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Úvod 
 

 Jako téma své rigorózní práce jsem si vybrala oblast implementace zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“). 

Již od poloviny roku 2015 jsem státním zaměstnancem zařazeným na služebním místě vrchního 

ministerského rady v oddělení státní služby na Ministerstvu zemědělství a během posledních 

šesti let jsem se v rámci svého pracovního života podílela na všech činnostech, které se 

s implementací zákona o státní službě pojí. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o úplně 

novou právní úpravu služebních vztahů státních zaměstnanců v České republice bez potřebného 

odborného výkladu nebo judikatury, každodenní snaha o interpretaci jednotlivých ustanovení 

zákona a vytváření nových typů rozhodnutí mi pomohly rozšířit si nejen své znalosti správního 

práva, ale i právní povědomí obecně. Ne všechny instituty zákona o státní službě se podařilo 

již napoprvé nastavit optimálně, což otevírá prostor pro úvahy de lege ferenda a zároveň prostor 

pro právní a výkladový důvtip, který je pro práci se zákonem o státní službě v současné době 

charakteristický. 

 Ve své rigorózní práci bych se chtěla zaměřit na legislativní vývoj zákona o státní 

službě, na kterém bych chtěla demonstrovat nejen dynamický vývoj tohoto nového zákona, ale 

zároveň prostřednictvím novel zákon o státní službě přiblížit čtenáři. Poté bych se chtěla ve své 

práci již blíže věnovat jednotlivým řízením ve věcech služby a identifikovat problémy, které 

můžou v průběhu těchto řízení nastat.  

 Cíl, ke kterému budu svou práci směřovat, jsou mé úvahy de lege ferenda, 

prostřednictvím nichž bych ráda uplatnila své nabyté zkušenosti a navrhla možná řešení 

problematických částí zákona, na které budu v rigorózní práce upozorňovat.  

 Účelem této práce nemá být primárně kritika zákona o státní službě. Dle mého názoru 

je ale vhodné podrobit zákon o státní službě důslednému zhodnocení, aby jeho implementace 

byla co nejvíce v souladu s požadavkem na řádný výkon služby v České republice.  
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1. Legislativní vývoj  
 

 V rámci novodobé historie České republiky je pravděpodobně jen málo zákonů, které 

prošly tak složitým legislativním vývojem, jaký provázel zákon o státní službě. Snaha o přijetí 

tohoto zákona pramenila hned ze dvou skutečností. V první řadě byl zákonodárce povinen 

přijmout zákon předjímaný čl. 79 odst. 2 Ústavy1, který stanoví, že „právní poměry státních 

zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon“, kdy přijetím 

zákona o státní službě byl odstraněn ústavní deficit. Další skutečností, která měla vliv na přijetí 

zákona o státní službě, byl i požadavek Evropské komise na odpolitizování a profesionalizaci 

státní správy. Tento požadavek byl součástí tzv. předběžné podmínky2 pro možnost čerpání 

evropských strukturálních fondů v programovém období od roku 2014 až do 2020.3  

 Česká republika odkládala přijetí zákona o státní službě (tehdy tzv. „služebního 

zákona“) až do chvíle samotného vstupu do Evropské unie (dále jen „EU“), kdy jednou 

z podmínek přijetí do EU bylo přijetí zákona na odpolitizování státní správy. Z toho důvodu 

byl vládou předložen návrh zákona, který byl později schválen jako zákon č. 218/2002 Sb., 

o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců 

a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen „služební zákon“). Návrh zákona byl 

v rámci legislativního procesu schválen vládou ČR dne 01.11.2000 v usnesení č. 1068 

(předsedou vlády byl v té době Miloš Zeman). Poté byl zákon schválen dne 26.04.2002 

Parlamentem ČR, platnosti nabyl ke dni 28.05.2002 a účinnost měla nastat ke dni 01.01.2004. 

Účinnost byla ale nakonec pětkrát odložena a zákon nikdy účinnosti nenabyl. Nejčastějším 

argumentem pro odkládání účinnosti zákona byl nedostatek finančních prostředků 

a nedostatečný politický zájem. V roce 2013 se ale situace stala bezútěšnou, kdy EU pohrozila 

zastavením čerpání dotací ze strukturálních fondů.4  

Z výše uvedeného důvodu byl zpracován návrh novely služebního zákona (nejprve 

v Úřadu vlády sekcí Legislativní rady vlády a poté návrh převzalo Ministerstvo vnitra; 

sněmovní tisk č. 71), který byl dne 23.12.2013 předložen poslanecké sněmovně skupinou 

poslanců (konkrétně Romanem Sklenákem, Jeronýmem Tejcem, Lubomírem Zaorálkem, 

 
1 Ústavní zákon České národní rady ze dne 16. prosince 1992 č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen 

„Ústava“). 
2 Předběžné podmínky (tzv. ex-ante kondicionality) jsou ukotveny v obecném nařízení Evropské unie 1303/2013 

a lze je definovat jako klíčový předpoklad pro účinné čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních 

a investičních fondů. 
3 MGR. VALACHOVÁ, Kateřina, Ph.D. Zákon o státní službě - I. In: Právní prostor.cz [online]. [cit. 2017-08-

20]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/zakon-o-statni-sluzbe.  
4 PICHRT, Jan. Zákon o státní službě. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7478-843-7, úvod. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/zakon-o-statni-sluzbe
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Bohuslavem Sobotkou, Janem Hamáčkem a Milanem Chovancem). Návrh byl přijat dne 

10.09.2014 a po schválení Senátem dne 01.10.2014 byl doručen prezidentu republiky. Prezident 

republiky uplatnil možnost návrh vetovat a zákon o státní službě v této podobě nepodepsal. Ve 

svém stanovisku naopak vyjádřil některé obavy, které se v praxi ukázaly zčásti jako 

opodstatněné a lze s nimi souhlasit.  

Ve svém vetu se prezident věnoval téměř neexistující odborné diskuzi, která přípravě 

novely měla předcházet, a dále se zabýval skutečností, že zákon o státní službě nebude sloužit 

k depolitizaci státní správy, spíše naopak. Politizace státní správy bude dle jeho názoru 

způsobena nahrazením samostatného generálního ředitelství sekcí pro státní službu na 

Ministerstvu vnitra, způsobem jmenování náměstka ministra vnitra pro státní službu, složením 

výběrových komisí na služební místa státního tajemníka a náměstka pro řízení sekce a existencí 

tzv. náměstků člena vlády (které viděl jako nejpodstatnější problém).5  

Pro podání úplné informace lze ještě dodat, že prezidentské veto bylo přehlasováno 

Poslaneckou sněmovnou dne 24.10.2014, kdy sněmovna setrvala na svém původním návrhu. 

 

1.1 Prezidentské veto 

 

 S ohledem na skutečnost, že připomínky ve výše uvedeném prezidentském vetu 

poukazují na zásadní nedostatky zákona o státní službě, považuji za vhodné uplatněné 

argumenty čtenáři jednotlivě přiblížit, což mu poskytne i prvotní náhled na zákon o státní službě 

a seznámení se s některými jeho základními instituty.  

 Nejprve ke generálnímu ředitelství, které bylo nakonec zrušeno a vznikla sekce pro 

státní službu na Ministerstvu vnitra v čele s náměstkem pro státní službu (v praxi označovaném 

jako náměstek ministra vnitra pro státní službu). Náměstek pro státní službu stojí v čele sekce 

pro státní službu, která je organizační jednotkou Ministerstva vnitra. V souladu s § 13 zákona 

o státní službě pak sekce pro státní službu (a potažmo náměstek pro státní službu) zajišťuje 

dohled nad implementací zákona o státní službě, metodicky a koncepčně vede jednotlivé 

služební úřady a je odvolacím orgánem (nadřízeným služebním orgánem) pro státní tajemníky 

na jednotlivých ministerstvech a v Úřadu vlády a vedoucí služebních úřadů, kteří nemají 

nadřízený služební úřad.6 V této souvislosti je přinejmenším k zamyšlení, že orgánem 

 
5 Stanovisko prezidenta k tisku 71/0 [online]. [cit. 2018-02-26]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=71&ct1=16.  
6 Na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

se jedná o následující úřady: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, 

Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=71&ct1=16
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zajišťujícím a dohlížejícím nad depolitizací státní správy je náměstek ministra vnitra. 

Ministerstvo vnitra dále (v souladu s § 13 zákona o státní službě) prostřednictvím sekce pro 

státní službu  

a) připravuje návrh systemizace služebních míst na základě návrhů služebních orgánů 

a vyhodnocuje její dodržování,  

b) koordinuje zpracování návrhů organizačních struktur služebních úřadů, není-li 

stanoveno jinak,  

c) koordinuje systém hodnocení státních zaměstnanců,  

d) koordinuje vzdělávání státních zaměstnanců a připravuje vzdělávací programy a 

rámcová pravidla pro vzdělávání státních zaměstnanců,  

e) hodnotí vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem 

služby služebními úřady a předkládá o tom jednou ročně zprávu vládě,  

f) plní další úkoly stanovené zákonem.    

 Kromě nevhodnosti zařazení sekce pro státní službu do Ministerstva vnitra lze zmínit 

i postup při jmenování náměstka pro státní službu. Náměstka pro státní službu jmenuje 

v souladu s § 52 zákona o státní službě vláda na návrh předsedy vlády na dobu 6 let. Pětičlenná 

výběrová komise je předtím také jmenována a odvolávána vládou a výběrové řízení organizuje 

Úřad vlády. Jmenování náměstka pro státní službu je tedy plně v kompetenci vlády.   

