatření je tedy v návaznosti na § 61 odst. 3 správního 

řádu v zásadě vyloučeno, neboť o skončení služebního poměru účastnice řízení již bylo 

rozhodnuto předběžně vykonatelným rozhodnutím.“125 Navíc náměstek pro státní službu 

podotýká, že v rámci řízení o skončení služebního poměru účastnice řízení nebylo předmětem 

řízení převedení účastnice řízení na jediné služební místo, ale pouze splnění podmínek pro 

vydání rozhodnutí o skončení služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. j) o státní službě 

po marném uplynutí doby šesti měsíců, po kterou byla účastnice řízení zařazena mimo výkon 

služby z organizačních důvodů.  

Náměstek pro státní službu tvrdí, že nařízení předběžného opatření spočívajícího v 

uložení povinnosti státnímu tajemníkovi v ministerstvu vnitra, to je služebnímu orgánu v 

jiném služebním úřadu, než byla zařazena účastnice řízení, který nevedl řízení o odvolání 

účastnice řízení, o jejím zařazení mimo výkon služby a o skončení jejího služebního poměru, 

aby neobsazoval služební místo náměstka pro řízení sekce veřejné správy v ministerstvu 

vnitra a nevyhlašoval na toto služební místo výběrové řízení, se v návaznosti na výše uvedené 
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nejeví jako nutné k zatímní úpravě poměrů účastnice řízení v řízení o skončení služebního 

poměru, v rámci něhož bylo navíc již vydáno předběžně vykonatelné rozhodnutí. 

Náměstek pro státní službu dále uvádí, “… že účastnice řízení neuvedla ve svém 

podání žádné bližší skutečnosti, na základě kterých se domnívá, že služební místo náměstka 

pro řízení sekce veřejné správy ministerstvo vnitra je pro ni vhodné…“126. K tomu náměstek 

pro státní službu také uvádí, „ … že z porovnání působnosti sekce strategií ministerstva 

zdravotnictví, kterou účastnice řízení jako náměstkyně vedla, a působnosti sekce řízené 

náměstkem pro řízení sekce veřejné správy ministerstvo vnitra, a s ohledem na rozdílnost 

oborů služby, které byly, respektive jsou, na těchto služebních místech představených určeny, 

nelze bez dalšího učinit (byť předběžný) závěr, že by výkon služebních činností na daných 

služebních místech byl obdobný, respektive že služební místo náměstka pro řízení sekce 

veřejné správy na ministerstvu vnitra by bylo pro účastnice řízení vhodné „127. Z vlastní 

úřední činnosti je údajně náměstkovi pro státní službu známo, že služební místo náměstka 

pro řízení sekce veřejné správy v ministerstvu vnitra není v současné době obsazeno a není 

na něj ani vyhlášeno výběrové řízení, přičemž výkon činnosti na daném služebním místě je 

v současné době zajišťován prostřednictvím příkazu k zastupování. Ani z tohoto pohledu se 

tedy nejeví jako nutné nařizovat předběžné opatření. 

Vzhledem k tomu, že náměstek pro státní službu neshledal  v podání účastnice řízení 

ze dne 15. 11. 2017 žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly vydání předběžného opatření 

podle § 61 odst. 1 správního řádu, se rozhodl, že podání účastnice řízení o nařízení 

předběžného opatření, kterým měla být uložena povinnost státnímu tajemníkovi ministerstvo 

vnitra neobsazovat služební místo náměstka pro řízení sekce veřejné správy v ministerstvu 

vnitra a nevyhlašovat na toto služební místo výběrové řízení, nevyhovuje.  

Závěrem náměstek pro státní službu poučuje, že proti tomuto rozhodnutí lze podle § 

61 odst. 2 a § 81 a následujících správního řádu podat odvolání náměstkovi ministra vnitra 

pro státní službu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Ovšem odvolacím orgánem je opět 

náměstek ministra vnitra pro státní službu, jako nadřízený služební orgán podle § 162 odst. 
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4 písm. a) zákona o státní službě. Tedy odvolacím orgánem je tentýž orgán, který rozhodnutí 

vydal, tzn. náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. 

Účastnice řízení proto podala 17. 12. 2017 proti uvedenému rozhodnutí odvolání. 

Účastnice řízení uvádí, že s rozhodnutím nesouhlasí, neboť zcela popírá smysl a účel 

předběžného opatření a je v rozporu se základními zásadami správního řízení a ústavním 

principem práva na spravedlivý proces, a je nepřezkoumatelné a nezákonné. 

Proto navrhuje, aby odvolací správní orgánem postupem podle ustanovení § 90 odst. 

1 písm. c) správního řádu napadené rozhodnutí sám změnil. Předběžné opatření spočívající 

v uložení povinnosti státnímu tajemníkovi ministerstva vnitra neobsazovat služební místo 

náměstka pro řízení sekce veřejné správy v ministerstvu vnitra a nevyhlašovat na toto 

služební místo výběrové řízení sám nařídil, nebo aby odvolací orgán postupem podle 

ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, uvedené napadené rozhodnutí zrušil a věc 

vrátil k novému projednání náměstkovi ministra vnitra. Ve svém odvolání účastnice dále 

namítá, že ve zdůvodnění rozhodnutí jsou uvedeny výčtově činnosti vykonávané na obou 

služebných místech bez jakéhokoliv uvození, úvah či závěrů. Není proto vůbec zřejmé, proč 

jsou v odůvodnění rozhodnutí uvedeny a z tohoto pohledu není vůbec možno tuto část 

rozhodnutí přezkoumat. Upozorňuje na eventualitu, pokud má z porovnání vyplývat 

nevhodnost služebního místa náměstka pro řízení veřejné správy v ministerstvu vnitra, tak z 

porovnání parametrů plyne naopak jeho vhodnost. Účastnice řízení cituje z čl. 55 

metodického pokynu náměstka ministra vnitra číslo 1/2016128, kterým se stanoví podrobnosti 

ke změnám služebního poměru, kterými jsou mimo jiné kritéria vhodnosti služebního místa 

zejména: schopnosti státního zaměstnance a jeho dosavadní zkušenosti, obor/obory služby – 

posouzení vztahu doposud vykonávaných oboru služby ve vztahu k oborům služby 

vykonávaným na služebním místě, na kterém má být státní zaměstnanec převeden, a totéž ve 

vztahu ke vzdělání, kvalifikaci a zkušenostem státního zaměstnance, pokud má na služebním 

místě vykonávat jiný obor služby – není tedy nezbytně nutné, aby státní zaměstnanec byl 

vždy převeden na služební místo se stejným oborem/obory služby. Přednostně se státní 

 
128 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnosti ke 
změnám služebního poměru, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-
2016.aspx 
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zaměstnanec vždy převede na služební místo se stejným oborem – obory služby.  Zařazení 

do platové třídy – zařazení do stejné platové třídy, v jakém bylo služební místo, na kterém 

státní zaměstnanec dosud vykonával službu, není při převedení podle § 61 zákona státní 

službě nezbytnou podmínkou. Pokud by však bylo volné služební místo ve stejné platové 

třídě a stejném oboru služby, měl by na něj být státní zaměstnanec převeden přednostně. 

K tomu státní zaměstnankyně ještě uvádí, že ve státní správě působí od 1. 10. 2002, 

a to opakovaně i v pozicích náměstkyně ministra. Zastávala funkce náměstkyně ministra 

informatiky, náměstkyně ministra vnitra, náměstkyně ministra obrany. Dále v souladu s 

metodickým pokynem náměstka ministra vnitra129 z výše citovaného, považuje státní 

zaměstnankyně za silně relevantní i skutečnost, že byla od 1. 9. 2015 ministrem vnitra 

jmenována členkou Rady pro veřejnou správu s právem hlasovat. Připomíná, že je pro obě 

služební místa byl předepsán stejný obor služby tzn. obor služby systém veřejné správy, což 

má být v souladu s metodickým pokynem důvodem přednostního zařazení na takové služební 

místo. Podobně i otázka shodné platové třídy je důvodem k přednostnímu zařazení na takové 

služební místo. Dále státní zaměstnankyně upozorňuje na závěr číslo 9 ze zasedání poradního 

sboru náměstka ministra vnitra k zákonu o státní službě ze dne 25. listopadu 2016, podle 

kterého lze dovodit, že na obou ministerstvech se v podstatě jedná o totožná služební místa: 

„…změnou služebního místa, která vyžaduje zrušení a současně zřízení nového, je změnou, 

při které dojde za a ke změně všech oborů služby“130. Dále státní zaměstnankyně upozorňuje 

na vyjádření náměstka pro státní službu v rozhodnutí131 z 27. listopadu 2017, kde uvádí, že 

předběžná opatření nelze nařídit, pokud ve správním řízení, v němž má být nařízeno, bylo 

vydáno meritorní rozhodnutí, které se stalo vykonatelným nebo nabylo jiných právních 

účinků, neboť tato skutečnost je důvodem k pozbytí právních účinků předběžného opatření. 

Státní zaměstnankyně s tímto závěrem nesouhlasí, především není vůbec uvedeno, jakými 

úvahami k tomuto závěru náměstek ministra vnitra dospěl. Upozorňuje, že celý správní 

 
129 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnosti ke 
změnám služebního poměru, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-
2016.aspx 
130 Závěr poradního sboru č.9 z 25.11.2016, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-
namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
131 Č.j. MV-136318-3/OSK- 2017 
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proces musí podléhat jednotným pravidlům. Pokud by měly platit uvedené závěry o 

nemožnosti nařízení předběžného opatření po vydání meritorního rozhodnutí, které se stalo 

vykonatelným nebo nabylo jiných právních účinků, pak by tento institut nemohl být zakotven 

v soudním řádu správním (§ 38)132, přičemž podle odborné literatury: „...použitelnost 

institutu předběžného opatření je podstatně širší. Na rozdíl od odkladného účinku, který jen 

odsouvá účinky napadeného rozhodnutí, předběžné opatření může ukládat povinnosti 

účastníkům řízení i třetím osobám a jeho aplikovatelnost není omezena jen na řízení o žalobě 

proti rozhodnutí správního orgánu, na řízení o kasační stížnosti nebo na obnovu řízení“133.  

Účastnice řízení připomíná, že není pochyb o tom, že předmětem řízení o skončení 

služebního poměru je skončení služebního poměru a předmětem řízení o převedení na jiné 

služební místo je převedení na jiné služební místo. Ale jedinou podmínkou pro skončení 

služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě je toliko uplynutí půl 

roku ode dne zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů. Tak tomu podle státní 

zaměstnankyně není. Doba šesti měsíců musí uplynout marně, tzn. že zákonná podmínka je 

splněna pouze a jen tehdy, pokud po se po tuto dobu neuvolní, nebo nevznikne, nebo 

neexistuje nové vhodné služební místo.  

Dále ve svém odvolání státní zaměstnankyně napadá argumentaci o jiném služebním 

úřadu a služebním úřadu, který vedl řízení. Státní zaměstnanec není zaměstnancem jednoho 

konkrétního služebního úřadu, ale státu. Služební úřady jakožto organizační složky státu 

nemají právní subjektivitu a oprávněné osoby jednají jménem státu. To plyne mimo jiné z § 

5 a § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích134. 

Státní zaměstnankyně upozorňuje na znění odůvodnění z rozhodnutí státního 

tajemníka v ministerstvu zdravotnictví o skončení služebního poměru ze dne 18. října 2017: 

„U ministerstva vnitra bylo sice nalezeno volné služební místo náměstkyně pro řízení sekce 

veřejné správy, systemizovaných šestnácté platové třídě, ale státní tajemník v ministerstvu 

 
132 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
133 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. aktualizované 
a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-071-0. 
134 Zákon č. 2019/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 
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vnitra na písemnou žádost služebního orgánu o součinnost a případné vyslovení souhlasu se 

zařazením státní zaměstnankyně již nereagoval“.135  

Státní zaměstnankyně také upozorňuje, že žádný metodický materiál nehovoří o 

nutnosti posuzování podle působnosti sekcí mezi služebními úřady. Je otázkou, zda právě 

porovnávání působností v rámci služebních úřadů nepopírají smysl, a nakonec i zákonný 

význam oboru služby a úřednické zkoušky. Pokud by v případném přeřazení nehrály zásadní 

roli. 

Náměstek ministra vnitra pro státní službu na toto podání reaguje dne 19. ledna 2018 

rozhodnutím136, kdy jako věcně příslušný služební orgán podle § 168 odst. 1 písm. a) ve 

spojení s § 162 odst. 4 písm. a) zákona č. 234 /2014 Sb. o státní službě rozhodl o odvolání 

proti rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 27. 11. 2017, kterým 

nevyhověl požádání o nařízení předběžného opatření.  

Už samotný fakt, že náměstek ministra vnitra pro státní službu rozhoduje o odvolání 

proti jeho vlastnímu rozhodnutí samozřejmě nelze vnímat jako transparentní a nestranné 

posouzení věci. Ve svém rozhodnutí číslo dvě, tedy výše uvedeném rozhodnutí, v podstatě 

opakuje celé odstavce ze svého předchozího rozhodnutí ve věci. To zakládá samozřejmě 

pochybnosti o nestranném posouzení.  

Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu uvádí, že “… otázka předběžného 

posouzení vhodnosti služebního místa náměstka ministra vnitra pro řízení sekce veřejné 

správy nebyla ani hlavním důvodem, ani jediným důvodem, pro nevyhovění požadavku na 

nařízení předběžného opatření.“137 A dále se vyjadřuje k tomu, že cílem posouzení nemůže 

být zcela detailní rozbor otázky, zda dané služební místo je nebo není pro účastnici řízení 

vhodné. Náměstek pro státní službu po posouzení věci údajně nedospěl k závěru, že taková 

předběžná úprava poměrů je možná, respektive potřebná. Náměstek pro státní službu se s 

námitkou o vhodnosti služebního místa vzhledem k dosavadním pracovním zkušenostem 

účastnice vypořádal takto: “… je pravdou, že v případě převedení státního zaměstnance 

podle § 61 zákona o státní službě musí služební orgán hledat takové volné služební místo, 

 
135 Č.j. MZDR 2271/2017-4/ST 
136 Č.j. MV- 136318-8/OSK -2017 
137 Č.j. MV- 136318-8/OSK -2017 
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které je pro něj vhodné.“138 Postránecký dále uvádí, že ze zákona nelze nijak dovodit, že 

služební orgán musí hledat takové služební místo, které je pro daného státního zaměstnance 

nejvhodnější z jeho vlastního subjektivního úhlu pohledu. Dle názoru náměstka pro státní 

službu v rámci převedení neexistuje nárok na převedení na služební místo, které státní 

zaměstnanec subjektivně dle vlastních požadavků a představ vnímá jako nejvhodnější, neboť 

služební orgán při rozhodování o převedení státního zaměstnance zvažuje nejen kritéria 

vhodnosti z hlediska státního zaměstnance, ale také zájem služebního úřadu na řádném 

výkonu působnosti služebního úřadu a na řádném plnění jeho úkolů. V rámci hodnocení, na 

jaké se služebních míst státní zaměstnance převede, tedy služební orgán nemusí učinit závěr, 

že státní zaměstnance převede na služební místo, které se subjektivně státnímu zaměstnanci 

jeví pro něj jako nejvhodnější. Ale může uvážit, že státní zaměstnanec bude převeden na 

služební místo, které z hlediska kritérií vhodnosti se pro něj rovněž jeví jako vhodné, a 

současně je v zájmu řádného plnění působnosti a úkolů služebního úřadu, aby na daném 

služebním místě státní zaměstnanec vykonával službu.  Potud lze zcela jistě souhlasit, pokud 

by služební orgán převedl státní zaměstnankyni na nějaké jiné místo, kde by byla pro plnění 

úkolu vhodnější. Pokud ovšem nebyla převedena nikam jinam, je to argument značně 

kulhající.  

