
Vybrané otázky zákona o státní službě – Abstrakt 

 

 Rigorózní práce „Vybrané otázky zákona o státní službě“ se zabývá oblastí 

legislativního vývoje zákona o státní službě a jeho implementací v praxi se zaměřením na řízení 

ve věcech služby. 

V první kapitole práce sleduje legislativní vývoj zákona o státní službě, na kterém 

demonstruje nejen dynamický vývoj tohoto zákona, ale zároveň prostřednictvím jeho novel 

zákon o státní službě přibližuje čtenáři. Práce tedy v první kapitole hodnotí a vysvětluje 

jednotlivé legislativní změny a upozorňuje na problémy, které v souvislosti s některými 

novelizovanými ustanoveními mohou v praxi nastat.  

Druhá kapitola je věnována řízením ve věcech služby. Zkoumá průběh těchto řízení 

a jejich jednotlivé fáze. Práce se nezabývá správním řízením obecně, ale přibližuje čtenáři 

zvláštnosti řízení ve věcech služby v kontextu správního řízení za účelem posouzení, zda je 

současný zákonný rámec dostatečný. V rámci této kapitoly lze nalézt praktický výklad řízení 

ve věcech služby, která jsou přiblížena prostřednictvím základních zásad pro jejich vedení, 

věcné příslušnosti a vedení osobního spisu státního zaměstnance. Dále zde lze nalézt 

problematiku účastenství a rozebrání zvláštních ustanovení zákona o státní službě pro vedení 

řízení (§ 159 až 169 zákona o státní službě). Kapitola se zaměřuje i na opravné prostředky 

v rámci řízení ve věcech služby, problematiku stížností dle § 157 zákona o státní službě 

a námitek proti služebnímu hodnocení.  

Třetí kapitola poté přibližuje některé konkrétní typy řízení ve věcech služby (konkrétní 

typy rozhodnutí), a to zejména výběrová řízení, rozhodnutí o přijetí a/nebo zařazení/jmenování 

na služební místo, řízení ve věcech odměňování, změn služebního poměru, povolovací řízení 

a v neposlední řadě řízení ve věci náhrady škody. U všech výše uvedených typů řízení práce 

poskytuje podrobné zhodnocení jejich průběhu, seznamuje čtenáře s relevantní judikaturou 

a odhaluje problémy, se kterými se v praxi v průběhu vedení těchto řízení mohou jednotlivé 

služební úřady potýkat. Tato kapitola zároveň navrhuje i některé legislativní úpravy, které by 

mohly přispět k zefektivnění těchto řízení, popř. k řešení některých legislativních nedostatků.  
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