 Za dobu účinnosti zákona o státní službě se v předkládaných novelizacích zákona 

o státní službě tento nedostatek zatím neřešil. Na začátku roku 2018 byl pouze předložen 

ministerstvem vnitra do meziresortního připomínkového řízení (dopis ze dne 12.01.2018, 

č.j. MV-2958-3/LG-2018) návrh novely zákona o státní službě, který navrhoval opětovně zřídit 

generální ředitelství (namísto sekce pro státní službu na Ministerstvu vnitra) v podobě, která 

byla v původním služebním zákoně. Oproti služebnímu zákonu obsahovala ale projednávaná 

novela zákona o státní službě ustanovení § 13 odst. 3 v následujícím znění: „V čele generálního 

ředitelství je generální ředitel, který má postavení náměstka pro řízení sekce a je podřízen 

předsedovi vlády.“ Jednalo se tedy o doslovné vyjádření skutečnosti, že generální ředitel je 

podřízen předsedovi vlády. Navrhované znění tedy nemělo aspiraci na vyřešení problematiky 

závislosti nejvyššího služebního orgánu, ať už se bude jednat o náměstka ministra vnitra pro 

státní službu nebo generálního ředitele. Novela v tomto znění schválena nebyla.  

 
republiky, Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Rada pro rozhlasové a televizní 

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

infrastruktuře, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. 
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 Závislost náměstka ministra vnitra pro státní službu může být však do jisté míry 

zdůvodnitelná. V rámci systému státní správy musí existovat orgán, který jmenuje výběrovou 

komisi a poté i náměstka pro státní službu. Nejvyšší služební orgán by poté ale měl mít 

dostatečné kompetence dosáhnout zamýšleného účelu zákona o státní službě a mít stěžejní 

(většinový) vliv na výběr nejvyšších představitelů implementace zákona o státní službě 

v dalších služebních úřadech, a to právě z důvodu zajištění depolitizace a nezávislosti státní 

správy. V obdobně problematickém postavení (co se týče výběrového řízení i postavení v rámci 

služebního úřadu) jsou i státní tajemníci na jednotlivých ministerstvech a v Úřadu vlády, 

vedoucí služebních úřadů a náměstci pro řízení sekcí.  Státního tajemníka jmenuje vláda na 

návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády (§ 53 odst. 1 zákona o státní službě). 

Výběrová komise je čtyřčlenná, kdy členy jmenuje náměstek ministra vnitra pro státní službu, 

avšak z toho tři na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády. Zákonodárce pak 

alespoň vložil do zákona o státní službě pojistku, kdy při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

výběrové komise, kterým je člen jmenovaný náměstkem pro státní službu bez návrhu 

příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády (§ 53 odst. 2 zákona o státní službě). 

Obdobná je poté situace i u vedoucích služebních úřadů v ústředních i dalších správních 

úřadech, kde 3 ze 4 členů výběrové komise navrhuje vláda u ústředních správních úřadů a 2 ze 

4 členů komise příslušný ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu u vedoucích 

služebních úřadů. U náměstků pro řízení sekce poté polovinu výběrové komise (2 ze 4 členů) 

vybírá člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády. Jak je patrné z výše uvedeného prezident svým 

vetem pouze poodkryl problém, kterým je způsob vybírání členů výběrových komisí pro 

dosazování klíčových vedoucích pozic ve státní správě. 

 Nejpodstatnějším důvodem pro prezidentské veto byl ale institut náměstka člena vlády. 

Dle § 173 zákona o státní službě je náměstek člena vlády zástupcem člena vlády, s výjimkou 

věcí, které vyhrazuje členovi vlády zákon. Dle odst. 2 výše uvedeného ustanovení není pracovní 

místo náměstka člena vlády stupněm řízení, náměstek je v pracovním poměru a nikoli 

služebním, jmenuje jej a odvolává příslušný člen vlády a člen vlády může mít nejvýše 2 takové 

náměstky. Při bližším zkoumání této „pozice“ je dle prezidenta republiky nutné nevyhnutně 

dospět k otázce jejího účelu. V praxi je běžné, že v případě, že se člen vlády nemůže zúčastnit 

jednání vlády, zastoupí ho odborný náměstek pro řízení sekce, který je s danou agendou resortu 

obeznámen, za případné meziresortní připomínkové řízení je i v rámci úřadu mnohdy 

odpovědný. Prezidentské veto se tak zamýšlí nad nedostatkem pracovní náplně u této pozice.  
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1.2 Dosavadní novely zákona o státní službě 

 

 Zákon o státní službě byl ke dni uzavření této práce novelizován celkem 23krát (resp. 

ke dni uzavření této práce má zákon o státní službě účinnou již 24. verzi), přičemž většina 

novelizací byla jen technického a méně významného charakteru. Obsáhleji byl zákon o státní 

službě novelizován dvakrát, a to s účinností od 01.06.2017 (zákon č. 144/2017 Sb.) a s účinností 

od 01.03.2019 (zákon č. 35/2019 Sb.).  

 
1.2.1 Nález ústavního soudu – 199/2015 Sb. 

 

 Do zákona o státní službě jako první zasáhl Ústavní soud, který rozhodl v plénu pod sp. 

zn. Pl. ÚS 21/14 dne 30.06.2015 o zrušení § 17 odst. 3 věty čtvrté zákona o státní službě na 

návrh prezidenta republiky. Předmětná věta stanovila, že „jde-li o systemizaci Úřadu Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního 

úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého 

statistického úřadu nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, nemůže vláda bez souhlasu 

toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b) a objem 

prostředků na platy podle odstavce 1 písm. c) oproti systemizaci pro předchozí kalendářní 

rok.“7 Návrh prezidenta republiky byl koncipován jako návrh na zrušení zákona o státní službě 

jako celku, eventuálně na zrušení § 1 odst. 2, § 5 odst. 2, § 11 odst. 3, § 14 odst. 2, § 15 odst. 3, 

§ 16, § 17 odst. 3 věty čtvrté, § 21 odst. 3, § 22, § 31 odst. 2, § 78 písm. c), § 85 odst. 5, § 104 

odst. 3, § 145 odst. 3, § 165, 172, 173, 178, § 184 odst. 2 a § 189 zákona o státní službě. Je tedy 

zřejmé, že Ústavní soud převážnou část návrhu zamítl. U zrušeného ustanovení je poté v návrhu 

uvedeno, že předmětné ustanovení (resp. věta čtvrtá daného ustanovení) obsahuje 

neodůvodněně výčet sedmi ústředních orgánů státní správy (kterých je celkově 13), které jsou 

de facto postaveny na roveň vládě, přestože pouze vláda je vrcholným orgánem moci výkonné. 

Ústavní soud přistoupil ke zrušení ustanovení věty čtvrté § 17 odst. 3 zákona o státní službě, 

neboť neobstálo z hlediska testu ústavnosti.  Dle Ústavního soudu „za řádný chod státní správy 

a nyní i státní služby nese odpovědnost vláda vůči Poslanecké sněmovně, nikoli vůči předsedům 

několika ústředních správních úřadů různého typu.“ Z Ústavy České republiky ani 

 
7 Celé ustanovení § 17 odst. 3 poté znělo: „Systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok. Návrh 

systemizace předkládá vládě ministr vnitra. Vláda je oprávněna upravit v souvislosti se schvalováním systemizace 

organizační strukturu služebního úřadu. Jde-li o systemizaci Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého statistického úřadu nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

nemůže vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b) a 

objem prostředků na platy podle odstavce 1 písm. c) oproti systemizaci pro předchozí kalendářní rok.“ 
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z jiného ústavního zákona nevyplývá výsadní postavení státních zaměstnanců ve 

vyjmenovaných ústředních správních úřadech oproti všem ostatním státním zaměstnancům. 

Ústavní soud konstatoval, že si je vědom požadavku na nezávislost regulačních či jiných 

orgánů, je ale zásadní rozdíl „v situaci, kdy vláda takový systém (pozn. myšleno systém 

správních úřadů a jejich vykonavatelů a nositelů) ovládá a uspořádává za pomoci jednotlivých 

složek systemizace státní služby, a v situaci, kdy se dostane např. do střetu s Českým 

statistickým úřadem při pořádání sčítání lidu nebo s Úřadem pro ochranu osobních údajů, 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže atd. při plnění jejich kompetencí.“  

 Nález Ústavního soudu se také podrobně zabýval konformitou legislativního procesu, 

který zákon o státní službě provázel. Zákon o státní službě nebyl (vizte výše) vládním návrhem, 

ale komplexním pozměňovacím návrhem k návrhu novely služebního zákona z roku 2002 bez 

důvodové zprávy, který úplně nahradil původní služební zákon. Tímto postupem vláda ani 

nemohla k návrhu zaujmout své stanovisko, neboť se vyjadřuje pouze k návrhům nových 

zákonů a k návrhům novel (nikoli k pozměňovacím návrhům předloženým v Parlamentu ČR).8 

Ústavní soud ve svém nálezu přisvědčil navrhovateli, že „komplexní pozměňovací návrh, ze 

kterého vzešel nyní napadený zákon, neodpovídá požadavkům § 63 odst. 1 bodu 5 písm. a) 

jednacího řádu Poslanecké sněmovny ani nesplňuje požadavek akcesority ve vztahu k návrhu 

zákona tak, jak je Ústavním soudem vyžadován. Samotná forma komplexního pozměňovacího 

návrhu je sice Ústavním soudem tolerována, není však přípustné formou komplexního 

pozměňovacího návrhu předložit ve druhém čtení návrh nového zákona, který z povahy věci 

nemůže pozměňovat či doplňovat původní předlohu.“ Ústavní soud nicméně dále posuzoval 

z hlediska principu proporcionality, zda je možné dát přednost „požadavkům principů 

materiálního právního státu, právní jistoty a efektivní ochrany ústavnosti“ před zrušením 

zákona o státní službě a dospěl k závěru, že lze, neboť Ústavní soud z vládního vyjádření 

i z průběhu schvalování návrhu v Poslanecké sněmovně dovodil, že komplexní pozměňovací 

návrh pochází od vládních stran a její pravomoci nebyly nijak fakticky dotčeny, příp. na 

zkrácení svých práv mohla kdykoli upozornit, což neučinila. 