Na základě výše uvedeného náměstek Postránecký konstatoval, „… že podle zákona 

o státní službě nelze dovodit účastnicí řízení předpokládaný nárok na převedení na 

předmětné služební místo náměstka pro řízení sekce veřejné správy ministerstvo vnitra, když 

navíc bylo vykonatelné rozhodnutí o skončení služebního poměru účastnice řízení“139 končí 

náměstek ministra vnitra pro státní službu jakožto odvolací orgán.   

Pro doplnění odvolací orgán ještě uvádí, že absence nároku na zařazení nebo 

jmenování na konkrétní služební místo vyplývá explicitně s § 23 odst. 2 zákona o státní 

službě, a není důvod se domnívat, že by takový nárok existoval v rámci rozhodování o 

převedení státního zaměstnance. Ke shodné platové třídě tehdejšího služebního místa 

účastnice řízení a služebního místa náměstka pro řízení sekce veřejné správy v ministerstvu 

vnitra uvádí náměstek pro státní službu následující: „Byť je hledisko platového zařazení 

 
138 Č.j. MV- 136318-8/OSK -2017 
139 Č.j. MV- 136318-8/OSK -2017 
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jedním ze zásadních kritérií, samotná shoda platové třídy není bez dalšího důvodem k závěru 

o vhodnosti konkrétního služebního místa. Toto kritérium je určující především v případě, 

kdyby existovala dvě vhodná služební místa zařazená v různých platových třídách za 

předpokladu, že by se obě služební místa jevila jako vhodná i s ohledem na další hlediska. 

Vhodnost služebního místa však nelze posuzovat pouze s ohledem na to, zda je zařazeno ve 

stejné platové třídě, ale musí se proporčně a individuálně uplatnit všechna relevantní 

hlediska vhodnosti služebního místa.“140 

K dosavadním pracovním zkušenostem účastnice řízení, respektive k jejímu působení 

ve státní správě od 1. 10. 2002, náměstek pro státní služby uvádí, „…že tuto praxi účastnice 

řízení nijak nezpochybňuje. Skutečnost, že účastnice řízení již v minulosti působila na místech 

náměstkyně ministra, však bez dalšího není dostačující k závěru, že by měla opětovně funkci 

náměstkyně zastávat, respektive, že by měla být na takové služební místo převedena.“141 V 

této souvislosti služební orgán opětovně připomíná, že náměstek ministra vnitra pro státní 

službu se nyní zabývá pouze otázkou, zda je namístě nařídit předběžné opatření, nikoliv 

otázkou detailního posouzení vhodnosti služebního místa náměstka pro řízení sekce veřejné 

správy ministerstvo vnitra ve vztahu k osobě účastnice řízení.  

Námitku účastnice řízení, že ze závěru142 číslo devět ze zasedání poradního sboru 

náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 25. 11. 2016 lze 

dovodit, že dřívější služební místo účastnice řízení a služební místo náměstka pro řízení sekce 

veřejné správy v ministerstvu vnitra jsou totožná služební místa, neboť je zde stanoven jeden 

společný obor služby, považuje náměstek pro státní službu za nedůvodnou. „Uvedený závěr 

poradního sboru číslo devět pojednává o služebním místě a jeho změnách z pohledu 

systemizace obecně, nesrovnává žádná dvě konkrétní služební místa a nelze dojít k závěru, 

že jsou zmíněná služební místa představených totožná.“143 Tímto potvrdil náměstek pro státní 

 
140 Č.j. MV- 136318-8/OSK -2017 
141 Č.j. MV- 136318-8/OSK -2017 
142 142 Závěr poradního sboru č.9 z 25.11.2016, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-
namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
143 Č.j. MV- 136318-8/OSK -2017 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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službou svoje vlastní rozhodnutí, protože v něm neshledal žádné vady, které by 

odůvodňovaly jeho zrušení nebo změnu předmětného rozhodnutí. 

 

 

5.1.5. Odvolání proti rozhodnutí o skončení služebního poměru 

Účastnice řízení také 11. 12. 2017 podala odvolání proti rozhodnutí o skončení 

služebního poměru ze dne 18. října 2017. Státní zaměstnankyně měla za to, že služební orgán 

nezákonně a zároveň způsobem, který je nepřezkoumatelný, rozhodl o skončení jejího 

služebního poměru.   

Účastnice řízení proto navrhla, aby prvoinstanční služební orgán sám plně vyhověl 

odvolání a zrušil napadené rozhodnutí v plném rozsahu podle ustanovení § 87 správního 

řádu, nebo aby odvolací služební orgán postupem podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) 

správního řádu napadené rozhodnutí zrušil v plném rozsahu a řízení zastavil, anebo aby 

odvolací služební orgán postupem podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu 

napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání prvoinstančnímu služebnímu 

orgánu.  

Dále účastnice řízení navrhla, aby odvolací služební orgán nařídil státnímu 

tajemníkovi v ministerstvu vnitra podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu neobsazovat 

služební místo náměstka pro řízení sekce veřejné správy v ministerstvu vnitra a nevyhlašovat 

na toto služební místo představeného výběrové řízení.  

V odůvodnění uvádí státní zaměstnankyně, že je potřeba připomenout, že zákon o 

státní službě nehovoří o „nalézání vhodného volného služebního místa“, ale upravuje právní 

institut převedení na jiné služební místo podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) zákona o státní 

službě. Státní zaměstnankyně se tedy domnívá, že je povinností služebního orgánu státního 

zaměstnance po odvolání ze služebního místa představeného převést na jiné služební místo. 

Teprve v dalším kroku, konkrétně v ustanovení § 62 odst. 1 zákona o státní službě se 

hovoří „o vhodném místě“, přičemž uvedené ustanovení dále odkazuje na § 70 odst. 3 zákona 

o státní službě, podle kterého se státní zaměstnanec zařadí k výkonu služby na volné služební 

místo; přednostně se zařazují státní zaměstnanci z příslušného oboru státní služby. K výkonu 
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služby na služební místo zařazené v nižší platové třídě však lze státního zaměstnance zařadit 

jen s jeho souhlasem.  

Podle státní zaměstnankyně je tedy nepochybné, že je povinností služebního orgánu 

zařadit odvolaného představeného na volné služební místo, a to nejen před, ale i po celou 

dobu zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů. Jak ovšem vyplývá ze samotného 

napadeného rozhodnutí, tuto povinnost služební orgán řádně neplnil a nesplnil. Státní 

zaměstnankyně také upozorňuje, že se nelze ztotožnit s tvrzením služebního orgánu, cituji: 

„Své správní úvahy, jakož i podklady, které služební orgán k tomuto postupu vedly, již 

obšírně, vysvětlil v odůvodnění rozhodnutí o zařazení státní zaměstnankyně mimo výkon 

služby z organizačních důvodů. Je přitom nutné zdůraznit, že proti tomuto rozhodnutí 

služebního orgánu nevyužila státní zaměstnankyně podání opravného prostředku.“144 

Státní zaměstnankyně poučuje služební orgán, že napadené rozhodnutí je rozhodnutí 

ve věci skončení služebního poměru, nikoliv ve věci zařazení mimo výkon služby, a nelze se 

tak odkazovat na úvahy, podklady a odůvodnění uvedené v jiném řízení, notabene vedeného 

takřka před rokem, neboť rozhodnutí musí být v souladu s právními předpisy podle právního 

stavu a skutkových okolností v době jeho vydání. Není ani zřejmé, z jakého důvodu služební 

orgán zdůrazňuje, že státní zaměstnankyně nevyužila opravný prostředek, či jaký má tato 

skutečnost vliv na napadené rozhodnutí. 

V napadeném rozhodnutí služební orgán konstatuje, „…že veškeré podklady, které 

vedl a které dle jeho soudu, jednoznačně dokládají činnost služebního orgánu a jeho snahu 

nalézt pro státní zaměstnankyně volné služební místo, jsou součástí samostatného správního 

spisu o jejím zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů.“145 Státní zaměstnankyně 

v této souvislosti upozorňuje, že je nemožné, aby tyto podklady byly součástí „jiného 

správního spisu“ neboť se jedná o klíčové důkazní materiály osvědčující zákonnost marného 

uplynutí doby zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, jakožto zákonné 

podmínky ke skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu podle § 72 odst. 

1 písm. d) zákona o státní službě. 

 
144 Č.j. MZDR 33819/2017–6/ST 
145 Č.j. MZDR 33819/2017–6/ST 
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Dále služební orgán uvádí, že při sledování volných míst ve státní službě pro státní 

zaměstnankyni významně přihlížel mimo jiné ke kritériu vhodnosti volného služebního 

místa, jak jsou vymezena v ustanoveních čl. 54 a čl. 55 metodického pokynu náměstka 

ministra vnitra pro státní službu číslo 1/2016146, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám 

služebního poměru. Není ovšem uvedeno, ke kterým jiným kritériím přihlížel, ani co 

znamená sousloví „významně přihlížet“. Státní zaměstnankyně zmiňuje, že není vůbec 

zřejmé, jaké služební místo považuje služební orgán za vhodné a proč. Není vůbec zřejmé, 

jakými úvahami k takovému závěru služební orgán došel a z jakého důvodu na tomto základě 

všechna volná služební místa považoval za nevhodná. Absence těchto úvah činí napadené 

rozhodnutí nepřezkoumatelným. 

Státní zaměstnankyně poukazuje na to, že služební poměr je veřejnoprávní vztah, ve 

kterém vrchnostensky o právech a povinnostech osob ve služebním poměru rozhodují 

služební orgány. Nelze tedy, jak se mylně domnívá služební orgán, odpovědnost k nalezení 

volného služebního místa (a to ani částečně) přenášet na státní zaměstnance. 

Co se týká samostatného přístupu do informačního systému státní službě, státní 

zaměstnankyně připomíná, že nebyla o jeho užívání služebním orgánem vůbec poučena.  

Další problematické místo vidí státní zaměstnankyně v absenci přehledu, na která 

služební místa v ministerstvu zdravotnictví v období od 1. ledna 2017 byla vyhlášena 

výběrová řízení. A to přesto, že státní zaměstnankyně ve svém vyjádření k podkladům pro 

vydání rozhodnutí opakovaně žádala o doplnění spisu o přehled všech neobsazených 

služebních míst v ministerstvu zdravotnictví a jeho podřízených ve služebních úřadech s 

časovým určením, kdy nebyla obsazena, a to za celou dobu zařazení mimo výkon služby. 

Poukazuje i nedostatky při vypořádání připomínek ve svém vyjádření147 k podkladům ze 14. 

srpna 2017. Dále poukazuje na to, že služební orgán uvádí, že v měsíci lednu 2017 bylo v 

ministerstvu zdravotnictví volné služební místo i v šestnácté platové třídě, ale že pro něj 

státní zaměstnankyně nesplňovala kvalifikační předpoklady. Neuvádí však, konkrétně které 

 
146 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnosti ke 
změnám služebního poměru, dostupné: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-
2016.aspx 
147 PID: MZDRP01HK686 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2016.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2016.aspx
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kvalifikační předpoklady státní zaměstnankyně nesplňovala, a i v tomto směru je rozhodnutí 

nepřezkoumatelné.  

Další připomínka státní zaměstnankyně se týká tvrzení služebního orgánu: „Výběr 

dalších služebních míst byl do značné míst míry limitován obory služby a specifickými 

činnostmi, které státní zaměstnankyně vykonávala na dosavadním služebním místě.“148 Státní 

zaměstnankyně uvádí, že na ministerstvu zdravotnictví byla řada dalších volných služebních 

míst, na které mohla být zařazena. Z pohledu platné právní úpravy totiž žádné limity, co do 

oboru služby či specifických činností stanoveny nebyly. Vzhledem k této obecné právní 

formulaci a absenci výčtu dalších, respektive všech volných služebních míst, považuje státní 

zaměstnankyně i tomto ohledu rozhodnutí za nepřezkoumatelné. Uvádí, že podle ustanovení 

§ 70 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 62 odst. 1 zákona o státní službě, se státní 

zaměstnanec zařadí na volné služební místo, přičemž přednostně se zařazují státní 

zaměstnanci z příslušného oboru státní služby. Z uvedené dikce je tedy zřejmé, že služební 

orgán při hledání volného vhodného služebního místa zajisté zkoumá také obory státní 

služby, ale ani neshoda oborů státní služby státního zaměstnance a volná služební místa není 

zákonnou překážkou pro jeho zařazení na toto služební místo. Pokud služební orgán dále 

argumentuje, že správní činnosti, které mají být vykonávány na tom kterém služebním místě, 

státní zaměstnankyně nevykonávala, a pokud zákon umožňuje zařadit v daných případech 

státního zaměstnance na služební místo i s jiným oborem státní služby, pak nemůže být 

překážkou, ani skutečnost, že zaměstnanec nevykonával konkrétní správní činnosti. A 

především služební orgán vypočítává, o které správní činnosti konkrétně jde, v čem spočívá 

vlastní překážka, že státní zaměstnankyně tyto činnosti doposud nevykonávala. A není vůbec 

jasné, proč se má týkat tato překážka státní zaměstnankyně pouze z hlediska dosavadní praxe 

pouze na ministerstvu zdravotnictví, ale nezohledňuje se její dlouholetá praxe, a tedy i 

činnosti,  na jiných služebních úřadech. Opět není zřejmé, jakými úvahami k tomuto závěru 

služební orgán dospěl, a i v tomto směru je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné.  

Státní zaměstnankyně na okraj dodala, že ani pro výběrové řízení na náměstka pro 

řízení sekce není zákonnou překážkou, že žadatel nevykonával konkrétní správní činnosti, 
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které má ten, který náměstek pro řízení sekce vykonávat. Tím spíše tento důvod nemůže být 

zneužíván způsobem vedoucím ke skončení služebního poměru představeného.  

Podobné úvahy o nepřezkoumatelnosti platí například o neobsazeném služebním 

místě vrchního ministerského rady v oddělení podpory pacientů a pacientských organizací v 

ministerstvu zdravotnictví, systemizovaném ve čtrnácté platové třídě s oborem služby 

zdravotnictví a ochrana zdraví, dále o služebním místě vrchního ministerského rady v 

oddělení zdravotní péče v ministerstvu zdravotnictví systemizované ve čtrnácté platové třídě 

s oborem služby zdravotnictví a ochrana zdraví. Ani v tomto případě neuvedl služební orgán 

konkrétní úvahy, kterými se řídil při hodnocení nevhodnosti těchto volných služebních míst 

a při výkladu právních předpisů čili i zde lze konstatovat, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné.  

Co se týká služebním orgánem zvolené formy zjišťování volných služebních míst v 

jiných služebních úřadech – písemné oslovování, tak lze konstatovat, že se jedná o zcela 

neprofesionální postup služebního orgánu, když místo využití informačního systému o státní 

službě a osobního jednání, postupoval formou dopisů a výpisů, při čemž opakovaně absentuje 

výčet, která služební místa byla nabídnuta jinými úřady a která všechna kritéria vhodnosti 

státní zaměstnankyně nesplňovala, což opět zakládá nepřezkoumatelnost napadeného 

rozhodnutí. 

Za zvláštní zmínku, tak jak jsem uvedla již výše, určitě stojí i konstatování 

prvoinstančního služebního orgánu: „U ministerstva vnitra bylo sice nalezeno volné služební 

místo náměstkyně pro řízení sekce veřejné správy, systemizované v šestnácté platové třídě, 

ale státní tajemník ministerstva vnitra na písemnou žádost služebního orgánu o součinnost a 

případně vyslovení souhlasu se zařazením státní zaměstnankyně již nereagoval“149. Toto 

tvrzení je možné považovat za zcela fatální selhání služebních orgánů jednajících jménem 

státu. Kromě jiného z tohoto tvrzení vyplývá, že existovalo, i podle osobitých názorů 

služebního orgánu, vhodné volné služební místo. Z toho vyplývá, že rozhodnutí bylo vydáno 

v rozporu s právními předpisy, neboť na toto volné služební místo měla být státní 

zaměstnankyně zařazena, a to co nejdříve. Tím, že se tak nestalo, nejenže není možné tvrdit, 

že marně uplynula doba, po kterou byla státní zaměstnankyně zařazena mimo výkon služby 
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z organizačních důvodů, což je důvod pro skončení služebního poměru rozhodnutím 

služebního – orgánu podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě, ale 

nepochybně to vedlo ke škodě na majetku státu. 

Státní zaměstnankyně upozorňuje, že doba neuplynula marně ze zákonem 

definovaného důvodu, to je, že není možné převést zaměstnance na jiné služební místo, 

protože žádné vhodné není volné, což je v souladu s § 62 odst. 1 zákona, ale z důvodu 

liknavosti a nečinností služebního orgánu. Státní zaměstnankyně upozorňuje, že toto 

rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a je tedy nezákonné. 

Vzhledem k tomu, že služební orgán o volném služebním místě věděl, ale dále však 

žádným způsobem deset měsíců nekonal, považuje státní zaměstnankyně jeho jednání, za 

účelové, s cílem dosáhnout skončení jejího služebního poměru, a tedy podjaté. Pokud 

služební orgán spoléhal na ustanovení § 162 odst. 3 zákona o státní službě, tzn. „pokud se 

rozhodnutí služebního orgánu má týkat působnosti jiného služebního orgánu, lze ho vydat 

jen s jeho souhlasem“ pak to, že státní tajemník v ministerstvu vnitra na písemnou žádost 

služebního orgánu o součinnost a případné vyslovení souhlasu se zařazením státní 

zaměstnankyně již nereagoval, není jednání jasné srozumitelné, ze kterého by jednoznačně 

vyplýval nesouhlas se zařazením státní zaměstnankyně na předmětné volné služební místo. 

Nadto se státní zaměstnankyně domnívá, že v tak závažných případech, jako je skončení 

služebního poměru, toto ustanovení nelze zcela využít, respektive nesouhlas nelze vyslovit. 

 Vzájemné vztahy účastníků veřejnoprávního poměru se vyznačují tím, že jako 

účastník tady stát vystupuje vůči druhému jako nositel veřejné svrchované moci a tím jako 

silnější subjekt, který druhému subjektu může jednostranně zakládat jeho práva. Za velice 

důležitou lze považovat skutečnost, že jedním z účastníků je stát. Tzn. že nikoliv služební 

orgán, ale stát prostřednictvím služebního orgánu je povinen státního zaměstnance po jeho 

odvolání z místa představeného zařadit na vhodné služební místo. Je nemyslitelné, aby jeden 

a tentýž účastník řízení se této povinnosti zprostil tím, že prostřednictvím jiného služebního 

orgánu, který jedná taktéž jménem státu, nevydá k zařazení na vhodné služební místo 

souhlas. Takové jednání by bylo nepochybně v rozporu minimálně s ustanovením § 3 odst. 

34 správního řádu, to jest povinnosti šetřiti oprávněné zájmy osob a dbát na to, aby řešení 

bylo v souladu s veřejným zájmem. Dále je otázkou, zda vzhledem ke znění § 62 odst. 1 
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zákona o státní službě: „Nemůže-li být státní zaměstnanec v případech uvedených v § 61 odst. 

1 písm. b) až g) nebo § 61 odst. 2 písm. a) převeden na jiné služební místo, protože žádné 

vhodné není volné, nebo nemůže-li být v případech uvedených v § 70 odst. 3 zařazen na volné 

služební místo, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na 6 měsíců“150, lze v daném 

případě ustanovení § 162 odst. 3 zákona o státní službě vůbec aplikovat, neboť jedinou 

zákonem definovanou podmínkou pro zařazení mimo výkon služby, a tedy i pro následné 

skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu, je podle § 62 odst. 1 zákona o 

státní službě toliko neexistence vhodného volného služebního místa. Nikoliv tedy jakýkoliv 

nesouhlas.  

Nelze ani vyvodit, že se má jednat o služební místo ve stejném služebním úřadu. 

Zákon o státní službě ani nezakládá určitou, dílčí samostatnost služebních úřadů, jako je tomu 

u zákoníku práce151. Naopak relevantní instituty zákona o státní službě podporují názor, že 

vhodné volné služební místo může být na kterémkoliv služebním úřadu. Jedná se zejména o 

§ 80 odst. 1 zákona o státní službě „zřizuje se informační systém státní službě jako informační 

systém veřejné správy, jehož účelem je vedení údajů nezbytných pro správu organizační věcí 

služby a služebních vztahů v rámci služebních úřadů a mezi nimi a činění některých úkonů 

podle tohoto zákona“ § 182 odst. 1 zákona o státní službě „rejstřík státních zaměstnanců je 

přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup služebnímu orgánu, popřípadě tomu, koho 

zmocnil. Evidence obsazovaných služebních míst je přístupná způsobem umožňujícím 

dálkový přístup k rozsahu služebních míst, která nebylo možno obsadit státním zaměstnancem 

zařazených mimo výkon služby“152.  

Služební orgán v napadeném rozhodnutí konstatuje, že zákonná lhůta, po kterou byla 

státní zaměstnankyně zařazena mimo výkon služby z organizačních důvodů, uplynula marně 

dnem 11. července 2017. Dále pak uvádí, že v takovém případě rozhoduje o služební orgán 

podle § 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě o skončení služebního poměru státního 

zaměstnance, neboť mu tuto povinnost přímo ukládá zákon o státní službě. Státní 

zaměstnankyně služební orgán opravuje, že se jedná o dobu, nikoliv lhůtu, jak chybně uvádí 

 
150 zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 
151 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
152 zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 
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služební orgán. A doba, po kterou byla zařazena mimo výkon služby z organizačních důvodů, 

nemohla marně uplynout dnem 11. července, poněvadž nebyla splněna zákonná podmínka 

jejího marného uplynutí. V jejím průběhu bylo k dispozici volné vhodné služební místo pro 

zařazení státní zaměstnankyně. Dále z rozhodnutí vůbec není zřejmé, pokud minimálně toto 

jedno vhodné volné služební místo existovalo, jakými úvahami se služební orgán řídil 

zejména při výkladu právních předpisů v tom smyslu, že i když takové volné a vhodné 

služební místo existuje, je zde důvod pro skončení služebního poměru, protože vhodné volné 

služební místo neexistuje. 

Náměstek ministra vnitra pro státní službu se s odvoláním státní zaměstnankyně 

vypořádal rozhodnutím153 ze dne 17. dubna 2018, kde konstatuje, že podle § 90 odst. 5 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se odvolání ze dne 15. 11. 2017 

zamítá a rozhodnutí státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví ze dne 18. 10. se 

potvrzuje.  

V odůvodnění konstatuje, „…že z předloženého spisového materiálu plyne, že 

služební orgán prvního stupně v době zařazení účastnice řízení mimo výkon služby z 

organizačních důvodů prokazatelně hledal volné služební místo, které by pro účastnici řízení 

bylo vhodné a na které by bylo možné účastnici řízení převést podle § 61 odst. 1 písm. a) 

zákona o státní službě. Odvolací orgán má tedy za to, že služební orgán prvního stupně zjistil 

stav věci v souladu s § 3 správního řádu a učinil správný závěr, že marně uplynula doba šesti 

měsíců, po kterou byla účastnice řízení zařazena mimo výkon služby z organizačních důvodů, 

a s jejímž marným uplynutím zákon o státní službě spokojuje ukončení služebního poměru 

podle § 72 odst. písm. d) zákona o státní službě“154. Odvolací orgán také konstatuje, že dle 

jeho názoru bylo odvoláním napadené rozhodnutí vydáno v souladu s právními předpisy a 

na základě řízení, jež není stiženo vadami, které by měly vliv na jeho zákonnost, a považuje 

ho za věcně správné. Námitky uvedené v odvolání považuje odvolací orgán za nedůvodné a 

neprokazující nezákonnost či nesprávnost napadeného rozhodnutí.  

K námitkám dále v rozhodnutí uvádí, „…že námitku účastnice řízení, že je povinností 

služebního orgánu zařadit odvolaného státního zaměstnance na jiné služební místo, a to 
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nejen před, ale i po celou dobu zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, přičemž 

služební orgán prvního stupně měl postupovat podle § 62 odst. 1 ve spojení s § 70 odst. 3 

zákona o státní službě, považuje odvolací orgán za nedůvodnou“155. Náměstek Postránecký 

má totiž za to, že ustanovení § 70 odst. 3 zákona o státní službě nebylo možné na účastnici 

řízení aplikovat, neboť toto ustanovení se použije v situacích uvedených v § 70 odst. 1 zákona 

o státní službě, a ty údajně v daném případě nenastaly. Účastnice řízení byla odvolána ze 

služebního místa představeného podle § 60 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě a následně 

zařazena mimo výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 odst. 1 zákona o státní 

službě. Po marném uplynutí doby, po kterou byla účastnice řízení zařazena mimo výkon 

služby, služební orgán prvního stupně podle § 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě 

napadeným rozhodnutím ukončil služební poměr účastnice řízení. 

„V otázce postavení státního zaměstnance, který je zařazen mimo výkon služby z 

organizačních důvodů podle § 62 odst. 1 zákona o státní službě, je obecně třeba nejprve 

podotknout, že i tento institut je třeba vnímat z hlediska celkového kontextu veřejnoprávního 

pojetí služebního poměru, jakožto poměru státního zaměstnance ke státu. Služební poměr 

není poměrem ke konkrétnímu služebního úřadu, kdy v dané souvislosti je třeba odlišovat 

existenci služebního poměru od zařazení státního zaměstnance na konkrétním místě v rámci 

určitého služebního úřadu. Pokud pak dojde k zařazení státního zaměstnance mimo výkon 

služby z organizačních důvodů podle § 62 odst. 1 zákona o státní službě, je, zjednodušeně 

řečeno, takový zaměstnanec k dispozici pro všechny služební úřady, a nelze, tudíž vyloučit, 

že takový zaměstnanec, který nemohl být převeden na jiné služební místo bezprostředně poté, 

co nemohl vykonávat službu na svém původním místě, bude převeden až následně, i když byl 

v mezidobí zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 odst. 1 zákona o 

státní službě“156. V takovém případě však dle názoru odvolacího orgánu bude již o převedení 

státního zaměstnance rozhodovat služební orgán ve služebním úřadu, v němž je volné vhodné 

služební místo, neboť jej tento služební orgán „ustavuje“ na služební místo ve svém 

služebním úřadu. Příslušnost dosavadního služebního orgánu již není pro takové převedení 

dána. Tento postup, jak jej popisuje Postránecký, odpovídá dle jeho mínění i § 24 odst. 5 
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zákona o státní službě, podle něhož služební orgán v příslušném služebním úřadu nekoná 

výběrové řízení, pokud uvolněné služební místo obsadí postupem podle § 61 zákona o státní 

službě, to jest převedením. „V případě převedení státního zaměstnance zařazeného mimo 

výkon služby z organizačních důvodů je to tedy právě ten služební orgán, v jehož služebním 

úřadu je volné služební místo, kdo si státního zaměstnance ze stavu – zařazení mimo výkon 

služby z organizačních důvodů vybere a na služební místo jej převede“157.  

Náměstek Postránecký pak tvrdí, že pokud je státní zaměstnanec zařazen mimo výkon 

služby z organizačních důvodů, nemá již absolutní vazbu na svůj původní služební orgán. 

Pokud je státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 

zákona o státní službě, protože nemohl být převeden na jiné vhodné volné služební místo 

podle § 61 odst. 1 písm. b) až g) nebo § 61 odst. 2 písm. a) zákona o státní službě, pak se za 

situace, že se takové vhodné služební místo najde, je státní zaměstnanec na takové služební 

místo převáděn podle § 61 zákona o státní službě, nikoliv zařazován podle § 70 odst. 3 zákona 

o státní službě. Zařazení na jiné služební místo podle § 70 odst. 3 zákona o státní službě jeho 

státního zaměstnance, který je zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů, 

přicházelo v úvahu tehdy, pokud by důvodem zařazení mimo výkon služby z organizačních 

důvodů byla předchozí nemožnost zařazení na jiné služební místo podle § 70 odst. 3 zákona 

o státní službě, což ale nebyl případ účastnice řízení. I takovou filipiku použil odvolací orgán 

ve svém stanovisku. 

Podle rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro státní službou Josefa Postráneckého, 

se tedy volné služební místo vhodné pro osobu zařazenou mimo výkon služby obsazuje na 

základě rozhodnutí služebního orgánu ve služebním úřadu, v němž je volné služební místo, 

o převedení státního zaměstnance podle § 61 zákona o státní službě v návaznosti na konkrétní 

důvod převedení, který byl primárně důvodem pro zařazení mimo výkon služby z 

organizačních důvodů podle § 62 zákona o státní službě.  

Dle názoru odvolacího orgánu postupoval služební orgán prvního stupně správně, 

když se snažil vyhledávat volná vhodná služební místa pro účastnici řízení, a to i v jiných 

služebních úřadech. Projevil tak prý dostatečnou snahu, jejímž cílem bylo další uplatnění 
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účastnice řízení ve služebním poměru. „Nelze mu tedy ani klást k tíži, že nepřevedl účastnici 

řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce veřejné správy ministerstvo vnitra, neboť 

by k takovému úkonu nebyl příslušný. Otázkou vhodnosti tohoto služebního místa se však 

zabýval a poskytl příslušnému služebnímu orgánu, státnímu tajemníkovi ministerstvo vnitra, 

i příslušné informace účastnici řízení. Státní tajemník ministerstva vnitra však zjevně 

neshledal, že by dané služební místo bylo pro účastnici řízení vhodné, kteréžto posouzení 

bylo v jeho pravomoci.“158 

Odvolací orgán považuje za nedůvodnou také námitku účastnice řízení, že 

z ustanovení § 70 odst. 3 ve spojení s § 62 odst. 1 zákona o státní službě vyplývá, že neshoda 

oboru státní služby pro převedení státního zaměstnance na jiné vhodné služební místo není 

zákonnou překážkou k jeho zařazení na toto služební místo, a na základě tohoto nemůže být 

ani překážkou, pokud státní zaměstnanec vykonával jiné správní činnosti, než jsou 

požadovány na daném volném služebním místě. „Jak již odvolací orgán uvedl § 70 odst. 3 

zákona o státní službě nebylo možné na účastnici řízení v daném případě aplikovat. Obor 

státní službě je jedním ze zásadních, byť ne jediným kritériem pro posuzování vhodnosti 

služebního místa. Za relevantní kritéria pro účely posouzení vhodnosti služebního místa pro 

státní zaměstnance je považováno i zdravotní hledisko, zdravotní způsobilost, požadované 

vzdělání a kvalifikace, schopnosti státního zaměstnance a jeho dosavadní zkušenosti 

(respektive výkon dosavadních správních činností), stejný nebo jiný služební úřad, služební 

působiště, respektive místo výkonu služby, zařazení do platové třídy, a v neposlední řadě také 

přístup státního zaměstnance. Odvolací orgán i ve své dosavadní rozhodovací praxi zastává 

názor, že v některých individuálních případech, například pokud státní zaměstnanec na 

určité služební místo sám poukáže, pouhou shodou v oborech služby, nelze bez dalšího volné 

služební místo vyhodnotit pro převedení účastníka řízení jako nevhodné, nicméně i tak je 

třeba považovat kritérium oboru služby za jednu ze zásadních kritérií pro posouzení 

vhodnosti služebního místa, které je třeba posuzovat nejen jednotlivě, ale též návaznosti na 

kritéria další“159.  
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Postránecký trvá na názoru, že státního zaměstnance by bylo možné převést i na 

služební místo s jiným oborem služby, na kterém však bude vykonávat v zásadě obdobné 

průřezové činnosti. Teprve pokud nelze státního zaměstnance převést ani výše uvedeným 

způsobem, lze ho s jeho souhlasem převést na služební místo s jiným oborem služby a 

výkonem jiných činností. Na druhou stranu nelze po služebním orgánu prvního stupně 

spravedlivě požadovat, aby v případě státního zaměstnance zařazeného mimo výkon služby 

z organizační důvodu vyhledával, zkoumal a detailně rozebíral každé volné služební místo, 

včetně služebních míst s jinými obory služby, v rámci rozhodnutí o skončení služebního 

poměru pak zdůvodňoval, proč na taková služební místa státního zaměstnance nepřevedl. 