1.2.2 Zákon č. 144/2017 Sb. 

 

 Zákon o státní službě byl poprvé rozsáhleji změněn s účinností ode dne 01.06.2017 

zákonem č. 144/2017 Sb., přičemž návrh na změnu zákona předložil sněmovně dne 28.04.2016 

Senát. Senátní návrh měl za cíl vyřešit postavení dosavadních zaměstnanců, kteří nemohli být 

 
8 Dle § 87 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. 
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přijati do služebního poměru podle přechodných ustanovení zákona o státní službě z důvodu 

neplnění předpokladu vzdělání stanoveného pro jejich platovou třídu.9 Do služebního poměru 

byl přijat pouze dosavadní zaměstnanec, který splňoval všechny předpoklady stanovené pro 

přijetí do služebního poměru v § 25 zákona o státní službě, přičemž jedním z předpokladů je 

i dosažení stanoveného vzdělání pro příslušnou platovou třídu. Zákon o státní službě sice řešil 

nedostatečnou kvalifikaci dosavadních zaměstnanců v rámci přechodného ustanovení § 201 

zákona o státní službě, avšak uvedená úprava nezohledňovala potřebu praxe. V § 201 zákona 

o státní službě je uvedeno, že dosavadní zaměstnanec, který se dlouhodobě osvědčil, může 

i nadále v rámci služebního poměru vykonávat službu na konkrétním systemizovaném místě, 

avšak pouze v případě, že nesplňuje stanovené vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. c) až e) zákona 

o státní službě (tedy pouze vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání v bakalářském 

studijním programu a vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu). Na 

dosavadní zaměstnance, kteří nesplňovali požadované střední vzdělání s maturitní 

zkouškou/výučním listem se tedy § 201 zákona o státní službě nevztahoval. Ustanovení § 201 

zákona o státní službě tak neodůvodněně umožnilo uplatnit výjimku ze vzdělání jen pro určitý 

okruh dosavadních zaměstnanců. Po nabytí účinnosti zákona o státní službě a implementaci 

přechodných ustanovení bylo zjištěno, že zejména v rámci Finanční správy, České správy 

sociálního zabezpečení nebo katastrálních úřadů vykonává práci na „řadových“ pozicích (a to 

zejména v regionech) velké množství zaměstnanců, kteří se sice dlouhodobě osvědčili, nicméně 

výjimka ze vzdělání stanovená § 201 zákona o státní službě se jich nedotýká. Vážně tedy 

hrozilo, že dojde k destabilizaci některých odvětví státní správy.10  

 K původnímu senátnímu návrhu bylo uplatněno celkem 8 pozměňovacích návrhů, díky 

čemuž se návrh zásadně rozšířil. Zákon o státní službě tak opět doznal podstatných změn, aniž 

by k tomu dala podnět vláda a aniž by měla možnost se k tomu vyjádřit. 

 
9 V rámci přechodných ustanovení bylo v § 190 odst. 1 zákona o státní službě stanoveno, že „dosavadní 

zaměstnanec vykonávající činnosti podle § 5, který je ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru na dobu 

neurčitou, má nárok být na základě systemizace podle § 184 odst. 1 přijat do služebního poměru na dobu neurčitou, 

jestliže  

a) splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1,  

b) má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5,  

c) požádá o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2015 a  

d) vykonával v den podání žádosti v uplynulých 10 letech ve správním úřadu, v obecním úřadu obce s rozšířenou 

působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 nebo činnosti 

obdobné nejméně po dobu 4 let.“ 
10 Sněmovní tisk 798/0, část č. 1/4: Návrh zákona včetně důvodové zprávy. In: Www.psp.cz [online]. [cit. 2021-

04-10]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=798&ct1=0.  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=798&ct1=0
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 S ohledem na snahu seznámit čtenáře co nejvíce se zákonem o státní službě budu na 

základě těch zásadnějších změn (jak jsem předestřela již v úvodu mé práce) demonstrovat 

a vysvětlovat více institutů zákona o státní službě a jeho fungování v praxi.  

ZASTUPOVÁNÍ SLUŽEBNÍHO ORGÁNU 

Do 01.06.2017 nebylo v zákoně o státní službě řešeno zastupování služebního orgánu 

(konkrétně vedoucího služebního úřadu - § 14 a státního tajemníka - § 15). Služební orgán jedná 

a rozhoduje ve věcech služebního poměru. Hierarchizace služebních orgánů je poté uvedena 

v § 10 zákona o státní službě.11 Na pomyslném čele služebních orgánů je poté náměstek 

ministra vnitra pro státní službu v sekci pro státní službu (viz názorné zobrazení pro 

ministerstva a Úřad vlády).  

 

V praxi se výše uvedená subordinace projevuje zejména v souvislosti s vedením 

odvolacích a přezkumných správních řízení v rámci řízení ve věcech služby. V § 159 zákona 

o státní službě je poté uveden výčet většiny typů rozhodnutí/jiných správních aktů, které 

služební orgán vydává (jednotlivé typy řízení budou dále v práci blíže rozebrány). Pravomoc 

jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru je služebním orgánům dána § 10 odst. 2 

a § 162 odst. 2 zákona o státní službě. 

S ohledem na skutečnost, že zákon o státní službě neřešil zastupování služebního 

orgánu, mohlo docházet k situacím, kdy v nepřítomnosti služebního orgánu nebylo možné 

vydávat žádná správní rozhodnutí s obavou o jejich legalitu. Zákon o státní službě sice zná 

 
11 Služebním orgánem je  

„a) vláda nebo ministr vnitra na základě pověření vlády vůči náměstkovi ministra vnitra pro státní službu (dále 

jen „náměstek pro státní službu“),  

b) vláda nebo pověřený člen vlády vůči vedoucímu služebního úřadu, který je ústředním správním úřadem,  

c) náměstek pro státní službu vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státnímu 

tajemníkovi a personálnímu řediteli sekce pro státní službu,  

d) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči vedoucímu podřízeného služebního úřadu,  

e) personální ředitel sekce pro státní službu vůči státním zaměstnancům zařazeným v sekci pro státní službu,  

f) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči ostatním státním zaměstnancům.“ 

NÁMĚSTEK MINISTRA VNITRA PRO STÁTNÍ 
SLUŽBU

STÁTNÍ TAJEMNÍK

VEDOUCÍ PODŘÍZENÉHO SLUŽEBNÍHO ÚŘADU
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institut zástupců (a to tzv. „stálých“ zástupců podle § 9 odst. 7 zákona o státní službě 

a „dočasných“ zástupců na základě příkazu k zastupování podle § 66 zákona o státní službě) 

a tehdejší právní úprava umožňovala a stále umožňuje služebním orgánům v souladu s § 9 odst. 

7 zákona o státní službě určit si svého zástupce ze svých podřízených státních zaměstnanců. 

Takto určený státní zaměstnanec ale zastupuje služební orgán v plném rozsahu jeho činnosti, 

který nebyl blíže specifikován. S ohledem na výše uvedené zástupci služebních orgánů většinou 

akty předjímané zákonem o státní službě nepodepisovali. Obecně bylo využíváno jen 

ustanovení § 14 odst. 5/§ 15 odst. 7 zákona o státní službě, které stanovuje, že „rozhodování 

o věcech, o nichž se podle tohoto zákona nevede řízení ve věcech služby, může vedoucí 

služebního úřadu/státní tajemník přenést služebním předpisem na představené.“ Z dikce tohoto 

ustanovení navíc jasně vyplývá, že určité rozhodnutí/akty může učinit jen služební orgán.  

Z důvodu právní jistoty tak byla výslovně upravena zastupitelnost služebního orgánu, 

a to i pro případy, kdy nemůže dočasně vykonávat své pravomoci. Ustanovení § 14 a § 15 

zákona o státní službě tak bylo doplněno v tom smyslu, že „vedoucí služebního úřadu/státní 

tajemník může pověřit výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do 

služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa 

představeného nebo skončení služebního poměru, svého zástupce. V době nepřítomnosti 

vedoucího služebního úřadu/státního tajemníka vykonává jeho zástupce všechny pravomoci 

vedoucího služebního úřadu, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, 

jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo 

skončení služebního poměru.“ Novela tak striktně vymezila pouze čtyři typy rozhodnutí, které 

nemůže vydat zástupce služebního orgánu. V případě, že by osoba vykonávající funkci 

služebního orgánu byla ve službě nepřítomna déle, výše uvedená čtyři rozhodnutí by vydával 

nadřízený služební orgán, a to dle mého názoru na základě ustanovení o nečinnosti ve smyslu 

§ 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Zákon o státní službě tuto situaci nijak blíže neupravil a nadřízený služební orgán musí mít 

zákonnou oporu pro vydání rozhodnutí namísto nepřítomného podřízeného služebního orgánu. 

 

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA PŘED NÁSTUPEM DO SLUŽBY 

Původně museli žadatelé o přijetí do služebního poměru nejpozději v den konání 

pohovoru doložit, že splňují předpoklad zdravotní způsobilosti. V případě, že lékařský posudek 

nedoložili, jejich žádost byla z výběrového řízení vyřazena. Nově od 01.06.2017 postačuje 

doložit zdravotní způsobilost čestným prohlášením. V případě, že je žadatel poté vybrán jako 
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nejvhodnější uchazeč, je před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru vyslán na 

vstupní pracovně-lékařskou prohlídku.  

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

Služební úřady se v praxi často setkávaly s opakujícími se omluvami účastníků 

výběrových řízení a snahou posouvat termín pohovorů, popř. s jejich neomluvenou neúčastí ve 

výběrových řízeních.  Vzhledem ke skoupé úpravě výběrových řízení v zákoně o státní službě 

postupovaly služební úřady v souladu se zásadou dobré správy a uchazečům se snažily vycházet 

maximálně vstříc z obavy o legalitu průběhu výběrového řízení. Daná skutečnost měla ale vliv 

na dobu trvání výběrových řízení.  