„Obory státní služby slouží mimo jiné i k tomu účelu, aby byly relevantní korektivem 

při vyhledávání vhodného služebního místa pro stávající zaměstnance, u něhož nastal důvod 

pro převedení. Jak již bylo výše uvedeno jedním z kritérií, které po dobu, kdy služební orgán 

hodnotí možnost převedení státního zaměstnance na jiné služební místo, tedy u zaměstnance 

zařazeného mimo výkon služby z organizačních důvodů po dobu zákonné doby šesti měsíců, 

je i přístup daného státního zaměstnance“160, konstatuje odvolací orgán. A dále poukazuje, 

že lze předpokládat aktivitu státního zaměstnance, a to ať již ve formě upozornění 

směřujícího k příslušnému služebnímu orgánu, nebo případně ve formě účasti ve výběrovém 

řízení. Bez takovéto aktivity státního zaměstnance však lze však jen těžko požadovat, aby se 

služební orgán rozhodující o skončení služebního poměru se volnými služebními detailně 

zabýval, pokud je z jeho počínání v průběhu zařazení státního zaměstnance mimo výkon 

služby z organizačních důvodů zjevná dostatečná snaha nalézt pro státního zaměstnance 

uplatnění. Co na tom, že čistě formálně, psaním žádostí. A nakonec podle odvolacího 

služebního orgánu může ukončit téměř dvacetiletou kariéru státního úředníka, opakovaně 

hodnoceného stupněm vynikající, všeobecně uznávaný odborník, a to i bez zdůvodnění, proč 

nebyl převeden na volná služební místa. 

Podle názoru odvolacího orgánu nic na situaci nemění ani veřejnoprávní povaha 

služebního poměru. „Odvolací orgán samozřejmě nijak nezpochybňuje odpovědnost 

služebního orgánu prvního stupně ve vztahu ke snaze nalézt vhodné služební místo pro 
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účastnici řízení. Na druhou stranu z této odpovědnosti nelze bez dalšího dovodit jeho 

povinnost zabývat se každým volným služebním místem celé státní správě, respektive všech 

služebních úřadech. Naopak je rovněž možné předpokládat aktivní zájem státního 

zaměstnance o své další setrvání ve státní službě, který navenek projeví“161. 

Námitky účastnice řízení, že služební orgán prvního stupně nesplnil povinnost převést 

ji na volné služební místo, a to nejen před, ale po celou dobu jejího zařazení mimo výkon 

služby, a skutečnost, že služební orgán prvního stupně neuvedl, proč všechna služební místa 

nebyla pro účastnici řízení vhodná, považuje odvolací orgán rovněž za nedůvodné. „Odvolací 

orgán v návaznosti na tyto námitky odkazuje na výše uvedené a doplňuje, že rozhodnutí o 

zařazení účastnice řízení mimo výkon služby z organizačních důvodů není předmětem tohoto 

odvolacího řízení“162. 

Účastnice řízení podala v červnu 2018 žalobu k Městskému soudu v Praze, kde žaluje 

náměstka pro státní službu. 

 

 

 

5.2. Kauza ministerstvo zemědělství 

Kauza odvolaného náměstka v Ministerstvu zemědělství stojí za pozornost odborné 

veřejnosti, protože zde dochází poprvé ke korekci dosavadní judikatury v oblasti, která se 

dotýká systemizace a jejích úprav.  

Kauza je spjata s jednobarevnou vládou premiéra Andreje Babiše po parlamentních 

volbách v roce 2017, kdy kabinet nejprve v prosinci 2017 změnil již schválenou, ale 

neúčinnou systemizaci,163 ale změny pokračovaly i v následujících měsících, kdy v březnu 

2018 se mění systemizace podruhé. Nad březnovou změnou visí otazníky164, zda-li byla v 

souladu se zákonem, protože v tomto případě se jednalo o změnu systemizace již účinné.  

 
161 Č.j. MV – 147430-17/OSK- 2017 
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163 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-ktera-ma-pracovat-komentoval-babis-ruseni-sekci-a-
prac/r~5bc5fc92e70611e78d510cc47ab5f122/ 
164 https://www.transparency.cz/ti-varuje-vladni-cisla-nesedi-systemizace-zasahla-temer-dvakrat-tolik-
vedoucich-pozic-ve-statni-sprave/ 
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V souvislosti s personálními změnami na resortech dochází ke změnám systemizace 

pravidelně a nečeká se na roční systemizaci, například tomu tak bylo u změny ministra 

dopravy na počátku roku 2020165. Domnívám se, že tento přístup ke změnám systemizace 

vyplynul i z dosavadní rozhodovací praxe soudů.  Vzhledem k tomu, že rozsudek Nejvyššího 

správního soudu166, prezentovaný v závěru této práce, ukázal trochu jiný směr, což lze 

sledovat i na korekci v rozsudku pražského městského soudu167, lze snad očekávat napříště 

opatrnější přístup služebních orgánů. 

Výše uvedené změny systemizace znamenaly po relativně krátké době bez zásadních 

změn na místech představených na ministerstvech opět významnou personální obměnu.   Na 

základně úpravy systemizace, která byla účinná od 1.1.2018, kterou vláda schválila v prosinci 

2017168 a která byla účinná od 1. ledna 2018, bylo zrušeno podle vyjádření vlády 14 sekcí a 

více než dvě desítky služebních míst. Vláda, která vládla bez důvěry PSP ČR v demisi, 

odvolala a zrušila sekce představených, kteří byli k různým způsobem blízcí opozičním 

stranám, konkrétně KDU-ČSL a ČSSD169. Celkem se změny dotkly desítek státních 

zaměstnanců, a to jak náměstků pro řízení sekcí, tak samozřejmě i ředitelů odborů 

A na základě výše uvedené systemizace zaniklo po rozhodnutí vlády premiéra Babiše 

služební místo představeného na Ministerstvu zemědělství ČR – náměstka pro řízení sekce.  

Odvolaný představený se po mimosoudní fázi rozhodl bránit soudní cestou. Několika 

soudními řízeními v této kauze se nyní budu podrobněji věnovat.  

V samém závěru prosince vláda rozhodla mimo jiné o sloučení dvou sekcí 

v Ministerstvu zemědělství ČR a tehdejší náměstek byl proto odvolán z funkce 

představeného – náměstka pro řízení sekce a později zařazen na místo vedoucího oddělení.  

Státní zaměstnanec byl jmenován na služební místo představeného – náměstka pro 

řízení sekce rozhodnutím státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství v roce 2015. 

Usnesením vlády č. 737 ze dne 23. 10. 2017170 byla podle § 17 zákona č. 234/2014 Sb., o 

 
165 https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3052946-vstric-havlickovu-planu-vlada-schvalila-prestavbu-
ministerstva-dopravy 
166 Č.j. 8 Ads 301/2018-45 
167 Č. j. 11 Ad 17/2018- 66 
168 Č. j. 1316/17 
169 https://www.oziveni.cz/2018/01/vanocni-systemizace/ 
170 Čj. OVA 1085/17 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3052946-vstric-havlickovu-planu-vlada-schvalila-prestavbu-ministerstva-dopravy
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3052946-vstric-havlickovu-planu-vlada-schvalila-prestavbu-ministerstva-dopravy
https://www.oziveni.cz/2018/01/vanocni-systemizace/
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státní službě schválena systemizace na rok 2018. Následně, ještě před účinností systemizace, 

došlo k jejím třem úpravám, a to usnesením vlády č. 821 ze dne 29. 11. 2017171, usnesením 

vlády č. 874 ze dne 6. 12. 2017172 a usnesením vlády č. 895 ze dne 22. 12. 2017173. Na základě 

systemizace po třetí úpravě došlo ke zrušení pracovního místa, na které byl státní 

zaměstnanec jmenován, což státní tajemník v Ministerstvu zemědělství promítl do 

služebního předpisu, kterým došlo s účinností od 1. 1. 2018 k úpravě organizační struktury 

Ministerstva zemědělství. Následně vydal státní tajemník v Ministerstvu zemědělství 28. 2. 

2018 rozhodnutí, kterým podle § 60 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě odvolal státního 

zaměstnance ze služebního místa představeného s účinností ode dne 19. 3. 2018. Dále byl s 

toutéž účinností převeden na jiné služební místo a bylo rozhodnuto o jeho platu. Proti tomuto 

rozhodnutí se odvolaný představený odvolal. 

O podaném odvolání bylo rozhodnuto 2. 7. 2018, přičemž podané odvolání bylo 

náměstkem ministra vnitra pro státní službu zamítnuto a napadené rozhodnutí bylo 

potvrzeno. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolaný představený dne 12. 9. 2018 žalobu k 

městskému soudu. Obě rozhodnutí ve věcech služebního poměru se na úpravu systemizace 

odvolávají jako na podklad pro rozhodnutí a považují je pro sebe za závazné. Odvolací orgán 

ve svém rozhodnutí výslovně uvedl, že zrušení služebního místa představeného, které 

zastával stěžovatel, bylo přímo seznatelné již ze schválené úpravy systemizace.  

 

 

5.2.1. Soudní rozhodnutí Městský soud v Praze č.j. 3A 64/2018-86 

První žaloba odvolaného náměstka Ministerstva zemědělství ČR, kterou podal na 

Vládu České republiky, byla Městským soudem v Praze dne 18.7.2018 odmítnuta174. 

V žalobě se odvolaný náměstek domáhal zrušení usnesení vlády175 o úpravě systemizace 

služebních a pracovních míst s tím, že usnesení zasáhlo do jeho osobnostní sféry, změnilo 

 
171 PID KORNARTBWHBW 
172 Čj. OVA 1282/17 
173 Čj. OVA 1316/17 
174 Soudní rozhodnutí č.j. 3A 64/2018  
175 Čj. OVA 1316/17 
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jeho práva a povinnosti, protože v jeho důsledku došlo ke zrušení služebního místa, na které 

byl jmenován. 

Soud se v první řadě zabýval otázkou, zda lze žalobu věcně projednat, neboť o ní 

může rozhodnout pouze při splnění všech zákonem stanovených podmínek. Dospěl přitom k 

závěru, že o žalobě věcně jednat nemůže a žalobu je třeba odmítnout.176 Mezi důvody, které 

soud uvádí je mimo jiné skutečnost, že usnesení Vlády ČR, kterým došlo k úpravě 

systemizace služebních a pracovních míst není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s.177, a to po 

materiální stránce. Podle mínění soudu je rozhodnutím správního orgánu v určité věci takové 

rozhodnutí, které zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby. 

Vzhledem ke skutečnosti, že systemizace, popř. její změna, upravuje služební a pracovní 

místa toliko v obecné rovině, nelze podle soudu úspěšně tvrdit, že by napadeným 

rozhodnutím byla ve smyslu § 67 správního řádu zakládána, měněna či rušena práva a 

povinnosti jmenovitě určených osob. Rovněž tak nelze podle soudu přisvědčit ani tomu, že 

by úprava systemizace zakládala, měnila, rušila či závazně určovala práva nebo povinnosti 

žalobce ve smyslu § 65 s. ř. s.178, tím spíše nemohl být žalobce takovým rozhodnutím přímo 

zkrácen na svých právech.179   

Soud poukazuje na skutečnost, že odvolaný představený mohl být zkrácen na svých 

právech přímo až rozhodnutím o odvolání ze služebního místa představeného. Pokud by 

odvolaný představený napadl soudně toto rozhodnutí, mohl by se soud podle vlastních slov 

zabývat rovněž napadeným usnesením Vlády České republiky.  

Soud judikuje a uzavírá, že usnesení Vlády ČR napadené touto žalobou není 

rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., neboť není úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, 

mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti. Proto soud žalobu odmítl pro 

nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s.180 Toto 

rozhodnutí padlo 18. července 2018. 

 

 
176 Č.j.3A 64/2018, ze dne 18.7.2018, bod 6 
177 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
178 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
179 Č.j. 3A 64/2018, ze dne 18.7.2018, bod 11 a 12 
180 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
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5.2.2. Soudní rozhodnutí Městský soud v Praze č.j. 3 A 88/2018 - 27 

Podruhé rozhodoval Městský soud v Praze dne 30. 8. 2018. Odvolaný představený se 

žalobou domáhal zrušení usnesení vlády České republiky o úpravě systemizace služebních a 

pracovních míst s účinností od 1. ledna 2008 a také z procesní opatrnosti i ochrany soudu 

před nezákonným zásahem. Odvolaný náměstek i tehdy žaloval Vládu ČR. Odvolaný 

představený měl za to, že vláda svým rozhodnutím zasáhla do jeho právní sféry, tzn. změnila 

jeho práva a povinnosti, a to proto, že v důsledku jejího rozhodnutí došlo ke zrušení 

služebního místa představeného, které zastával.  

Soud ve svém rozhodnutí181 mimo jiné uvedl, že „…v souladu s judikaturou 

Nejvyššího správního soudu je ochrana podle ustanovení § 82 správního řádu soudního 

možná pouze, když jsou kumulativně splněny všechny podmínky. Žalobce musí být přímo (1. 

podmínka) zkrácen na svých právech (2. podmínka) nezákonným (3. podmínka) zásahem, 

pokynem nebo donucením („zásahem“ správního orgánu v širším smyslu) správního orgánu, 

které nejsou rozhodnutím (4. podmínka), a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho 

důsledku bylo proti němu přímo zasaženo (5. podmínka)“.182 Pokud není třeba jenom jedna 

z uvedených podmínek splněna, nelze podle Městského soudu v Praze ochranu podle 

ustanovení § 82 a násl. s. ř. s. poskytnout.   

Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí uvádí, že systemizace, popřípadě její 

změna, neupravuje služební a pracovní místa ve vztahu ke konkrétním osobám, a nelze proto 

úspěšně tvrdit, že by napadeným rozhodnutím byla ve smyslu § 65 s. ř. s. zakládána, měněna 

či rušena práva a povinnosti jmenovitě určených osob. Soud dále ve svém rozhodnutí říká,  

že úpravou systemizace služebních a pracovních dochází k úpravě toliko v obecné a není 

směřována vůči konkrétní osobám, potažmo práva konkrétních osob nemohou změnou 

systemizace býti zkrácena přímo. Dále uvádí, že úkonem, který se přímo dotýká konkrétního 

státního zaměstnance a je tedy směřován přímo vůči němu, je až rozhodnutí o odvolání ze 

služebního místa představeného. Pokud by bylo žalováno toto rozhodnutí, soud připouští, že 

by se při posuzování zákonnosti napadeného rozhodnutí mohl podle obsahu žalobních bodů 

 
181 Č.j. 3 A 88/2018 - 27 
182 Č.j. 3 A 88/2018 – 27 , bod 19 
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zabývat rovněž příslušným usnesením Vlády České republiky o systemizaci, případně její 

úpravě. 