 Procesní stránka výběrového řízení je nově upravena následovně. Lhůta pro podávání 

žádostí nesmí být kratší než 10 dnů, přičemž zmeškání lhůty pro podávání žádostí nelze 

prominout a po uplynutí lhůty pro podávání žádostí se nepřipouští změna žádosti.12 Zároveň 

byla stanovena lhůta, ve které se má výběrové řízení zpravidla dokončit, a to do 90 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro podávání žádostí (více vizte kapitola o výběrových řízeních).  

 Nově byla také přiznána možnost obrany proti výsledku výběrového řízení – podání 

námitek i uchazečům, kteří ve výběrovém řízení uspěli, ale nebyli vybráni jako nejvhodnější. 

Doposud mohli podat námitky pouze uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli.13  

 Co se týče výše zmiňované problematiky omluvených nebo neomluvených 

nepřítomností u ústního pohovoru, novela zavedla postup, kdy má žadatel možnost náležitě se 

omluvit z účasti na ústním pohovoru pouze jednou. V případě, že se žadatel neomluví nebo se 

omluví opakovaně, není dle mého názoru služební orgán povinen takovou neúčast omluvit, 

naopak se má za to, že takový žadatel z výběrového řízení odstoupil, což vyplývá i z nového 

znění § 27 odst. 6 zákona o státní službě.14 Z daného znění zároveň vyplývá i možnost uplatnění 

vyvratitelné domněnky o odstoupení žadatele v případě, že se bez omluvy (nebo opakovaně) 

nedostaví k pohovoru, ani na výzvu neposkytuje součinnost nebo je z jeho jednání jinak zřejmé, 

že již nemá zájem o účast ve výběrovém řízení. V takovém případě je dle mého názoru 

 
12 Podle § 164 odst. 1 zákona o státní službě. Dle toho odstavce se zároveň „pro výběrové řízení podle tohoto 

zákona § 146 správního řádu nepoužije.“ 
13  V rámci výběrového řízení v režimu zákona o státní službě jsou po pohovorech žadatelé rozděleni do třech 

skupin – neúspěšní žadatelé, úspěšní žadatelé a tři úspěšní žadatelé, kteří jsou zároveň označeni jako nejvhodnější 

(popř. méně v případě, že ve výběrovém řízení neuspějí alespoň tři žadatelé).  
14 (6) „Pokud se žadatel bez náležité omluvy nebo opakovaně nedostaví k pohovoru, v průběhu výběrového řízení 

ani na výzvu neposkytuje součinnost potřebnou k zajištění jeho účasti ve výběrovém řízení anebo je z jeho jednání 

jinak zřejmé, že již nemá zájem o účast ve výběrovém řízení, má se za to, že z výběrového řízení odstoupil.“. 
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v souladu se zásadou dobré správy služební úřad povinen informovat žadatele o uplatnění této 

domněnky, aby měl možnost ji případně vyvrátit.   

 

KÁRNÉ ŘÍZENÍ 

 V rámci novely zákona o státní službě provedené zákonem č. 144/2017 Sb. stojí za 

zmínku nově zavedený institut zproštění výkonu služby z důvodu zahájení kárného řízení. 

Kárné řízení se v praxi může vyznačovat administrativní a časovou náročností. V případě, že 

státní zaměstnanec spáchal závažné kárné provinění (a v takovém jednání i nadále pokračoval, 

stav způsobený svým jednáním nadále udržoval nebo např. ničil důkazní prostředky), zákon 

o státní službě neznal nástroj, kterým by mohl na takové jednání státního zaměstnance 

flexibilně reagovat. V § 48 zákona o státní službě byl upraven institut tzv. zproštění výkonu 

služby. Tento institut byl dle zákona aplikován na dvě situace – státní zaměstnanec byl vzat do 

vazby nebo proti němu bylo zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin 

z nedbalosti proti pořádku ve věcech veřejných. Od 01.06.2017 může nově služební orgán 

zprostit na návrh kárné komise výkonu služby i státního zaměstnance „pro důvodné podezření 

ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění, pokud by jeho ponechání ve výkonu služby 

ohrožovalo řádný výkon služby nebo opatřování podkladů pro rozhodnutí v kárném řízení, a to 

až do skončení kárného řízení, nepomine-li důvod, pro který byl státní zaměstnanec výkonu 

služby zproštěn, dříve“ (§ 48 odst. 1 zákona o státní službě).  

 Jak vyplývá z nově upraveného ustanovení § 48 zákona o státní službě, zákonodárce tak 

nově zavedl možnost pružněji reagovat na podezření ze spáchání těch nejvážnějších kárných 

provinění.  

 

PROLOMENÍ ZÁSADY POVINNÉHO KONÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 Na neobsazené služební místo se zpravidla koná výběrové řízení.15 Tato zásada má 

zaručovat co největší transparentnost při výběru státních zaměstnanců. Státní zaměstnanec, 

který chtěl být například zařazen na jiné služební místo v rámci svého služebního úřadu, se 

musel přihlásit do výběrového řízení, s čímž se nicméně pojila další administrativní zátěž pro 

služební úřady. Z toho důvodu byl vložen nový odstavec 2 do § 49 zákona o státní službě: 

„(2) Státní zaměstnanec se zařadí se svým souhlasem na jiné služební místo v témže služebním 

úřadě ve stejném oboru služby, zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako je dosavadní 

 
15 Dle § 24 odst. 5 zákona o státní službě, ve znění do 31.05.2017, se výběrové řízení nekonalo pouze v případě, 

že se postupovalo podle § 47 (přeložení), 61 (převedení), 67 (zpětné zařazení po návratu z vyslání do zahraničí) 

nebo 70 (zpětné zařazení po odpadnutí změny služebního poměru) zákona o státní službě.  
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služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební místo 

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

představeným." 

 Obdobně poté pro představené byl vložen odstavec 7 do § 51 zákona o státní službě: 

"(7) Představený se jmenuje se svým souhlasem na jiné služební místo představeného na stejný 

nebo nižší stupeň řízení v témže služebním úřadě ve stejném oboru služby, zařazené ve stejné 

nebo nižší platové třídě, jako je dosavadní služební místo představeného, splňuje-li předpoklady 

a požadavky stanovené pro jiné služební místo představeného a dohodne-li se na jmenování 

písemně služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným." 

   Nová právní úprava tedy již počítá s možnými „přesuny“ v rámci stejného služebního 

úřadu, stejné nebo nižší platové třídy, ve stejném oboru služby a u představených i ve stejném 

nebo nižším stupni řízení. Dle mého názoru se jedná o jednu z nejpodstatnějších novelizací 

zákona o státní službě. V případě, že služební úřad disponuje neobsazeným služebním místem, 

postačuje již jen souhlas státního zaměstnance a dohoda mezi bezprostředně nadřízeným 

představeným a služebním orgánem. Takový postup pak vyloučí jakékoli další potenciální 

žadatele.  

Novelizovaná ustanovení § 49 a § 51 zákona o státní službě se nicméně dle mého názoru 

dostatečně nevypořádala s případem, kdy o služební místo „řadového“ státního zaměstnance 

bude mít zájem představený. Při výkladu zákona o státní službě služební úřad využívá v drtivé 

většině případů zejména následující zdroje – metodické pokyny náměstka ministra vnitra pro 

státní službu, služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu, stanoviska sekce pro 

státní službu, závěry poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu, komentář 

k zákonu o státní službě a zatím omezenou judikaturu k zákonu o státní službě a přiléhavou 

judikaturu ke správnímu řádu, zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákoník práce“), a zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů“). Služební úřady nemají k dispozici důvodovou zprávu 

k zákonu o státní službě, neboť neexistuje.  

 Pro možnost správného výkladu v tomto případě je nutné vyřešit skutečnost, zda státním 

zaměstnancem v novém § 49 odst. 2 zákona o státní službě je myšlen státní zaměstnanec obecně 

(pak by se dané ustanovení mohlo týkat i přesunu představených na služební místo „řadového“ 

státního zaměstnance) nebo zda ustanovení § 49 odst. 2 zákona o státní službě je výhradně pro 

„řadové“ státní zaměstnance a § 51 odst. 7 (resp. § 51 odst. 5 dle aktuálního znění) zákona 

o státní službě výhradně pro představené, a tudíž navrhovaný přesun není možný, resp. 
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zákonem o státní službě neřešený. Osobně se kloním k tomu názoru, že by se na představené 

ustanovení § 49 odst. 2 zákona o státní službě mělo vztahovat. „Řadový“ státní zaměstnanec 

nemůže postup dle § 51 zákona o státní službě využít, neboť v daném ustanovení se hovoří 

o představeném. Oproti tomu představený je státní zaměstnanec a za předpokladu, že bude 

naplňovat podmínky stejného služebního úřadu, stejné nebo nižší platové třídy, stejného oboru 

služby a bude splňovat všechny předpoklady i požadavky stanovené pro toto služební místo, 

měl by se na něj postup dle § 49 odst. 2 zákona o státní službě vztahovat (samozřejmě za splnění 

dalších předpokladů jako je jeho souhlas se zařazením a dohoda mezi služebním orgánem 

a bezprostředně nadřízeným představeným).  

Nedostatečná právní úprava se nicméně nevztahuje pouze k problematice nedostatečně 

definované skupiny státních zaměstnanců, kteří můžou postup dle § 49 odst. 2 zákona o státní 

službě využít. Každý představený je na své služební místo jmenován a může být odvolán pouze 

v taxativně vymezených případech uvedených v § 60 zákona o státní službě a zařazení na jiné 

„řadové“ služební místo mezi tyto případy nepatří. Zákonodárce dle mého názoru tedy 

nedostatečně upravil všechny situace přechodu představeného na „řadové“ služební místo, resp. 

legislativně neošetřil všechny situace, kdy by mělo dojít k odvolání představeného z jeho 

služebního místa. Zatímco v případech uvedených v § 60 zákona o státní službě služební orgán 

před rozhodnutím o dalším průběhu služebního poměru představeného ho z jeho služebního 

místa představeného odvolá (typicky před převedením na jiné vhodné služební místo), v tomto 

případě tak učinit nemůže a takového představeného rovnou zařadí na jiné služební místo, 

neboť pro jeho odvolání nemá oporu v zákoně.16 Tato situace se vztahuje i na případy, kdy se 

představený zúčastní výběrového řízení na „řadové“ služební místo a ve výběrovém řízení 

uspěje. Dle mého názoru by se měl představený při zařazení na jiné „řadové“ služební místo 

i vždy zároveň odvolat ze svého služebního místa. Řešením by mohla být menší úprava § 49 

odst. 2 zákona o státní službě, který by stanovil, že v případě, že je na jiné služební místo 

zařazován představený, společně s rozhodnutím o zařazení na jiné služební místo se ze svého 

služebního místa představeného odvolá. Takové ustanovení by bylo speciálním ustanovením 

k § 60 zákona o státní službě. Alternativu představuje úprava § 60 zákona o státní službě 

 
16 Lze uvažovat nad užitím § 60 odst. 2 zákona o státní službě, kdy by se souhlas se zařazením na jiné služební 

místo posuzoval dle svého obsahu jako žádost o odvolání ze služebního místa představeného. V takovém případě 

by se v rámci rozhodnutí představený jedním výrokem odvolal ze svého služebního místa a dalším výrokem zařadil 

na nové služební místo (popř. by se vydala dvě samostatná rozhodnutí). Toto řešení ovšem nepovažuji dlouhodobě 

za koncepční, a to zejména z toho důvodu, že se nejedná o jediný případ absence možnosti odvolání představeného 

při jeho zařazení na jiné služební místo („řadového“ státního zaměstnance). Obdobně se odvolání představeného 

neřeší ani při zařazení na jiné „řadové“ služební místo po výběrovém řízení dle § 49 odst. 1 zákona o státní službě 

nebo při zařazení na jiné „řadové“ služební místo dle § 70 odst. 3 zákona o státní službě. Z toho důvodu považuji 

za vhodné legislativně upravit § 60 zákona o státní službě a doplnit ho i o tyto případy.   
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a doplnění dalších situací, které mají za následek odvolání ze služebního místa představeného, 

neboť chybějící úprava pro představené se vztahuje nejen k § 49 odst. 2 zákona o státní službě 

a postupu, kdy je ve výběrovém řízení na „řadové“ služební místo úspěšný představený, ale 

i k postupu dle § 70 odst. 3 zákona o státní službě.  

 V neposlední řadě novelizovaná ustanovení neřeší situaci, kdy o neobsazené služební 

místo projeví zájem více státních zaměstnanců. V takovém případě by se mělo s ohledem na 

zásadu transparentnosti vždy vyhlásit výběrové řízení. Otázkou ovšem zůstává, jak by mělo 

takové kvalifikované projevení zájmu vypadat. Je legitimní požadovat po státním zaměstnanci, 

aby měl přehled o všech neobsazených služebních místech ve služebním úřadě? Novelizovaná 

ustanovení přímo vybízí k tomu, aby budoucí nadřízený představený snad sám potenciálního 

nového podřízeného z řad státních zaměstnanců úřadu oslovil. Dle mého názoru by tak mohla 

být narušena legalita zařazení/jmenování státního zaměstnance na jiné služební místo postupem 

podle výše uvedených ustanovení v případě, že by dodatečně projevili zájem o služební místo 

i jiní státní zaměstnanci daného služebního úřadu. Z výše uvedených důvodů se kloním 

k názoru, že by § 49 odst. 2 a § 51 odst. 7 (nyní odst. 5) zákona o státní službě měly být 

využívány pouze ve výjimečných případech.  

 Novelou s účinností od 01.03.2019 (zákon č. 35/2019 Sb.) byla poté ustanovení § 49 

a § 51 zákona o státní službě dále upravena a možnosti zařazení/jmenování na jiné služební 

místo bez výběrového řízení se ještě více rozšířily. Nově je tak výše uvedený postup možný 

i v následujících případech a za následujících podmínek: 

• v případě státního zaměstnance, který má dvě po sobě jdoucí služební hodnocení 

s vynikajícími výsledky, lze ho zařadit/jmenovat i na služební místo zařazené v platové 

třídě o 1 platovou třídu vyšší, než je jeho dosavadní služební místo, 

• zařadit/jmenovat státního zaměstnance při splnění všech kritérií lze i „ve služebním 

úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním 

správním úřadu, dohodnou-li se na zařazení písemně nový služební orgán s novým 

bezprostředně nadřízeným představeným“ (§ 49 odst. 3 a § 51 odst. 6 zákona o státní 

službě), 

• v případě státního zaměstnance, „který vykonává službu v 9. nebo 10. platové třídě, pro 

které splňuje stanovené vzdělání, se zařadí se svým souhlasem na jiné služební místo 

v témže služebním úřadě zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu vyšší, než je 

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

služební místo s výjimkou vzdělání a dohodne-li se na zařazení písemně služební orgán 

s novým bezprostředně nadřízeným představeným, nebo se stávajícím bezprostředně 
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nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného 

bezprostředně nadřízeného představeného. Podmínkou postupu podle věty první dále 

je, že státní zaměstnanec vykonává službu ve stejném oboru služby nejméně po dobu 4 

let a podle závěrů 2 po sobě jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě 

vynikajících výsledků.“ (§ 49 odst. 4 zákona o státní službě) Tento postup je poté opět 

možný v souladu s § 49 odst. 5 zákona o státní službě „i ve služebním úřadě podřízeném 

témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správním úřadu, 

dohodnou-li se na zařazení písemně nový služební orgán s novým bezprostředně 

nadřízeným představeným.“ 

 

ÚPRAVA DOBY, KDY SKONČÍ SLUŽEBNÍ POMĚR 

 Ustanovení § 72 zákona o státní službě upravuje skončení služebního poměru 

rozhodnutím služebního orgánu. Původně bylo v odst. 4 daného ustanovení uvedeno, že 

„služební poměr skončí uplynutím doby uvedené v rozhodnutí; tato doba počíná plynout ode 

dne nabytí právní moci rozhodnutí a činí v případě podle odstavce 1 písm. a) a d) 10 dnů 

a v případě podle odstavce 1 písm. b) a c) 60 dnů“. Nově ale služební poměr „skončí uplynutím 

10 dnů následujících po dni doručení rozhodnutí, jde-li o případy podle odstavce 1 písm. a) 

a d), nebo uplynutím 60 dnů následujících po dni doručení rozhodnutí, jde-li o případy podle 

odstavce 1 písm. b) a c).“ Změna tedy nastala ohledně určení rozhodné skutečnosti, od které se 

počítá doba 10 dnů (popř. 60 dnů), po jejichž uplynutí skončí služební poměr státního 

zaměstnance. Na první pohled opět nepatrná změna mající za následek podstatnou změnu 

v rámci řízení o skončení služebního poměru státního zaměstnance.  

 V případě, že skončení služebního poměru bylo vázáno na právní moc rozhodnutí 

o skončení služebního poměru, služební poměr státního zaměstnance se mohl výrazně 

prodloužit vlivem potenciálního odvolacího řízení. Ustanovení tak mohlo poskytovat i možný 

nástroj obstrukcí na straně státních zaměstnanců, kterým byl až do skončení služebního poměru 

vyplácen plat. Současná právní úprava váže skončení služebního poměru na den, který nastane 

10 (popř. 60) dnů následujících po dni doručení rozhodnutí. V případě, že se státní zaměstnanec 

proti takovému rozhodnutí odvolá, služební poměr přesto skončí. V souladu s § 168 odst. 2 

zákona o státní službě nemá totiž odvolání odkladný účinek.17 V případě, že v rámci odvolacího 

řízení je poté rozhodnutí o skončení služebního poměru zrušeno, služební poměr tak státnímu 

zaměstnanci znovu vznikne, tzv. „obživne“, a měl by mít dle mého názoru nárok na doplacení 

 
17 Odkladný účinek v rámci řízení ve věcech služby má pouze odvolání proti rozhodnutí ve věcech kárné 

odpovědnosti, o odbytném, odchodném a náhradě nákladů podle § 110 zákona o státní službě. 
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platu (o to spíše, když má tento nárok při zrušení pravomocného rozhodnutí o skončení 

služebního poměru dle § 75 odst. 1 zákona o státní službě). Odvolací orgán v daném případě 

zřejmě zvolí postup dle § 91 odst. 2 ve spojení s § 99 správního řádu a napadené rozhodnutí 

o skončení služebního poměru zpětně zruší s účinky ke dni jeho předběžné vykonatelnosti. 

 

OMEZENÍ NĚKTERÝCH PRÁV STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ  

 Oproti úpravě v zákoníku práce a zaměstnancům v pracovním poměru mají státní 

zaměstnanci některá práva více omezená (resp. mají zvýšené povinnosti), což souvisí 

s veřejnoprávním charakterem služebního poměru a potřebou kvalitního a transparentního 

výkonu státní služby. V § 81 zákona o státní službě bylo uvedeno, že „státní zaměstnanec nesmí 

být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících 

podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním 

orgánem; vyslaný státní zaměstnanec jedná v těchto orgánech jako zástupce státu, je povinen 

prosazovat jeho zájmy a nesmí od příslušné obchodní korporace pobírat odměnu, nestanoví-li 

zákon jinak. Zákaz pobírat odměnu trvá i v době po skončení služebního poměru.“ Dané 

ustanovení de facto kopírovalo § 303 odst. 3 zákoníku práce, až na některé výjimky. Původní 

ustanovení § 81 odst. 1 zákona o státní službě zapovídalo státním zaměstnancům pouze členství 

v řídících nebo kontrolních orgánech obchodních korporací provozujících podnikatelskou 

činnost, čímž vznikl neodůvodněný rozdíl mezi státními zaměstnanci a jinými zaměstnanci 

veřejného sektoru, kteří měli zapovězeny všechny právnické osoby provozující podnikatelskou 

činnost. Státní zaměstnanci by tak mohli být například členy řídících nebo kontrolních orgánů 

státních podniků nebo veřejných výzkumných institucí. Podle mého názoru se jednalo 

o legislativní nedopatření, které se danou novelou zhojilo a úprava je v dané části nyní shodná 

se zákoníkem práce.  