V tomto případě ale žalobu odvolaného představeného v Ministerstvu zemědělství 

ČR, kterou směřoval proti vládě České republiky, Městský soud v Praze zamítl. 

Zásadní je, a z dosavadní judikatury plyne, že soudy nepovažují Usnesení vlády za 

přezkoumatelné, a to zejména z toho důvodu, že Usnesení sice podle dosavadních rozhodnutí 

je možné považovat za „jiný úkon správního orgánu“ , ale soudy již nepřipouští fakt, že vláda 

je správní orgán, tedy v souladu s § 4 odst. 1 písm. a)  soudního řádu správního, ze kterého 

vyplývá, že za správní orgány je třeba považovat pouze v ustanovení vyjmenované orgány 

veřejné správy, tedy orgány moci výkonné, kterým však bylo svěřeno rozhodování o právech 

a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. A tady ve svých 

rozhodnutích soudy opakovaně konstatují, že toto právě není v případě Usnesení vlády 

splněno, protože při schvalování systemizace nerozhodují o právech a povinnostech 

konkrétních fyzických či právnických osob. Ve zkratce, při schvalování Usnesení vlády, kdy 

je rozhodováno o systemizaci, popřípadě změně systemizace, vláda podle dosavadní 

judikatury nemá postavení správního orgánu, a z toho plyne, že soud může posuzovat 

zákonnost „jiného úkonu“ právě jen a tehdy, jde-li o úkon správního orgánu. Usnesení vlády 

o úpravě systemizace není oprávněn přezkoumávat soud podle dřívějších rozhodnutí ani jako 

podkladové rozhodnutí dle § 75 odst. 2 s. ř. s., neboť vláda při schvalování systemizace 

nevystupuje jako správní orgán. Soudy dovodily, že při schvalování systemizace nejde o 

rozhodování o právech či povinnostech konkrétních subjektů, nýbrž jde o personální a 

finanční zabezpečení činnosti státního úřadu. 

Nový pohled ale přináší právě významné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

právě v popisované kauze odvolaného náměstka v Ministerstvu zemědělství. 
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5.2.3.Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 8 Ads 301/2018-45 

 Odvolaný představený proti výše uvedenému soudnímu rozhodnutí183 podává 

kasační stížnost proti rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu.  

A ten o kasační stížnosti rozhoduje rozsudkem184 č.j. 8 Ads 301/2018 dne 9.10.2019. 

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda úprava systemizace mohla představovat 

nezákonný zásah, pokyn nebo donucení správního orgánu ve smyslu § 82 soudního řádu 

správního185. Sporným bodem je naplnění první podmínky, tzn. přímosti zkrácení na právech. 

Nejvyšší správní soud konstatoval,: „, že ačkoliv z § 17 odst. 1 zákona o státní službě by se 

mohlo zdát, že systemizace schvalovaná vládou řeší skutečně pouze souhrnné počty 

služebních míst s určitými specifiky a objem prostředků na platy státních zaměstnanců pro 

jednotlivé služební úřady, je zřejmé, že její dosah je výrazně závažnější. Jak vyplývá z § 17 

odst. 2, je vypracovávána na základě návrhů služebních orgánů. Ty musí logicky vycházet již 

ze svých konkrétních potřeb a tudíž předběžně plánované organizační struktury, kterou musí 

v souladu s § 19 zpracovávat podle schválené systemizace. Jak také vyplývá z § 17 odst. 3 

zákona o státní službě, vláda je oprávněna upravit v souvislosti se schvalováním systemizace 

organizační strukturu služebního úřadu. Svým usnesením tedy může buď podle tohoto 

ustanovení měnit organizační strukturu služebního úřadu, nebo nepřímo souhlasit s návrhem 

organizační struktury tak, jak byl předložen v rámci přípravy systemizace služebním 

orgánem. Jen při tomto výkladu dává smysl schválení celkových počtů služebních míst a 

objemu finančních prostředků v návaznosti na návrhy služebních orgánů. Bez faktického 

schválení jejich organizační struktury nebo naopak zásahu do ní dle § 17 odst. 3 by nebylo 

možné agregované údaje schvalovat. Tomu svědčí i to, že pokud mají být počty služebních 

míst specifikovány podle § 17 odst. 1 též platovými třídami, nelze si dost dobře představit, že 

by je byla vláda schopna vymezit, aniž by vycházela z návrhu organizační struktury, což pak 

zprostředkovaně platí i pro objem prostředků na platy. Následné zpracování organizační 

struktury služebního úřadu podle § 19 tak fakticky nedává služebnímu orgánu příliš mnoho 

prostoru pro to, aby mohl vytvořit nezávisle organizační strukturu, pokud musí respektovat 

 
183 Č.j. 3 A 88/2018 - 27 
184 Č.j. 8 Ads 301/2018 
185 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 



116 
 

schválenou systemizaci. Obdobně pokud má mít nějaký smysl § 17 odst. 5 zákona o státní 

službě ochraňující účel služebních míst a finančních prostředků dle systemizace, musí 

systemizace ve své podstatě již předjímat určitou organizační strukturu služebního úřadu. 

Taktéž podle § 132 odst. 3 písm. a) zákona o státní službě je služební orgán povinen s 

odborovou organizací projednat návrhy ve věcech systemizace služebních úřadů. Ačkoliv by 

takové projednání mělo dílčí smysl i v případě, pokud by se jednalo pouze o projednání 

agregovaných počtů, bez znalosti záměru organizační struktury služebních úřadů by samotná 

celková čísla nedávala odborové organizaci příliš prostoru pro jakoukoliv smysluplnou 

diskusi nad návrhem.“186 K tomu, že se dané organizační dokumenty v podstatě navzájem 

podmiňují, dochází i odborná literatura.187   

Soud dále konstatuje, že je zřejmé, že ke změnám, které mají dopad do služebních 

poměrů má docházet až v návaznosti na změny organizační struktury služebních úřadů. Podle 

soudu však není podstatné, zda ke zrušení služebního místa dochází již systemizací, nebo až 

schválením organizační struktury. Ani v jednom případě totiž ještě nelze považovat za 

naplněnou podmínku přímého zkrácení na právech státního zaměstnance. Oba uvedené akty 

mají povahu interního organizačního aktu, kterým se projevuje organizační moc nadřízených 

organizovat výkon veřejné správy v rámci právními předpisy zřízených správních úřadů.  

V případě systemizace je třeba ale vyjít z jistoty toho, že vláda je vrcholným orgánem 

výkonné moci, rozhoduje ve sboru, přičemž výsledkem rozhodování je přijetí usnesení. 

Obecnost je podle soudu dána tím, že subjekty regulace jsou vymezeny definičními znaky a 

nikoliv určením (výčtem) jejich prvků, přičemž obecnost nemůže změnit ani to, že se týká 

jen určitého počtu subjektů práva. Ani u určité jiných státních zaměstnanců nemusí být jisté, 

zda budou mít příslušné organizační dokumenty dopad do jejich subjektivních práv a 

povinností. Soud dále uvádí, že není pochyb, že schválením systemizace i organizační 

struktury dojde k dotčení práva a povinností státního zaměstnance. Dotčení schválení 

organizačních aktů je ale nepřímé, neboť k přímému dotčení dojde právě až rozhodnutím ve 

věcech služby. Požadavek přímého dotčení na právech podle soudu odpovídá principům 

 
186 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 46 
187 PICHRT, Jan. Zákon o státní službě: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer,2015. Komentáře 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-843-7, komentář k § 17  
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správního soudnictví, které slouží nikoli k ochraně obecné zákonnosti, ale primárně k 

ochraně veřejných subjektivních zpráv fyzických a právnických osob, a to poté, co se nelze 

domoci nápravy v rámci veřejné správy. Uvádí Nejvyšší správní soud v rozsudku v bodu 

č.51.188 

Nejvyšší správní soud shrnuje, „…že je již vzhledem k tomu, že systemizace, a tudíž 

ani její případné úpravy, nemohou zasáhnout do práv a povinností stěžovatele přímo, nemůže 

tedy jít o nezákonný zásah podle § 82 s. ř. s. Z téhož důvodu nemůže systemizace představovat 

ani rozhodnutí podle § 65 s. ř. s., neboť i v takovém případě musí být zasaženo do práv 

žalobce přímo.“189  

Soud se také zabýval možnosti podrobení systemizace soudnímu přezkumu. 

Poukazuje na čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky190, podle něhož právní poměry státních 

zaměstnanců ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon. Soud uvádí, že 

ačkoliv dané ustanovení na první pohled nestanoví žádné zvláštní záruky pro právní poměry 

státních zaměstnanců, je zřejmé, že úmysl ústavodárce byl, aby se tyto právní poměry 

odlišovaly od běžných pracovněprávních vztahů. Poukazuje na nález Ústavního soudu, který 

ve věci návrhu na zrušení zákona o státní službě k danému ustanovení uvedl: „V neposlední 

řadě pak také ustanovení čl. 79 odst. 2 Ústavy, které výslovně hovoří (na rozdíl např. od čl. 

80 odst. 2, čl. 91 odst. 2, čl. 97 odst. 3) jen o úpravě právních poměrů státních zaměstnanců 

v ministerstvech a jiných správních úřadech. Tím tato ústavní norma evidentně směřuje k 

zvláštním zárukám jejich postavení odpovídajícím jejich úkolům při výkonu státní správy 

jako celku…“ 191 Nejvyšší správní soud také ještě odkazuje na čl. 21 odst. 4 Listiny 

základních práva a svobod192 „podle nějž občané mají za rovných podmínek přístup k 

voleným a jiným veřejným funkcím. A konstatuje, že služba státních zaměstnanců podle § 5 

odst. 1 zahrnuje také přípravu návrhů právních předpisů nebo přípravu a provádění 

správních úkonů, včetně kontroly, a tak minimálně velká část státních zaměstnanců, ne-li 

 
188 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 51 
189 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 53 
190 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
191https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne
_disentu.pdf 
192 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne_disentu.pdf
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všichni, tak bude vykonávat veřejnou funkci ve smyslu čl. 21 odst. 4 listiny.“193 Toto 

ustanovení chrání nerušený výkon veřejné funkce. Tady je zásadní, že právo se nevztahuje 

pouze na přístup k veřejné funkci, ale také na její nerušený výkon, včetně práva na ochranu 

před protiprávním zbavením funkce. 

Nejvyšší správní soud upozorňuje, „…že je nutné, aby bylo lze přezkoumat nejen 

zákonnost samotného rozhodnutí ve věcech služby zasahujících do práva funkci vykonávat, 

ale také zákonnost kroků, které rozhodnutí ve věci služby předcházely. Upozorňuje, že není 

možné připustit, aby prostřednictvím systemizace či organizační struktury bylo možné 

dosahovat protiprávních cílů, byť k zásahu do práv a povinností státních zaměstnanců dojde 

až pozdějším úkonem, jehož obsah bude předurčen příslušný organizačním dokumentem“.194 

V rozsudku se dále uvádí: „Institut, který se jeví jako vhodný pro účely přezkumu 

systemizace či změny organizační struktury, je zakotven v § 75 odst. 2 větě druhé s. ř. s. Podle 

ní platí, že byl-li závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí jiný úkon správního 

orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce také jeho zákonnost, není-li jím sám vázán a 

neumožňuje-li tento zákon žalobci napadnout takový úkon samostatnou žalobou ve správním 

soudnictví. Systemizace ve spojení s organizační změnou představují závazný podklad pro 

další rozhodování služebních orgánů. Jak totiž vyplývá z § 60 odst. 1 písm. a) zákona o státní 

službě ten, kdo představeného na služební místo jmenoval, jej z tohoto služebního místa 

odvolá, pokud došlo ke zrušení služebního místa představeného. Představený je tedy vázán 

předchozím zrušením služebního místa představeného provedeného schválením organizační 

struktury v návaznosti na schválení systemizace. Obdobně podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona 

o státní službě se státní zaměstnanec převede na jiné služební místo, nemůže-li vykonávat 

službu na dosavadním služebním místě v důsledku zrušení jeho služebního místa z důvodu 

změny systemizace. I v tomto případě zrušení služebního místa zavazuje služební orgán 

převést zaměstnance na jiné služební místo. Organizační dokumenty, kterými dochází ke 

změnám služebních míst, jsou tedy závaznými podklady pro služební orgány rozhodující ve 

věcech státní služby. Na tomto závěru nic nemění to, že někdy mají větší a někdy menší míru 

 
193 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 56 
194 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 58 
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diskrece. Organizační dokumenty totiž mohou někdy fakticky vést k jasné identifikaci osoby, 

na níž mohou dopadat (jako je tomu v nyní posuzované věci), nebo mohou určovat pouze 

určitou skupinu osob, na které mohou, ale nemusí dopadnout (typicky v případě snížení počtu 

stejných služebních míst). I ve druhém případě jsou však služební orgány organizačními 

dokumenty vázány a musí učinit opatření k jejich naplnění. “195 

Nejvyšší správní soud se dále zabývá otázkou, zda tyto organizační dokumenty lze 

považovat za „jiný úkon“ správního orgánu. § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle nějž soudy ve 

správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné 

správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou 

nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o 

právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, „…Zákonná 

definice správního orgánu je obsažena v § 4 odst. 1 písm. a správního řádu, podle nějž soudy 

ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaných v oblasti veřejné 

správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou 

nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o 

právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.“196 Podle 

soudu je nepochybné, že vláda je orgánem moci výkonné, neboť podle čl. 67 odst. 1 

Ústavy197 je dokonce jejím vrcholným orgánem. Dále soud potvrzuje skutečnost, že v zákoně 

o státní službě je upraveno rozhodování ve věcech služby, které je prováděno vrchnostensky 

služebními orgány (§ 159 a následující zákona o státní službě) za subsidiárního použití 

správního řádu (§ 160 zákona o státní službě). 

Zajímavé, a zcela jistě pro další rozhodovací praxi zásadní, je bezesporu pojednání 

soudu o naplnění zákonné zkratky správního orgánu podle § 4 odst. 1 písm. a) správního 

řádu. Tedy zejména pro zjištění, zda bylo v této věci vládě, případně i služebnímu orgánu 

rozhodujícímu o organizační struktuře, svěřeno rozhodování o právech a povinnostech 

fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. Soud konstatuje, „že tato část 

zavedené legislativní zkratky v § 4 odst. 1 písm. a) správního řádu se však zjevně vztahuje 

 
195 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 59 
196 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 61 
197 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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pouze k žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a následující správního řádu, 

případně k žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 a následujících 

správního řádu, a to pouze v případě nečinnosti s vydáním rozhodnutí. V případě jiných žalob 

je totiž ochrana poskytována i tehdy pokud daný orgán veřejné správy nerozhoduje o právech 

a povinnostech osob. Soud si je vědom, že ve své dřívější rozhodovací činnosti uváděl, že 

pojmovým znakem správního orgánu je právě i rozhodování o právech a povinnostech osob. 

Vždyť však činil tehdy, kdy se jednalo o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu nebo o 

žalobu na ochranu proti nečinnosti při vydání rozhodnutí. Pojem správní orgán je tedy třeba 

vykládat, nejde-li o žalobě proti rozhodnutím nebo na ochranu proti nečinnosti při vydání 

rozhodnutí, tak, že se jedná o takový orgán či osobu uvedenou v § 4 odst. 1 písm. a), pokud 

vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, což odpovídá i definici správního orgánu 

uvedené v § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.“198 

V následujících bodech rozhodnutí Nejvyšší správní soud konstatuje, že je zřejmé, že 

systemizace či změny organizační struktury lze považovat za závazný podklad ve § 75 odst. 