Oproti tomu další úprava § 81 odst. 1 zákona o státní službě se dá považovat za 

podstatné navýšení práv státních zaměstnanců. Zatímco jedna úprava daného ustanovení zhojila 

neodůvodněné rozdíly mezi zákonem o státní službě a zákoníkem práce, druhá úprava novou 

nerovnost nastolila. Do novely platilo, že státní zaměstnanci mohou být do těchto orgánů 

vysláni služebním orgánem, ale nesměli za to pobírat odměnu. Daný zákaz se zrušil a nově již 

vyslaní státní zaměstnanci smějí odměnu od právnické osoby pobírat, tato odměna je ovšem 

omezena maximálním ročním úhrnem.18 Novela zároveň takovým státním zaměstnancům 

 
18 „Celkový úhrn odměn vyplacených státnímu zaměstnanci za všechna členství v řídících nebo kontrolních 

orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost za kalendářní rok včetně podílu na zisku či 

jiného plnění (dále jen "plnění") činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše 
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stanovila povinnost o všech odměnách bezodkladně informovat služební orgán. Výkladovou 

otázkou poté zůstává pojem „bezodkladně“, resp. s jakým okamžikem se povinnost informovat 

pojí. Zda k okamžiku rozhodnutí příslušné osoby/orgánu o vyplacení odměny nebo k okamžiku 

jejího skutečného vyplacení. S ohledem na dikci § 81 odst. 1 zákona o státní službě, které hovoří 

o povinnosti informovat „o každém peněžitém plnění, které mu bude vyplaceno“, státní 

zaměstnanec je podle mého názoru povinen informovat služební orgán až po připsání peněz na 

jeho účet/faktickém vyplacení v hotovosti. Podle tohoto data se dle mého názoru poté i posuzuje 

dodržení maximální ročního úhrnu odměn. Možnost nově pobírat odměnu od právnické osoby, 

do které byl státní zaměstnanec vyslán služebním orgánem, byla do zákona o státní službě 

zakomponována „z důvodu, že vyslaní státní zaměstnanci jako členové řídících nebo 

kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost (např. 

v představenstvech, dozorčích radách aj.) jsou za svou činnost v nich v souladu s příslušnými 

právními předpisy odpovědní (což může vést až k povinnosti nahradit újmu). Zároveň jsou na 

ně kladeny zvýšené povinnosti, které se s vysláním pojí, přičemž státní zaměstnanec nemá 

možnost vyslání do právnické osoby odmítnout, neboť je vyslán na základě příkazu služebního 

orgánu a nikoli na základě dohody.“19 Dle mého názoru nicméně pro odlišný přístup 

v zákoníku práce a zákoně o státní službě není relevantní důvod, a je zapotřebí zahájit debatu, 

v jakém směru by sjednocení mělo proběhnout. S ohledem na povinnosti a odpovědnost pojící 

se s vysláním se přikláním spíše ke sjednocení dle zákona o státní službě, a to i s ohledem na 

skutečnost, že ve správních úřadech jsou většinou státní zaměstnanci ve služebním poměru.  

 

OSOBNÍ PŘÍPLATEK 

  Plat státního zaměstnance sestává z několika složek. Ve většině případů mezi ně patří 

platový tarif (podle platové třídy a platového stupně státního zaměstnance), osobní příplatek 

a v případě představených i příplatek za vedení. Na platové poměry státních zaměstnanců se 

uplatní nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.“). Osobní příplatek jako 

motivační složka platu má v souvislosti se služebním poměrem poměrně rigidní pravidla, kdy 

ji lze měnit. Do 31.05.2017 mohlo být rozhodnuto o změně osobního příplatku státního 

 
přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě představeného též příplatku za vedení, který 

mu lze jako nejvýše přípustný přiznat podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, a to podle služebního místa, na kterém 

státní zaměstnanec v příslušném kalendářním roce naposledy vykonával službu.“ (§ 81 odst. 1 zákona o státní 

službě) 
19 Jak vyplývá z pozměňovacího návrhu č. 5552 poslankyně Mgr. Bc. Pavly Golasowské, DiS., dostupné na 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=798 [online]. [cit. 2020-04-23].  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=798
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zaměstnance pouze do prvního služebního hodnocení na návrh představeného a poté jen v rámci 

služebního hodnocení. Posledním případem, kdy mohlo být rozhodnuto o změně osobního 

příplatku, bylo vyslání k výkonu služby v zahraničí nebo ukončení tohoto vyslání, a to na návrh 

představeného. Osobní příplatek státního zaměstnance se tak nemohl měnit v případě, že byl 

v průběhu služebního poměru převeden/zařazen/jmenován na jiné služební místo (ať již v rámci 

stejného nebo jiného služebního úřadu). Nově tak byl vložen do § 149 zákona o státní službě 

odst. 3, který zavádí možnost přiznání, zvýšení nebo snížení osobního příplatku státního 

zaměstnance (nikoli tedy i jeho odebrání) v souvislosti s jeho zařazením, převedením nebo 

jmenováním na jiné služební místo.  

Výše uvedené ustanovení promítá dle mého názoru zásadu rovnosti v odměňování, která 

vychází zejména z čl. 28 Listiny základních práv a svobod20, kde je stanoveno, že „zaměstnanci 

mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky.“ Při zařazení, 

převedení nebo jmenování na jiné služební místo může nastat situace, kdy osobní příplatek 

státního zaměstnance nemůže při srovnání s osobními příplatky státních zaměstnanců 

zařazených v novém útvaru obstát právě v souvislosti se zásadou rovnosti v odměňování, neboť 

by se jevil vůči těmto státním zaměstnancům z nového útvaru nespravedlivým (a to buď 

nepřiměřeně vysokým, nebo naopak nízkým). Zákonodárce dal tudíž možnost služebnímu 

orgánu rozhodnout o změně osobního příplatku převáděného státního zaměstnance (nebo 

zařazovaného či nově jmenovaného), a to nikoliv z důvodu změny kvality výkonu služby, ale 

právě z důvodu nutnosti úpravy osobního příplatku z hlediska spravedlivého odměňování. 

Služební orgán poté o takové změně osobního příplatku rozhoduje ihned v rámci rozhodnutí 

o zařazení/převedení/jmenování, popř. bezprostředně poté, neboť neposuzuje kvalitu výkonu 

služby, ale posuzuje hledisko rovnosti v odměňování v době zařazení/převedení/jmenování na 

nové služební místo. V každém služebním úřadu se uplatňují různé strategie odměňování. 

 

ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY – ÚPRAVA § 159 ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ 

 Ustanovení § 159 zákona o státní službě má dva odstavce. Odstavec první vyjmenovává 

případy, kdy se použijí ustanovení o řízení ve věcech služby (a tedy i subsidiárně ustanovení 

správního řádu o správním řízení) a odstavec druhý vyjmenovává případy, kdy se ustanovení 

o řízení ve věcech služby a také ustanovení správního řádu o správním řízení nepoužijí. 

Zjednodušeně řečeno se v případech podle odst. 1 vede správní řízení a v případech podle 

 
20 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV 

A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. 



25 

 

odst. 2 se pouze vydávají méně formální akty (vyjádření, osvědčení, sdělení, oznámení). Blíže 

se řízeními ve věcech služby budu zabývat až v samostatné kapitole o řízení ve věcech služby.  

V rámci zjednodušování řízení ve věcech služby je vyvíjen z řad jednotlivých 

služebních úřadů tlak na přesun jednotlivých položek z odst. 1 do odst. 2 a v rámci novely od 

01.06.2017 bylo i některým takovým návrhům vyhověno. Nově se již nevydává správní 

rozhodnutí, resp. se nevede řízení ve věcech služby, v následujících případech: 

a) při povolení volna k individuálním studijním účelům, 

b) při změně platového tarifu v důsledku změny platových tabulek v nařízení vlády č. 304/2014 

Sb.,  

c) při změně zařazení státního zaměstnance do platového stupně na základě jeho dosažené 

praxe, a 

d) při rozhodnutí o mimořádné odměně. 

 

 Ve všech výše uvedených případech se jeví předmětná novela jako účelná, neboť 

zjednodušuje již tak poměrně administrativně náročnou agendu služebních orgánů 

 

POSTAVENÍ DOSAVADNÍCH OSVĚDČENÝCH ZAMĚSTNANCŮ BEZ 

POŽADOVANÉHO VZDĚLÁNÍ/POSTAVENÍ LÉKAŘŮ ORGÁNU SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ 

 V neposlední řadě se novela dotkla postavení dosavadních zaměstnanců,21 kteří se 

dlouhodobě osvědčili, ale nesplňují požadované vzdělání, a zaměstnanců, kteří vykonávají 

činnosti jako lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Tito zaměstnanci dostali nově možnost 

požádat si úspěšně o přijetí do služebního poměru (popř. setrvat déle ve služebním poměru 

v případě lékařů orgánu sociálního zabezpečení) za splnění vymezených podmínek, které byly 

nově vymezeny v § 190 odst. 3, § 190a, § 192 odst. 4 a § 195a zákona o státní službě.  

Jak bylo vysvětleno již v úvodu této subkapitoly, původní senátní návrh se zabýval 

pouze touto problematikou. Novela se ale nakonec rozšířila díky rozsáhlým pozměňovacím 

návrhům. Dle mého názoru takový postup odůvodňuje potřebnost rozsáhlejšího posouzení 

úspěšnosti implementace zákona o státní službě v praxi, aby se novely zákona o státní službě 

nevytvářely živelně a vždy pouze v návaznosti na rozsáhlejší odbornou diskuzi.   

 
21 Zaměstnanců, kteří byli v pracovním poměru ve služebních úřadech ke dni 01.07.2015 (srovnejte § 190 odst. 1 

zákona o státní službě). 
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1.2.3 Zákon č. 35/2019 Sb.   