2 větě druhé s. ř. s199. pro rozhodování ve věcech služby. Je totiž vydáváno vládou jako 

orgánem moci výkonné, v oblasti veřejné správy, přičemž je pro orgány rozhodující ve 

věcech služby závazný. Z ničeho nevyplývá, že by těmito organizačními dokumenty byl 

vázán i soud. S ohledem na to je soud oprávněn v rámci žaloby proti rozhodnutí ve věci 

služby přezkoumat zákonnost těchto organizačních dokumentů. To podle soudu nakonec 

povede k faktu, že ve věcech státní služby se bude postupovat podobně jako u zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích. I tam lze přezkoumat, jestli organizační změny nejsou účelové 

a zda skutečně došlo ke změně na základě zákona. Dochází, tedy k tomu, že pracovněprávní 

judikatura může sloužit pro případné porovnání a posouzení.200 

  V závěru Nejvyšší správní soud dospěl k názoru, že systemizace nemůže být 

vzhledem ke své povaze nezákonným zásahem. Judikatuře správních soudů bylo dlouhou 

dobu nejisté, jakým způsobem mají soudy postupovat, pokud se někdo brání zásahovou 

žalobou proti úkonu, který z povahy věci nemůže být nezákonným zásahem. V případě 

 
198 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 64 
199 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
200 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 67 
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správnosti závěru městského soudu bylo na místě žalobu nikoliv zamítnout, ale odmítnout. 

Nejvyšší správní soud proto postupoval podle § 110 odst. 1 s. ř. s. a spolu se zrušením 

napadeného rozsudku krajského soudu odmítl podanou žalobu.“201  

 

 

5.2.4. Soudní rozhodnutí Městský soud v Praze č.j. 11 Ad 17/2018 - 66 

Další soudní řízení bylo opět před Městským soudem v Praze. Tentokrát soud 

rozhoduje 10. 10. 2019 rozsudkem o žalobě proti rozhodnutí202 náměstka ministra pro státní 

službu ze dne 2. 7. 2018.  Žaloba byla sice zamítnuta203, nicméně tady poprvé dochází ke 

korekci dosavadní rozhodovací praxe soudů.204, kdy soudy opakovaně dospěly k závěru, 

„…podle uvedeného § 75 odstavec 2 s. ř. s. se Městský soud v Praze zabýval v rozsudcích ze 

dne 22. 5. 2018, č. j. 11Ad 17/2017 – 68 a ze dne 18. 4. 2019, č. j. 11Ad 14/20128 – 39, ve 

kterých dospěl k závěru, že uvedeného ustanovení vyplývá, že za závazný podklad 

napadeného rozhodnutí je nutno považovat (při splnění dalších zákonných podmínek) „jiný 

úkon správního orgánu“. I kdyby soud akceptoval, že usnesení vlády je závazným „jiným 

úkonem“ pro napadené rozhodnutí, nelze učinit závěr o tom, že jde o jiný úkon „správního 

orgánu“. Co se rozumí „správním orgánem“ vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a/ s. ř. 

s., ze kterého vyplývá, že za správní orgán je třeba považovat zde vyjmenované orgány 

veřejné správy, tedy orgány moci výkonné, kterým však „bylo svěřeno rozhodování o právech 

a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.“ Právě uvedená 

podstatná podmínka není v případě usnesení vlády splněna, neboť vládě při schvalování 

systemizace není svěřena pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických či 

právnických osob. To znamená, že při vydávání usnesení, kterým schvaluje systemizaci, 

popřípadě organizační strukturu, vláda nemá postavení správního orgánu. Ustanovení § 75 

odstavec 2 s. ř. s. však výslovně uvádí, že posuzovat zákonnost jiného úkonu, než je napadené 

rozhodnutí, je soud oprávněn jen tehdy, jde-li o úkon správního orgánu. Vláda nemá při 

vydávání usnesení o schválení systemizace postavení správního orgánu, jak je definován v 

 
201 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 73 
202 č. j. MV-48713-3/OSK-2018 
203 č. j. 11 Ad 17/2018- 66 
204 č. j. 11Ad 17/2017 – 68, č. j. 11Ad 14/20128 – 39 
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ustanovení § 4 odstavec 1 písm. a/ s. ř. s., protože vydáním takového usnesení nerozhoduje o 

právech a povinnostech fyzických či právnických osob v oblasti veřejné správy. 44. Na 

základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že usnesení vlády není „podkladovým 

rozhodnutím“, které by byl soud podle § 75 odstavce 2 věty druhé s. ř. s. oprávněn 

posuzovat.“205 

A tak na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu Městský soud v Praze 

přistupuje ke korekci dříve zastávaného názoru, protože z rozsudku Nejvyššího správního 

soudu206 dovodil, „…na základě uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu přistoupil 

Městský soud v Praze k určité korekci dříve zastávaného názoru, když z rozsudku Nejvyššího 

správního soudu dovodil, že soud posoudí zákonnost systemizace a organizační změn z 

pohledu úkonů, které předcházely vydání žalobou napadeného rozhodnutí. Posoudil tedy 

zákonnost předloženého návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst s 

účinností od 1. 1. 2018 a zákonnost služebního předpisu č. 10 ze dne 27. 12. 2017, kterým 

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství upravil předchozí služební předpisy, kterými byla 

stanovena systemizace služebního úřadu včetně dalších požadavků pro služební místa a byla 

stanovena klíčová služební místa k 1. 1. 2018. Uvedené dokumenty soud neshledal v rozporu 

se zákonem a proces přijetí úpravy systemizace není v rozporu s právní úpravou uvedenou v 

odůvodnění tohoto rozsudku.“207 

Soud se v rozsudku také vypořádává s termíny, které jsou v rozhodnutí služebních 

orgánů používány a na jejichž rozporuplné vymezení upozornil odvolaný náměstek pro řízení 

sekce ve své žalobě: Žalobci je třeba přisvědčit v tom ohledu, že služební zákon pojem 

„úprava systemizace“ výslovně nezná a skutečně tak postup, k jakému došlo v nynější věci, 

kdy již jednou schválená systemizace pro nadcházející kalendářní rok byla před nabytím její 

účinnosti pozměňována, neupravuje. Služební zákon obsahuje pouze pojmy „systemizace“ 

(pro nadcházející kalendářní rok) a „změna systemizace“. Pojmem „změna systemizace“ 

však zákon rozumí jiný postup pozměňování již schválené systemizace, než o jaký se jednalo 

v posuzované věci. Podle § 18 zákona platí, že „změna systemizace poté, co nabyla účinnosti, 

 
205 č. j. 11 Ad 17/2018- 66, bod 43 
206 Č.j. 8 Ads 301/2018 
207 Č. j. 11 Ad 17/2018- 66, bod 45 
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je-li jejím důsledkem změna počtu služebních míst, objemu prostředků na platy státních 

zaměstnanců nebo změna platové třídy státního zaměstnance o více než jednu třídu dolů nebo 

o dvě třídy nahoru, je přípustná, jen dojde-li ke změně působnosti správního úřadu nebo k 

podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena; ustanovení § 17 odst. 2 

a 3 se použije obdobně“. Změnou systemizace tedy služební zákon rozumí takové 

pozměňování systemizace, ke kterému dochází již za její účinnosti. Jednoduše řečeno takové 

její pozměňování, k němuž dochází od ledna příslušného kalendářního roku, pro nějž 

příslušná systemizace účinná. Žalobci je rovněž možné přisvědčit v tom ohledu, že s pojmem 

„úprava systemizace“ pracuje služební předpis č. 3 náměstka ministra vnitra pro státní 

službu ze dne 17. 3. 2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a 

pracovních míst, jejich změn, úprav a aktualizací a návrhů organizační struktury a jejích 

změn ve služebním úřadu. Uvedený služební předpis nicméně pojmem „úprava systemizace“ 

rozumí rovněž něco jiného. Podle čl. 10 uvedeného služebního předpisu je úpravou 

systemizace „změna počtu služebních míst provedená za účelem sladění podmínek rodinného 

a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby“. O takové pozměnění systemizace 

se v nynější věci nepochybně rovněž nejednalo a použití pojmu „úprava systemizace“ pro 

pozměňování již schválené systemizace před nabytím její účinnosti lze spíše přičítat 

nedostatku dalších synonym ke slovům „úprava“ či „změna“, to vše za situace, kdy tyto 

pojmy již služební zákon, resp. citovaný služební předpis, zavedly pro označení jiných situací. 

Přesto, že služební zákon možnost pozměňovat již schválenou, ještě neúčinnou, systemizaci 

pro nadcházející kalendářní rok (citovaný služební předpis pro ni používá pojem „roční 

systemizace“) výslovně neupravuje, soud neshledal, že by tento postup byl se služebním 

zákonem jakkoli v rozporu. Pro tento postup se zcela shodně jako pro „první“ schvalování 

systemizace pro nadcházející kalendářní rok použije úprava obsažená v § 17 služebního 

zákona, a na úrovni služebního předpisu úprava obsažená v čl. 5 výše citovaného služebního 

předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3 z roku 2017.“208 

Soud v další části rozsudku přisvědčuje odvolanému představenému z ministerstva 

zemědělství v tomto ohledu, že je vhodné, aby systemizace a její úpravy, které by měly nabýt 

 
208 Č. j. 11 Ad 17/2018- 66, bod 64-68 
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účinnosti v následujícím kalendářním roce, nebyly schvalovány, tak říkajíc, na poslední 

chvíli, tzn. v samém závěru prosince toho předchozího kalendářního roku, aby ti, kterých se 

změny dotknou měli možnost s nimi počítat, a také se na ně připravit. V konkrétním případě 

odvolaného náměstka ale namítá, že nebyl odvolán bezprostředně k 1. 1. 2018, ale až k 

19. březnu 2018, tzn, že ještě tři měsíce byl zařazen na služebním místě představeného a to i 

tehdy, že vlastně de iure služební místo představeného již neexistovalo. A nelze hovořit, 

podle soudu, o tom, že by mu nebyl dán dostatečný časový prostor pro to, aby si mohl 

přizpůsobit své další kariérní představy. Tady se nabízí srovnání s přístupem státního 

tajemníka Ministerstva zdravotnictví ČR z předchozí kauzy, kdy k rozhodnutí o odvolání z 

místa představené dochází naopak ještě před účinností systemizace, protože jej státní 

tajemník podepisuje 29.12.2016.   

S klíčovou námitkou, tzn. s tvrzením, že systemizace, respektive její úprava 

schválená vládou, a s tím samozřejmě spojené změny v organizačních strukturách služebních 

úřadů byly účelové, kdy žalobce namítá, že skutečným důvodem bylo odvolání konkrétních 

osob z jimi zastávaných služebních míst představených, soud zaujal stanovisko:“… Městský 

soud v Praze nemohl odhlédnout od toho, že v rozsudcích ze dne 22. 5. 2018, č. j. 11Ad 

17/2017 - 68 a ze dne 18. 4. 2019, č. j. 11Ad 14/2018 - 39, jejichž předmět řízení byl obdobný 

jako v nyní posuzované věci, vyslovil, že oprávněn pouze posoudit, zda k příslušné 

systemizaci (její úpravě), v důsledku níž mělo být zrušeno určité služební místo, došlo. 

Nepřísluší mu však oprávnění zabývat se otázkou zákonnosti samotné systemizace přijaté 

formou usnesení vlády. Na podkladě nyní posuzované žaloby a zejména na podkladě závěrů 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2019, č. j. 8Ads 301/2018 – 45 nicméně 

soud dospěl k nezbytnosti částečné úpravy dříve zastávaného výkladu, neboť by do budoucna 

mohl vést k tomu, že by služební orgány při jeho přistupovaly ke zcela jednoznačně účelovým 

změnám ve svých organizačních strukturách (jako je např. dočasné rušení sekcí a jejich 

následné obnovování pod jiným názvem, jejich slučování, přeměňování na odbory apod.), 

jejichž cílem by, v rozporu s účely služebního zákona, či jeho zřejmým obcházením, bylo 

dosahovat odvolání konkrétních osob zastávajících služební místa představených či 

dosahovat úplného skončení služebního poměru konkrétních osob, kdy o účelovosti 

provedených změn by nebylo nejmenších pochyb, avšak osoby, jichž by se změnily dotýkaly, 
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by se proti nim reálně nemohly jakkoli soudně bránit, neboť k namítaným úpravám či změnám 

systemizace a souvisejícím změnám organizačních struktur služebních orgánů by fakticky 

došlo a pro odvolání ze služebních míst představených či pro rozhodnutí o skončení 

služebního poměru by tak vždy existoval zákonem předvídaný podklad. Soud se od dříve 

zastávaného výkladu částečně odchýlil rovněž z toho důvodu, že zcela neodpovídá dřívějším 

rozhodnutím správních soudů, které, byť byla učiněna ve vztahu k odlišným právním úpravám 

týkajícím se „státních zaměstnanců“ či ve vztahu ke služebnímu poměru příslušníků 

ozbrojených sborů jsou, pokud jde o jejich obecné závěry, obdobně použitelné i pro nynější 

věc.“209 

Soud se tak od dříve zastávaného výkladu částečně odchýlil, a to také z důvodu, že 

přihlédl k judikatuře soudů civilních, které se týkají systémového přístupu soudů v otázce 

posuzování tzv. organizačních změn v oblasti pracovního práva, protože provedení 

systemizace a související změny organizační struktury služebního orgánu, jejíž důsledkem je 

odvolání ze služebního místa představeného není vlastně svým charakterem fakticky ničím 

jiným než právě organizační změnou.  

Městský soud v Praze dále opakuje, „ … že úkolem správních soudů je „pouze“ 

posoudit, zda k systemizaci a související změně organizační struktury služebního orgánu, na 

jejichž základě bylo zrušeno konkrétní služební místo, zákonem předvídaným způsobem 

došlo, zda sledovaly legitimní cíl a zda nejsou dány konkrétní okolnosti, které by vyvolávaly 

reálné podezření, že skutečný cíl provedených změn byl odlišný, tedy zda skutečným cíle 

nebylo zákonem obcházejícím způsobem šikanózně či diskriminačně docílit skončení 

služebního poměru konkrétního zaměstnance, resp. jeho odvolání ze služebního místa 

představeného. Bylo by však vykročením z úlohy soudu a zasahováním do prostoru, v němž 

úvaha náleží jednotlivým složkám exekutivy, pokud by soud posuzoval, zda je zvolená 

organizační struktura služebního orgánu vhodná a efektivní, zda by nebylo záhodno zvolit 

organizační strukturu odlišnou, či zda příslušný služební orgán k dosažení efektivního 

(efektivnějšího) výkonu svěřených úkolů nemohl zvolit takovou novou organizační strukturu, 

která by se méně dotkla profesního postavení žalobce.“210 

 
209 Č. j. 11 Ad 17/2018- 66, bod 73-75 
210 Č. j. 11 Ad 17/2018- 66, bod 80 
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Soud se tedy zaměřil na to, zda v tomto případě existovaly skutečnosti, které by 

vyvolávaly konkrétní a vážné pochybnosti, že přijatá změna organizační struktury 

ministerstva zemědělství neměla žádný rozumný důvod nebo zda jejím skutečným cílem bylo 

pouze obejít zákonem stanovená pravidla a postupovat proti odvolanému představenému 

diskriminačním a šikanózním způsobem. Soud dále konstatuje, že v námitkách žalobce se 

vyskytuje tvrzení, že usnesením vlády číslo 895 z roku 2017211  byli dotčeni převážně lidé, 

kteří patří mezi členy si či sympatizanty opozičních politických stran, že se jedná o členy či 

sympatizanty k KDU-ČSL či ČSSD a namítá tedy diskriminaci z důvodu svého politického 

přesvědčení. Soud se s touto námitkou vypořádal: „… V případě, že by bylo prokázáno, že v 

rámci dotčené úpravy systemizace byli skutečně odvoláni ze služebních míst představených 

(zejména náměstků pro řízení sekcí či dalších představených na ostatních ministerstvech ve 

značné míře členové „opozičních“ politických stran, pak by tuto skutečnost potenciálně bylo 

možné považovat za skutečnost vyvolávající pochyby, zda provedená změna organizační 

struktury, jež měla za následek odvolání žalobce, nebyla účelová a nesledovala jiné, než 

deklarované cíle. Žalobce v posuzované věci nicméně své tvrzení, že provedenými úpravami 

byli dotčeni převážně členové či sympatizanti KDU-ČSL jakkoli neprokázal, respektive ani 

nepředložil či neoznačil žádný podklad, z něhož by vyplývalo, jací náměstci, na jakých 

ministerstvech - kromě žalobce - byli ze svých služebních míst případně odvoláni. Bylo by 

porušením práva na rovnost účastníků v řízení před soudem, pokud by soud fakticky 

doplňoval argumentaci žalobce tím, že by za něho komplexně dohledával, jací náměstci a z 

jakých ministerstev byli příslušnou úpravou systemizace dotčeni. Taková úloha soudu v řízení 

o žalobě na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu nepochybně nepřísluší. O tom, že 

zamýšlená a následně provedená změna systemizace účelová nebyla, svědčí zejména 

dokument založený ve spisu a označený „Věc: Předání spisového materiálu…“ – strana 7: 

„Státní zaměstnanec uvedl, že ministr zemědělství v hromadném e-mailu pro zaměstnanec 

MZe uvedl, že jsou personální změny činěny na přání předsedy vlády, který si přeje úspory a 

zeštíhlující organizační změny…“. Námitku žaloby proto soud neshledal důvodnou.“212 

 
 
211 Čj. OVA 1316/17 
212 Č. j. 11 Ad 17/2018- 66, bod 84-86 
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V rozhodnutí soudu je dále věnována pozornost převedení státního zaměstnance na 

jiné služební místo, kde soud mimo jiné konstatuje: „… Zaprvé, lze v případě převádění 

zaměstnance, jímž zastávaného služební místo představeného bylo v důsledku systemizace 

zrušeno, jej převést na jiné služební místo bez jeho souhlasu? Problém není v samotném 

„převedení“ – tam není sporu o tom, že služební orgán takového zaměstnance na jiné 

služební místo obligatorně převést musí, otázkou však zůstává, na jaké služební místo jej 

převést. Související druhou otázkou je, zda – i pokud by bylo možné odvolaného 

představeného převést na jiné služební místo bez jeho souhlasu – je možné jej bez jeho 

souhlasu převést na služební místo, které je zařazené v nižší platové třídě? V tomto ohledu 

lze za návodné považovat ustanovení § 70 odst. 3 služebního zákona. Toto ustanovení pro 

případ jiných změn služebního poměru stanoví, že k výkonu služby na služební místo zařazené 

v nižší platové třídě však lze státního zaměstnance zařadit jen s jeho souhlasem. Zároveň je 

však třeba konstatovat, že toto ustanovení na změnu služebního poměru spočívající v 

odvolání představeného v důsledku zrušení jím zastávaného služebního místa představeného, 

přímo nedopadá.  Městský soud v Praze dospěl k závěru, že právní úprava služebního zákona 

výslovně neobsahuje ustanovení, ze kterých by bylo možno na obě nastolené otázky 

odpovědět záporně právě v situaci, kdy dochází v důsledku vládou schválené úpravě 

systemizace ke zrušení dosud zastávaného služebního místa. Soud proto přikročil k posouzení 

otázky třetí, tj. zda lze služební místo vedoucího oddělení správy budov v Ministerstvu 

zemědělství, na které byl napadeným rozhodnutím žalobce převeden, hodnotit jako místo pro 

žalobce vhodné. Služební zákon žádná kritéria pro posouzení „vhodnosti“ volného 

služebního místa, na něž je představený převáděn nestanoví. Ze služebního zákona tak 

vyplývá pouze samotný požadavek na to, aby se jednalo o místo „vhodné“. Výklad tohoto 

neurčitého právního pojmu tak je otázkou správního uvážení rozhodujícího orgánu a jeho 

odůvodnění ve vydaném rozhodnutí. Služební orgán tak musí v rozhodnutí o odvolání ze 

služebního místa představeného a převedení na jiné služební místo odůvodnit svou úvahu, 

proč zaměstnance převedl na to které místo. Takovému požadavku správní orgány v nynější 
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věci vyhověly a podle názoru soudu se jejich odůvodnění dá přisvědčit i z hlediska jeho 

obsahu“213 

Soud tak přisvědčuje názoru autorky práce, že pro služební orgán existuje povinnost 

převést zaměstnance odvolaného ze služebního místa představeného na jiné služební místo a 

taktéž povinnost odůvodnit takové rozhodnutí, to samozřejmě logicky platí i pro případné 

nepřevedení.  Soud ve svém rozhodnutí poukazuje na velkou formálnost posuzování 

vhodnosti volného služebního místa, kde konstatuje, že služební orgány skutečně 

postupovaly mechanicky, kdy si postupně odškrtávaly splnění jednotlivých kritérií (stejný 

obor služby, dosavadní služební úřad, splnění zdravotní způsobilosti pro dané místo atp.), ale 

nakonec se přiklání k závěrům služebního orgánu.  

V závěru tedy konstatuje, že neshledá žádné důvody pro zrušení žalobou napadeného 

rozhodnutí ani to, že by rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, a proto říká, že žaloba 

nebyla podána důvodně, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s.214 soud zamítl. 

Ačkoli byla žaloba zamítnuta, myslím, že společně s výše uvedeným rozhodnutím 

Nejvyššího správního soudu znamenají významnou změnu v nahlížení na problém změny 

systemizace a způsobu odvolávání nepohodlných představených.  I proto jsem v této práci 

uvedla citace z obou rozsudků často v plném rozsahů jednotlivých bodů odůvodnění. Jsem 

přesvědčena, že v dalších soudních řízeních ve věcech stability služebního poměru jich bude 

užíváno. Je nutno také ocenit, s jakou rychlostí Městský soud v Praze reflektoval rozsudek 

Nejvyššího správního soudu215, když jsou datovány pouhý jeden den po sobě. 

Kauza odvolaného náměstka, který využil několik možností žalob, jak proti Vládě 

ČR, tak proti náměstkovi ministra vnitra pro státní službu, ukázala, že možnost obrany proti 

účelovým rozhodnutím politické reprezentace týkajících se státních zaměstnanců existuje. A 

proto je autorka práce přesvědčena, že dosavadní rozhodovací praxe, která nevyznívá pro 

státní zaměstnance nejlépe, bude překonána, a účelovost některých politicky motivovaných 

rozhodnutí bude před soudy prokázána. 

 

 
213 Č. j. 11 Ad 17/2018- 66, bod 90-93 
214 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
215 Č.j. 8 Ads 301/2018-45 
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6. Závěr 

Autorka práce, i přes dlouhé působení ve státní správě, nepatřila a nepatří mezi velké 

zastánce potřebnosti této normy v českém právním řádu. Bohužel praktické přínosy 

implementace zákona o státní službě jí spíše přisvědčují. O tom, že to není jen subjektivní 

názor autorky, svědčí i Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 

234/2014 Sb., o státní službě 216, kterou vypracovala nezávislá společnost KPMG Česká 

republika, s.r.o. 

Zákon o státní službě měl v sobě skrývat klíč ke kvalitě a nezávislosti státního aparátu, 

mělo být zaručeno, že každá nově zvolená vláda při nástupu k moci nezahájí „noc dlouhých 

nožů“, a nezbaví se části doposud etablovaných státních úředníků, které nahradí svými 

příznivci. Tyto „čistky“ měly v minulosti často vliv na dlouhodobé strategické cíle, 

příkladem budiž důchodová reforma, či státní maturity, které nabíraly zpoždění, a to proto, 

že se většinou začínalo od úplného začátku.  

Cíle, které si zákon o státní službě vytknul, jsou zcela jistě správné a chvályhodné: 

depolitizace státní správy, stabilizace státní správy, profesionalizace státní správy ve spojení 

s vyšší efektivitou a zároveň transparentností. Naplnění těchto cílů ovšem zůstává stále 

daleko za očekáváním. Podle Zpráv z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 

234/2014 Sb., o státní službě217plyne, že nejlépe byly naplněny cíle transparentnost a stabilita 

státní správy. Naopak se nepodařilo naplnit cíl, kterým bylo posílení efektivity státní správy. 

 
216 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx 
 
217 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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Pro posouzení, jak a zda se implementace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě 

přiblížila výše uvedeným cílům se snažila autorka stanovit konkrétní pracovní hypotézy: 

 

1. Implementací zákona o státní službě dojde ke zvýšení stability státní správy. 

2. Implementací zákona o státní službě dojde k navýšení výdajů na výkon této služby  

tzn. výkon státní služby bude daleko nákladnější.  

3. Implementací zákona o státní službě nedojde ke zvýšení efektivity státní správy, ale 

zcela jistě dojde k navýšení počtu státních zaměstnanců po dobu sledované 

implementace. 

 

Pokud se týká první hypotézy, tak ze všech dostupných zjištění doposud plyne, že 

státní správa vykazuje znaky větší stability. Stabilitu podle Zpráva z ex post hodnocení 

dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě218označuje 65 % 

respondentů jako splněný cíl. Ale přes 30 % respondentů si myslí opak. Jako potenciální 

nebezpečí označují respondenti možné zapouzdření státní správy jako takové, a i v rámci 

jednotlivých služebních úřadů. 

Vedle optimistického vnímání státní správy jako stabilního prostředí je ale třeba 

konstatovat, že možnosti zbavit se kteréhokoli nepohodlného úředníka jsou širší, než se zdálo 

na počátku účinnosti zákona o státní službě. Ukázalo se, že počáteční, tehdy jediná 

uvažovaná možnost, to znamená možnost učinit jedenkrát ročně při schvalování systemizace 

vládou, není ve skutečnosti možností jedinou. Za své vzaly i představy státních zaměstnanců, 

že „superúředník“, jak se občas říká náměstku ministra vnitra pro státní službu, bude pevnou 

hradbou chránící stabilitu úřednického stavu před politickou libovůlí. A tak po počátečním 

 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx 
218 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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kritizovaném kroku, kdy se měnila schválená systemizace, která byla ještě neúčinná, se 

přidávají další změny v systemizace již schválené. Bohužel dosavadní rozhodovací praxe 

soudů dodávala politické reprezentaci i služebním orgánům dostatek odvahy pro změny, 

které sebou nesly na služebních místech představených, tak jak o tom svědčí i statistické 

údaje např na Ministerstvu obrany ČR.   

Z aplikace služebního zákona jednoznačně plyne, že nástroje, které užívají služební 

orgány, mohou poskytovat dostatek prostoru pro argumenty, které stojí na samé hraně 

zákona. Myslím, že ještě bude dostatek prostoru pro soudní přezkum, zejména proto, že 

služební orgány ve svých rozhodnutích neargumentují dostatečně věrohodně a podrobně. To 

dává samozřejmě živnou půdu pro pochybnosti o nestrannosti a apolitickém neúčelovém 

rozhodování ve věcech služby.  

Jsem přesvědčena, že dosavadní judikatura dodala státním tajemníkům více prostoru 

pro změny ve služebních úřadech. A tak se v daleko větším počtu objevují změny 

systemizace služebních úřadů, které mají za následek odvolání z míst představených, jak 

můžeme vidět na příkladech Ministerstva obrany i Ministerstva vnitra ČR. 

 Služební orgány dosud ještě zcela nevystoupily z rámce pracovněprávních vztahů do 

oblasti veřejnoprávní a často zapomínají, že jsou to orgány vrchnostenské se všemi právy, 

ale také povinnostmi, které jim ukládá zákon. Služební orgán sice na jedné straně 

vrchnostensky rozhoduje, ale na druhou stranu by si měl uvědomit, že uplatňuje státní moc. 

Nemůže tedy přemýšlet z pozice principu legální licence - co zákon nezakazuje, je dovoleno, 

ale z pozice principu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, to znamená, že svá práva, 

ale i povinnosti musí plnit tak, jak mu zákon stanoví, a způsobem, kterým to zákon dovoluje. 

Je proto nemyslitelné, aby jakkoliv omezoval práva státních zaměstnanců způsobem, který 

mu zákon nedovoluje.   

Jako příklad na závěr z celé řady v práci popsaných, lze uvést § 61 odst. 1 písm. b) 

zákona o státní službě: „Státní zaměstnanec se převede na jiné služební místo, nemůže-li 

vykonávat službu na dosavadním služebním místě v důsledku odvolání ze služebního místa 

představeného“219 Toto ustanovení v sobě nezahrnuje žádné další podmínky či souhlasy, a 

 
219 zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 
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ani neřeší, kdo a jak má tuto povinnost státu naplnit.  Je proto smutné, pokud státnímu 

zaměstnanci právo není přiznáno. Ustanovení je natolik kogentní, že neumožňuje jakékoliv 

správní uvážení o tom, že toto právo státnímu zaměstnanci nenáleží ze zákona, ale jen pokud 

s ním někdo vysloví souhlas. To upozorňuje na zatím takřka nevyužívanou skutečnost, kterou 

poskytl zákon o státní službě, tzn. že státní zaměstnanci jsou zaměstnanci státu a takto na ně 

má býti nahlíženo. Je škoda, že prostupnost mezi jednotlivými služebními úřady, která by 

měla být zcela běžná, je téměř nevyužívaná. Mobilita a možnosti přesunů mezi jednotlivými 

ministerstvy – správními úřady je nezbytně nutná právě k tomu, aby nedošlo k vyhoření, 

demotivaci či jen nežádoucímu zabetonování v některé kariérní pozici. Náměstek ministra 

vnitra pro státní službu by měl vytvořit funkční systém, který by zaručil dodržování práv 

státních zaměstnanců, ale také zamezil plýtvání prostředků státního rozpočtu. 

Rotace státních úředníků je nutné považovat za žádoucí. A to nejen na úrovni 

odborných náměstků, či ředitelů odborů. V pozicích státních tajemníků a také ve funkci 

náměstka ministra vnitra pro státní službu by měli sedět odborníci vybraní na základě 

náročného výběrového řízení, s praxí v několika správních úřadech, ale také by to měly být 

skutečné osobnosti, které odolají často velmi silnému tlaku politické reprezentace. To je ale 

pro proces ustavení do výše uvedených pozic podle zákona o státní službě opravdu fikce. 

Závěrem lze tedy i přes autorčiny nemalé výhrady k možnostem zbavit se v podstatě 

kteréhokoli nepohodlného státního úředníka v souladu se zákonem o státní službě, potvrdit 

hypotézu číslo jedna, tedy že implementací zákona o státní službě došlo ke zvýšení stability 

státní správy. 