 

 S účinností ode dne 01.03.2019 byl schválen zákon č. 35/2019 Sb., který znamenal 

druhou větší změnu již účinného zákona o státní službě. Tato novelizace také poprvé vzešla 

z vládního návrhu. Níže je opět rozebrán přehled nejpodstatnějších změn.  

 

ZMĚNA POČTU OBORŮ SLUŽBY NA SYSTEMIZOVANÉM SLUŽEBNÍM MÍSTĚ 

Mezi pozitivní změny patří bezesporu omezení počtu oborů služby na jednom služebním 

místě. Každé služební místo má totiž stanovené obory služby, ve kterých je služba na něm 

vykonávána (s ohledem na charakter činností).22 Stanoveny jsou vždy v rozhodnutí 

o zařazení/převedení/jmenování na služební místo. Do § 5 zákona o státní službě byl vložen 

nový odst. 3, který omezil počet oborů služby na služebním místě na 3 (v případě služebního 

místa představeného na 4). Jak vyplývá z nového odst. 4 v § 5 zákona o státní službě, „pro 

služební místo mohou být stanoveny pouze obory služby, které odpovídají převažujícím 

a obvykle vykonávaným správním činnostem na tomto služebním místě; pro služební místo musí 

být vždy stanoven obor služby, v němž je vykonávána nejnáročnější správní činnost.“ 

 

ZÁVAZNOST SLUŽEBNÍCH PŘEDPISŮ  

 Dle § 11 odst. 1 zákona o státní službě „služební předpis stanoví organizační věci 

služby.“ Služební předpis v rámci služebního úřadu vydává služební orgán a je závazný pro 

všechny státní zaměstnance daného úřadu. S účinností od 01.03.2019 může náměstek ministra 

vnitra pro státní službu vydat služební předpis, který je závazný pro všechny státní zaměstnance 

(mimo ústřední správní úřady vyjmenované v § 11 odst. 5 zákona o státní službě). Obdobně 

mohou vedoucí služebních úřadů a státní tajemníci nově vydávat služební předpisy závazné 

nejen pro státní zaměstnance daného úřadu, ale i pro státní zaměstnance z podřízených 

služebních úřadů.23 Této možnosti mohou využít například státní tajemníci v případě, že budou 

 
22 Úplný výčet oborů služby lze nalézt v nařízení vlády č. 1/2019 Sb. Správné stanovení oborů služby je velmi 

důležité, neboť má dopad do služebního poměru státního zaměstnance. Při přijetí do služebního poměru je státní 

zaměstnanec povinen do 12 měsíců úspěšně vykonat úřednickou zkoušku v souladu s § 29 zákona o státní službě, 

nemá-li již úřednickou zkoušku úspěšně vykonanou. Čím více oborů služby, tím náročnější vstup do služby pro 

státního zaměstnance může být. Obory služby by měly kopírovat pouze skutečně vykonávané činnosti na daném 

služebním místě. V některých případech byla systemizována služební místa i s více než deseti obory služby 

(typicky u služebních míst představených). Na takové uvolněné služební místo bylo obtížné přijmout nového 

žadatele. Stejně tak v případě zrušení služebního místa, kdy má služební orgán povinnost státnímu zaměstnanci 

najít jiné vhodné služební místo (v případě trvání služebního poměru na dobu neurčitou nebo delší dobu určitou), 

mohlo dojít ke komplikacím, neboť jedním z kritérií vhodnosti služebního místa jsou obory služby státního 

zaměstnance. V případě, že státní zaměstnanec měl více než 10 oborů služby, pro služební orgán bylo organizačně 

složité procházet tolik potenciálně vhodných služebních míst.  
23 Nová právní úprava stanovuje závaznost nejen pro státní zaměstnance, ale i pro zaměstnance v pracovním 

poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě (§ 11 odst. 6 zákona o státní službě). 



27 

 

chtít pro všechny podřízené služební úřady nastavit shodnou periodicitu pro provádění 

pravidelného služebního hodnocení. 

 

FIKCE PLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ PRO BÝVALÉ PŘEDSTAVENÉ  

 U každého představeného, který je odvolán ze svého služebního místa, je díky novele 

zpřesněna domněnka24, že „se po dobu 3 let od ukončení výkonu služby považuje za osobu 

splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení uvedené v § 52 až 58 zákona o státní službě 

na služební místo představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení“ (§ 51 odst. 4 zákona o státní 

službě). Výjimku tvoří pouze situace, kdy byl představený odvolán ze svého služebního místa 

z důvodu, že ve služebním hodnocení dosáhl dostačujících nebo nevyhovujících výsledků, nebo 

z důvodu, že odvolání ze služebního místa bylo kárným opatřením.  

 Tato změna se může projevit tak, že každý státní zaměstnanec, který byl po libovolnou 

dobu jmenován na služební místo představeného (např. ředitele odboru) a z tohoto služebního 

místa byl odvolán (např. na základě vlastní žádosti), bude považován další tři roky za osobu, 

která splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce ředitele odboru i vedoucího oddělení. Tato 

úprava může usnadnit návrat bývalých představených zpět na služební místo představeného, 

aniž by v rámci státní správy museli začínat znovu na pozici „řadového“ státního zaměstnance, 

neboť u většiny stupňů řízení (od ředitele odboru výše) je podmínkou účasti v prvním kole 

výběrového řízení (kromě jiného) statut státního zaměstnance nebo jiná pozice v rámci 

veřejného sektoru.  

 K uvedené změně je nicméně vhodné doplnit, že fikce plnění předpokladů je pouze pro 

zákonné předpoklady stanovené v § 52 až 58 zákona o státní službě. Osoba, u které se uplatňuje 

výše uvedená domněnka, musí jinak splňovat veškeré základní předpoklady stanovené v § 25 

zákona o státní službě i další požadavky ve smyslu § 25 odst. 5 zákona o státní službě stanovené 

pro služební místo služebním předpisem. V případě, že by se jednalo o osobu, která měla 

například v rámci výkonu služby na služebním místě představeného udělenou výjimku ze 

vzdělání ve smyslu § 201 zákona o státní službě25, nemůže postup dle § 51 odst. 4 zákona 

 
24 Původně se domněnka týkala pouze představených ve služebním poměru na dobu určitou. Zřejmě, aby 

představeným bylo ulehčeno období tzv. „přesoutěžení“ dle § 188 zákona o státní službě po přechodu státní správy 

na zákon o státní službě.  
25 Dle § 201 zákona o státní službě „lze dosavadního zaměstnance, který se při výkonu práce v pracovním poměru 

dlouhodobě osvědčil, přestože nesplňoval pro požadované činnosti předpoklad vzdělání podle právního předpisu 

o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, lze přijmout do služebního poměru a zařadit nebo 

jmenovat na služební místo, na kterém bude vykonávat službu obdobného obsahu, jaký měl jeho druh práce 

v pracovním poměru, i v případě, že pro toto služební místo nesplňuje stanovené vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. 

c) až e). Po dobu výkonu služby na služebním místě uvedeném v odstavci 1 se státní zaměstnanec považuje za 

státního zaměstnance, který stanovené vzdělání splňuje.“ Tento postup se týkal zaměstnanců, kteří byli 

v pracovním poměru k 01.07.2015 a vykonávali činnosti podle § 5 zákona o státní službě. 
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o státní službě využít v případě, že nově nesplní základní předpoklad dosaženého vzdělání dle 

§ 25 zákona o státní službě.  

 

POVINNOST VYKONAT ÚŘEDNICKOU ZKOUŠKU V NOVÉM OBORU SLUŽBY 

Ustanovení § 61 odst. 1 zákona o státní službě upravuje skutečnosti, na základě kterých 

služební orgán přistoupí k převedení státního zaměstnance na jiné služební místo.  Nově bylo 

v tomto ustanovení doplněno, že se státní zaměstnanec převede na jiné služební místo 

i „z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy 

začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby.“ Uvedená úprava znamená 

podstatnou změnu v nahlížení na tyto státní zaměstnance. V případě, že státní zaměstnanec je 

zařazen/převeden/jmenován na jiné služební místo s jiným oborem služby nebo je mu na 

základě služebního předpisu změněn/doplněn obor služby u jeho stávajícího služebního místa, 

je státní zaměstnanec povinen podle § 35 zákona o státní službě vykonat zvláštní část úřednické 

zkoušky pro tento nový obor služby. Před novelizací ustanovení § 61 zákona o státní službě 

služební orgán nicméně neměl žádný nástroj pro vymahatelnost této povinnosti. V případě, že 

státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby, stanovila se mu 

povinnost vykonat úřednickou zkoušku většinou v jeho individuálním vzdělávacím plánu na 

následující rok v rámci služebního hodnocení. Nově bude v případě nevykonání úřednické 

zkoušky státní zaměstnanec marným uplynutím 12 měsíců převeden na jiné služební místo, a to 

v jiném oboru služby. Zákon o státní službě neposkytuje bližší vodítka, jak vyhodnotit vhodné 

služební místo, nicméně lze dospět k závěru, že služební místo, na kterém je služba vykonávána 

v oboru služby, pro který se státnímu zaměstnanci nepodařilo vykonat zvláštní část úřednické 

zkoušky, jako vhodné vyhodnoceno být nemůže.26  

S ohledem na skutečnost, že podle § 40 odst. 1 zákona o státní službě může státní 

zaměstnanec opakovat úřednickou zkoušku pouze jednou, služební orgán rozhodne o převedení 

státního zaměstnanec na jiné služební místo i před uplynutím 12 měsíců v případě, že si státní 

zaměstnanec oba své pokusy neúspěšně vyčerpal.  