 Druhá hypotéza zněla: Implementací zákona o státní službě dojde k navýšení výdajů 

na výkon této služby tzn. výkon státní služby bude daleko nákladnější. Ze všech zjištění 

plyne, že personální náklady rostly ve sledovaném období velmi rychle. V roce 2016 bylo 

rozpočtováno na platy všech systemizovaných míst 27 141 046 082 Kč, v roce 2020 již 35 

764 263 264 Kč. Jednalo se tedy o nárůst o 8 623 217 182 Kč!  Podobně je to u průměrných 

měsíčních nákladů na plat na jedno místo, kdy v roce 2016 byl průměrný náklad 29 683 Kč 

a v roce 2020 již 39 342 Kč. Náklady tedy vzrostly o 32%. Myslím, že i tato hypotéza se 

potvrdila a personální náklady vzrostly zhruba o třetinu. 
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Třetí hypotéza: Implementací zákona o státní službě nedojde ke zvýšení efektivity státní 

správy, ale zcela jistě dojde k navýšení počtu státních zaměstnanců po dobu sledované 

implementace. Efektivita státní správy je údaj, ke kterému neexistuje jednoduše 

aplikovatelný vzorec. Autorka práce si tedy pro potvrzení této části hypotézy musela pomoci 

mezinárodně uznávaným Indexem EQI, který byl vypracován Katedrou kvality veřejné 

správy na Göteborské univerzitě a je jediným měřítkem kvality institucí, které je v rámci EU 

dostupné na regionální úrovni.220 Kvalita institucí je posuzována jako vícerozměrný koncept, 

který zahrnuje vysokou míru nestrannosti, kvalitu poskytování veřejných služeb a dále též 

nízkou míru korupce. Zaměřuje se na zachycení toho, jak průměrní občané vnímají korupci 

a jaké s ní mají zkušenosti, a také toho, do jaké míry hodnotí veřejné služby jako nestranné 

a kvalitní. Podle tohoto opakovaně Evropskou unií financovaného projektu se Česká 

republika řadí na úroveň Španělska nebo Polska. Německo, země Beneluxu, či severské země 

jsou daleko vpředu.  Ve Zprávě z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 

234/2014 Sb., o státní službě221  jsou jmenována ještě další mezinárodní srovnání, jako např. 

Index mezinárodní konkurenceschopnosti, který připravuje Světové ekonomické fórum, kde 

Česká republika obsadila ze 137 zemí 31. místo v období let 2017až 2018. I podle Světové 

banky se efektivita vládnutí v České republice mírně snížila.  Skutečnost, zda zákon přispěl 

ke zvýšení efektivity státní správy, byla ověřována i v rámci hloubkových rozhovorů řešitelů 

Zprávy z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní 

službě222. Výsledky jednoznačně ukazují, že respondenti si to nemyslí. Více než 70 % 

respondentů se domnívá, že ke zvýšení efektivity státní správy v důsledku aplikace zákona 

 
220 http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/newsroom/news/2018/02/27-02-2018-europeanquality-of-
government-index-2017 
221 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx 
222 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx 
 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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nedošlo.223 U první části třetí pracovní hypotézy lze tak konstatovat, že byla potvrzena. Druhá 

část se týká státních zaměstnanců a jejich zvyšujícímu se počtu. Státní úředníci často bývají 

vykreslování v černých barvách, pravdou ale je, že zajišťují podstatnou část běžného chodu 

státu. Samozřejmě, že bez kvalitních a perspektivu majících úředníků se státní správa 

neobejde.  

 Počet zaměstnanců státu v ústředních orgánech státní správy vykazoval zpočátku 

účinnosti zákona o státní službě setrvalý vzestup. Přerušení této trajektorie bylo způsobeno 

usnesením224 Vlády ČR ze dne 19. června 2018 č. 379 k přípravě státního rozpočtu České 

republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021. V materiálu225 bylo 

konstatováno, že se v platové oblasti negativně projevuje objem prostředků na platy i počet 

míst nad stanovená pásma přípustnosti existence neobsazených míst. Bylo stanoveno, že v 

organizačních složkách státu i státních příspěvkových organizacích dojde k redukci počtu 

míst nad 5 % hranici neobsazenosti a objemu prostředků na platy nad 3 % hranici 

neobsazenosti. To znamenalo pro rok 2019 i rok 2020 snížení počtu systemizovaných míst. 

Obdobně ale neklesala výše objemu prostředků na platy státních zaměstnanců. Pokud se tedy 

týká druhé části hypotézy - nepotvrdila se.  Zpočátku se sice počet systemizovaných míst 

stále zvyšoval, ovšem v posledních dvou letech došlo k poklesu tak, že počet 

systemizovaných míst je nižší, než byl na počátku účinnosti zákona o státní službě. 

 Na závěr dovolte autorce práce kratší zamyšlení. Pokud by se ve státní správě podařilo 

vytvořit příznivější prostředí, které by umožnilo zvyšování stability, výkonnosti a 

profesionality státních zaměstnanců, a to včetně účelně organizovaných služebních úřadů, 

nepochybně by to vedlo k větší efektivitě výkonu státní správy a také ke snížení 

administrativní zátěže. Oddělení politického a administrativního či správního vedení 

ministerstev by mělo vést k jednoznačnému vymezení činnosti úředníků, kteří by měli 

odvádět kvalitní a spolehlivý výkon v mezích, které jim prostřednictvím politicky 

 
223 Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších předpisů Zpracováno v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní 
správy s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní 
službu, dostupné https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx, str.139 
224 usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 379 
225 čj. 456/18 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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vymezených mantinelů, to znamená schválených zákonných či jiných norem, určí politici. 

Politici, politické managementy státních úřadů, by měli nastavovat pravidla a meze a stabilní 

úřednický stav by je měl beze zbytku efektivně plnit.  

Politici bohužel stále využívají jakýkoli prostor pro vytváření fatální závislosti 

úřednického stavu na jejich libovůli. Nabízí se proto otázka, zda postupné změny zákona o 

státní službě, které se prostřednictvím novel dějí, nepovedou k postupné degradaci této právní 

normy.  

Z aplikace služebního zákona jednoznačně plyne, že nástroje, které užívají služební 

orgány, mohou poskytovat dostatek prostoru pro argumenty, které stojí na samé hraně 

zákona. Myslím, že ještě bude dostatek příležitostí pro soudní rozhodování, zejména proto, 

že služební orgány ve svých rozhodnutích často neodůvodňují svá rozhodnutí dostatečně 

věrohodně a podrobně. To dává samozřejmě prostor pro pochybnosti o nestrannosti a 

apolitickém neúčelovém rozhodování ve věcech služby.  

Zdá se, že zablýsknutí na lepší časy a novou příležitost pro případné spory ve věcech 

služby by mohlo být rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Č.j. 8 Ads 301/2018-45226  a to 

například i proto, že lze pro výkon státní služby najít oporu i v Listině základních práv a 

svobod, konkrétně v článku 21, odst.4: „…podle nějž občané mají za rovných podmínek 

přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. A konstatuje, že služba státních zaměstnanců 

podle § 5 odst. 1 zahrnuje také přípravu návrhů právních předpisů nebo přípravu a 

provádění správních úkonů, včetně kontroly, a tak minimálně velká část státních 

zaměstnanců, ne-li všichni, tak bude vykonávat veřejnou funkci ve smyslu čl. 21 odst. 4 

listiny.“227 Toto ustanovení chrání nerušený výkon veřejné funkce. Zásadní je, že právo se 

nevztahuje pouze na přístup k veřejné funkci, ale také na její nerušený výkon, včetně práva 

na ochranu před protiprávním zbavením funkce. 

Velmi diskutabilní je skutečný přínos zákona o státní službě. Jak je patrno z potvrzení 

v úvodu stanovených hypotéz, ale i z praktického dopadu zákona, žádný ze stanovených cílů 

beze zbytku naplněn nebyl. Ba naopak, ve státní správě narostla díky implementaci zákona 

administrativní náročnost, velký nárůst je patrný i u finanční nákladů na personální 

 
226 Č.j. 8 Ads 301/2018-45 
227 Č.j. 8 Ads 301/2018, bod 56 
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obslužnost, efektivita taktéž žádné patrné zlepšení nevykazuje. Jediným objektivně 

doložitelným výsledkem se tak zdá vyšší stabilita. Ale i tady bych byla s pozitivním 

hodnocením opatrná. Praxe, a i v této práci doložená ukazuje, že zbavit se pro politickou 

reprezentaci nepohodlných státních úředníků lze, a prostoru pro účelová politická rozhodnutí 

zákon poskytuje dost. Možná se tak neděje jako v dobách před účinností tohoto zákona ve 

stovkách případů, ale zatím pouze v desítkách. Opakované novelizace ovšem jednoznačně 

potvrzují opětovné snahy politiků o politizaci státní správy.  
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Implementace zákona o státní službě se zřetelem na stabilitu služebního 

vztahu 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce byla deskripce a zhodnocení zákona o státní službě. Zvláštní 

pozornost byla věnována jeho implementaci a také komparaci stavu státní správy před 

účinností zákona, a konečně také dílčí podrobnější zpracování kazuistických příkladů. 

V práci jsem si vytkla za cíl objektivně, za pomoci dostupných prostředků a údajů zjistit, zda 

v praxi dochází k naplnění cílů zákona o státní službě, to znamená odpolitizování státní 

správy, zvýšení transparentnosti a stability státní správy, rostoucí profesionalizace, ale také 

posílení efektivnosti a výkonnosti služebních úřadů.  

V první kapitole jsem v souvislosti s uvedenými cíli stanovila pracovní hypotézy, které 

budou v průběhu zpracovávání diplomové práce ověřovány a v závěru práce potvrzeny či 

naopak zamítnuty. Pro potřeby této práce jsem definovala tři hypotézy:  

1. Implementací zákona o státní službě dojde ke zvýšení stability státní správy  

2. Implementací zákona o státní službě dojde k navýšení výdajů na výkon této služby  

tzn. výkon státní služby bude daleko nákladnější.  

3. Implementací zákona o státní službě nedojde ke zvýšení efektivity státní správy, ale 

zcela jistě dojde k navýšení počtu státních zaměstnanců po dobu sledované implementace 

V druhé kapitole jsem se krátce popsala modely výkonu státní služby, na tento popis navazuje 

pojednání o nejednoduchém procesu vzniku stěžejního materiálu pro tuto práci, to znamená 

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. V následujících podkapitolách je pozornost věnována 

novelám dotčeného zákona. 

Třetí kapitola se zabývá samotnou implementací zákona o státní službě, pozornost je 

zaměřena na některé instituty a nástroje zákona ve světle tématu této práce, to znamená 

stability služebních vztahů. Podrobněji je tak nahlíženo na služební úřady, státní 

zaměstnance, roli náměstka ministra vnitra pro státní službu a státních tajemníků v systému 

státní služby. Velmi podrobně se dále zabývám systemizací, a to i v komparaci mimo jiné 

počtu systemizovaných míst a nárůstu finančních prostředků na personální obsluhu 

ústředních orgánů státní správy. Na podkapitolu věnovanou systemizaci plynule navazuje 
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část, která se zabývá změnami systemizace s dopady na státního zaměstnance a logicky také 

část zaměřena na fenomén zrušení služebního místa, který je později popisován v části 

Kazuistika. 

Ve čtvrté kapitole jsem popsala šetření v Ministerstvu vnitra ČR a v Ministerstvu obrany ČR. 

Při šetření jsem se jednak zaměřila v analytické části na shromáždění dostupných 

měřitelných údajů, které se týkají počtu, struktury a finančních nákladů na personální 

zabezpečení v obou resortech, a to v desetileté časové řadě, to znamená od roku 2010.  To 

mi umožnilo komparaci i s údaji před účinností zákona o státní službě. Údaje jsem zpracovala 

do tabulek. Zároveň na základě provedených řízených rozhovorů se zaměstnanci ministerstev 

jsem se pokusila popsat pohled státních úředníků na naplnění cílů zákona o státní službě tak, 

jak je vidí jeho konzumenti. 

Část pátá je víceméně popisem praktických dopadů aplikace zákona o státní službě v praxi.  

Pokusila jsem se popsat, jak dopadá změna systemizace se zrušením místa představeného do 

života státních zaměstnanců. Popisuji jednak celý proces, kterým státní zaměstnanec 

prochází, a to včetně možného použití opravných prostředků. V kauze Ministerstvo 

zdravotnictví ČR je vylíčena předsoudní fáze odvolání představeného na základě schválené 

změny systemizace. V kauze Ministerstvo zemědělství ČR pak popisuji naopak fázi 

projednávání před soudy, a to včetně zásadního rozhodnutí Nejvyššího správní soudu.  

V závěru práce došlo k vyhodnocení naplnění hypotéz. 

 

Klíčová slova: zákon o státní službě, státní služba  
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Implementation of the Civil Service Act with regard to the stability of the 

service relationship 

 

Abstrakt 

The thesis aims to descript and evaluate the Civil Service Act. Particular attention is paid to 

its implementation, as well as to compensating the state of government before the law takes 

effect, and finally to the partial more detailed treatment of Kazuistic examples. At work, I 

have set out to objectively, with the help of available resources and data, whether in 

practice the objectives of the Civil Service Act are being met, that is to de-politicise the 

civil service, increase transparency and stability of government, increase 

professionalisation, but also enhance the efficiency and performance of service offices. 

In the first chapter, in the context of those objectives, I set out working hypotheses that will 

be verified during the process of the thesis and confirmed or rejected at the conclusion of 

the work. For the purposes of this work, I defined three hypotheses: 

1. The implementation of the Civil Service Act will increase the stability of State 

Government 

2. Implementing the Civil Service Act will increase the expenditure on performing this 

service i.e. the civil service will be far more costly. 

3. Implementing the Civil Service Act will not improve the efficiency of the civil service, 

but there will certainly be an increase in the number of civil servants over the period of the 

implementation being monitored 

In the second chapter I briefly described the models of civil service performance, this 

description is followed by a paper on the uneasy process of creating the core material for 

this work, that is to say, Act No. 234 / 2014 Sb, on civil service. In the following sub-

chapters, attention is paid to amendments to the law at issue. 

The third chapter deals with the very implementation of the Civil Service Act, the focus is 

on some of the institutes and instruments of the law in light of the theme of this work, that 

is to say the stability of service relations. This gives a closer look at service offices, civil 

servants, the role of the Deputy Minister of the Interior for the Civil Service and secretaries 
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of state in the civil service system. I am taking a very close look at the systemisation, 

including in the compilation of, among other things, the number of systemised posts and 

the increase in funding for staffing central government departments. The sub-chapter 

devoted to systemisation is seamlessly followed by a section that addresses changes in 

systemisation with implications for the public servant and, logically, a part focused on the 

phenomenon of the abolition of a service post, which is later described in the Kazuistics 

section. 

In fourth chapter, I described inquiries in the Ministry of Interior of the Czech Republic and 

the Ministry of Defense of the Czech Republic. In the investigation, I focused, first, in the 

analytical part, on the collection of available measurable data covering the number, 

structure and financial cost of staffing at both resorts, over a 10-year time series, that is to 

say from 2010. This enabled me to compensate even with the pre-effectiveness data of the 

Civil Service Act. I worked the data into tables. At the same time, based on managed 

interviews with departmental staff, I have attempted to describe the view of civil servants in 

meeting the objectives of the Civil Service Act as seen by its consumers. 

Part five is more or less a description of the practical effects of applying the Civil Service 

Act in practice. I tried to describe how the change in systemisation was impacting with the 

abolition of the post introduced into the lives of public servants. I describe, first, the whole 

process that a public servant goes through, including the possible use of remedies. In the 

case, the Ministry of Health of the Czech Republic is depicted the pre-trial phase of the 

appeal presented on the basis of the approved systemization change. In the case of the 

Ministry of Agriculture of the Czech Republic, on the other hand, I describe the stage of the 

hearing before the courts, and this includes a major decision of the Supreme Administrative 

Court. 

The conclusion of the work was to evaluate the fulfilment of hypotheses. 

 

Key words: civil service act, civil service 
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