V souvislosti s výše uvedeným a nově zavedenou lhůtou pro vykonání úřednické 

zkoušky z dalšího/jiného oboru služby je vhodné i přesně specifikovat okamžik, od kterého 

lhůta 12 měsíců běží. V ustanovení § 61 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě je uvedeno, že 

 
26 Tento závěr vyplývá i z čl. 60 odst. 6 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, 

kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru (dále jen „metodický pokyn ke změnám služebního 

poměru“). Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti 

ke změnám služebního poměru. Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-3-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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státnímu zaměstnanci běží lhůta „ode dne, kdy začal vykonávat službu v jiném nebo dalším 

oboru služby.“ Pro správnou aplikaci ustanovení je zapotřebí vyřešit, zda dnem počátku výkonu 

služby v dalším/jiném oboru služby je den účinnosti zařazení/jmenování/převedení na jiné 

služební místo (popř. den účinnosti služebního předpisu, na základě kterého byly upraveny 

obory služby na služebním místě státního zaměstnance) nebo den nástupu do služby, který se 

ode dne účinnosti zařazení/jmenování/převedení může lišit.27 Vyřešení této otázky přinesl 

metodický pokyn ke změnám služebního poměru, který v čl. 60 odst. 2 stanovil pro počátek 

běhu lhůty 12 měsíců den nástupu do služby (tedy den, kdy státní zaměstnanec začne fakticky 

vykonávat službu na daném služebním místě).  

Poslední důležitou otázkou zůstává, jak postupovat ve chvíli, kdy v průběhu oněch 

12 měsíců nastane u státního zaměstnance překážka ve výkonu služby (např. neschopnost 

k výkonu služby, popř. zařazení státního zaměstnance/kyně z důvodu mateřské či rodičovské 

dovolené mimo výkon služby). Zákon o státní službě nepřipouští žádnou výjimku, na základě 

které by mohl služební orgán postupovat (ten je vázán dle § 2 odst. 2 správního řádu uplatňovat 

svou pravomoc pouze v rozsahu, v jakém mu byla svěřena zákonem nebo na základě zákona). 

Z toho důvodu je podle mého názoru nutné posuzovat běh lhůty dle § 61 odst. 1 písm. h) zákona 

o státní službě jako neměnný. V případě, že nastane na straně státního zaměstnance dlouhodobá 

překážka, je dle mého názoru přesto povinen úřednickou zkoušku v dané lhůtě úspěšně vykonat.  

 

NÁMĚSTEK ČLENA VLÁDY 

Jak již bylo vysvětleno výše v části o prezidentském vetu k zákonu o státní službě, 

náměstek člena vlády je dle § 173 zákona o státní službě „zástupcem člena vlády. Náměstek 

člena vlády zastupuje člena vlády v rozsahu stanoveném členem vlády ve vztahu k působnosti 

služebního úřadu nebo úkolům svěřeným členovi vlády, s výjimkou věcí, které vyhrazuje členovi 

vlády zákon. Zejména je oprávněn účastnit se místo člena vlády jednání schůze vlády 

a zastupovat jej na schůzi výboru nebo komise Poslanecké sněmovny včetně vyšetřovací komise, 

není-li výslovně požadována osobní účast člena vlády, nebo na schůzi výboru nebo komise 

Senátu. Pracovní místo náměstka člena vlády není v organizačním uspořádání správního úřadu 

stupněm řízení; člen vlády může mít nejvýše 2 takové náměstky.“ Nově bylo novelou doplněno 

do ustanovení § 84 zákona o státní službě, že náměstek člena vlády může ukládat služební 

úkoly, řídit jejich plnění a kontrolovat je, a to v rozsahu stanoveném příslušným členem vlády. 

 
27 Tato situace v praxi běžně nastává, neboť služební úřady přijímají nové státní zaměstnance většinou k určitému 

datu, typicky k prvnímu dni kalendářního měsíce. V případě, že tento den vyjde na den pracovního klidu, datum 

faktického nástupu do služby se bude lišit.  
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Náměstek člena vlády tak může ukládat služební úkoly, přestože není ani představený dle 

zákona o státní službě nebo vedoucí zaměstnanec dle zákoníku práce. Dle mého názoru dané 

ustanovení rozšířilo kompetence náměstků členů vlády v takovém rozsahu, že v případě 

aktivního využívání této možnosti se z náměstka člena vlády stává představený/vedoucí 

zaměstnanec sui generis. V takovém případě by dle mého názoru měl mít náměstek člena vlády 

nárok na přiznání příplatku za vedení. Dle § 124 odst. 4 zákoníku práce (přičemž náměstek 

člena vlády je v pracovním poměru) „přísluší zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, 

avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných 

zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, podle náročnosti řídící práce příplatek 

za vedení v rámci rozpětí 5 % až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové 

třídě, do které je zaměstnanec zařazen.“  

 

SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ 

 Novela podstatným způsobem změnila i proces služebního hodnocení. Tato změna se 

projevila i v přijetí nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení 

státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního 

hodnocení (dále jen „nařízení vlády č. 36/2019 Sb.“), změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 

a ve zrušení původního nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení 

státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního 

zaměstnance. 

 Nově služební hodnocení nemusí probíhat vždy jednou ročně v prvním kalendářním 

čtvrtletí, ale služební orgán určí služebním předpisem období, za které bude provedeno 

pravidelné služební hodnocení, a to v délce 1, 2 nebo 3 let. Pravidelné služební hodnocení 

nemusí probíhat ani v prvním čtvrtletí kalendářního roku, služební orgán ho může nastavit dle 

potřeb služebního úřadu. V rámci hodnoceného období musí státní zaměstnanec odsloužit 

alespoň 60 dnů. V případě, že v hodnoceném období neodsloužil alespoň 60 dnů28, pravidelné 

služební hodnocení se provede po jejich uplynutí. V této souvislosti je vhodné upozornit na 

skutečnost, že státní zaměstnanec tak bude hodnocen i za období, které nespadá do původního 

hodnoceného období.29 Jak vyplývá z odůvodnění služebního předpisu náměstka ministra 

 
28 Dle § 155 odst. 11 zákona o státní službě se za odsloužený den považuje „den, v němž m státní zaměstnanec 

vykonával službu převážnou část své směny. Části směn odsloužené v různých dnech se nesčítají.“  
29 Tuto skutečnost lze vysvětlit na modelové situaci. Ve služebním úřadu služební orgán určí, že hodnoceným 

obdobím je kalendářní rok a pravidelné služební hodnocení se provede v prvním kalendářním čtvrtletí roku 

následujícího. Státní zaměstnanec má být hodnocen za rok 2020, nicméně v tomto kalendářním roce neodsloužil 

alespoň 60 dnů, odsloužil pouze 30. Služební hodnocení za rok 2020 se tedy provede, až odslouží dalších 30 dnů, 

které zaměstnanec odslouží ale až v roce 2021 (neboť v roce 2020 je nestihl odsloužit).  
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vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení 

státních zaměstnanců, „dojde-li k posunu termínu provedení služebního hodnocení z důvodu 

neodsloužení 60 dnů, následné hodnocené období bude o to kratší. Hodnocené období, které již 

bylo zahrnuto do pravidelného služebního hodnocení, nelze zahrnout do následujícího 

hodnoceného období, byť by se jednalo jen o jeho část. Podmínka odsloužení 60 dnů je však 

vždy obligatorní.“30 

 Kromě úpravy pravidelného služebního hodnocení novela zavedla i nové typy 

služebního hodnocení – první služební hodnocení, služební hodnocení podle potřeby a služební 

hodnocení na základě žádosti státního zaměstnance. 

 Nově zavedené první služební hodnocení se provede dle § 155 odst. 6 zákona o státní 

službě do 6 měsíců od uplynutí zkušební doby, ne však dříve než po 60 odsloužených dnech.  

 Služební hodnocení dle potřeby služební orgán (resp. hodnotitel) využijí pravděpodobně 

v případě, že dojde u státního zaměstnance k podstatnému zlepšení při výkonu státní služby, 

které není krátkodobého charakteru, a na základě kterého by měl státní zaměstnanec obdržet 

vyšší výslednou bodovou klasifikaci služebního hodnocení, dojde u státního zaměstnance 

k podstatnému zhoršení při výkonu státní služby, které není krátkodobého charakteru, a na 

základě kterého by měl státní zaměstnanec obdržet horší výslednou bodovou klasifikaci 

služebního hodnocení, nebo má být státnímu zaměstnanci s ohledem na jeho výkon služby 

přiznán, zvýšen, snížen nebo odebrán osobní příplatek. Zavedení služebního hodnocení podle 

potřeby bylo dle mého názoru vhodné zejména s ohledem na možné prodloužení hodnoceného 

období u pravidelného služebního hodnocení na dva nebo tři roky. Hodnotitel má tak nástroj, 

jak i v průběhu tohoto období reagovat na výraznější změnu ve výkonu služby státního 

zaměstnance. Jak vyplývá z § 155 odst. 7 zákona o státní službě, služební hodnocení podle 

potřeby se může provést za dosud nehodnocené období, které zahrnuje alespoň 60 

neodsloužených dnů ode dne seznámení s předchozím služebním hodnocením.  

 Obdobně se služební hodnocení provede nově i na žádost státního zaměstnance (opět za 

dosud nehodnocené období, které zahrnuje alespoň 60 odsloužených dnů ode dne seznámení 

s předchozím služebním hodnocením). Na požádání státního zaměstnance lze nicméně služební 

hodnocení provést v souladu s § 155 odst. 8 zákona o státní službě pouze jednou ročně 

a nejpozději 3 měsíce před termínem provedení pravidelného služebního hodnocení.  

 
30 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví 

postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců: Odůvodnění služebního předpisu NMV pro 

státní službu č. 1/2019. In: Mvcr.cz [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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 Novela dále upravila i mimořádné služební hodnocení a tzv. „přechodové“ služební 

hodnocení (§155 odst. 9 a 10 zákona o státní službě). Mimořádné služební hodnocení se 

provede v případě, že státní zaměstnanec dosáhl nevyhovujících výsledků, a to nově vždy po 

uplynutí 90 odsloužených dnech ode dne seznámení s předchozím služebním hodnocením). 

Původně byla lhůta pro opakování služebního hodnocení v případě dosažení nevyhovujících 

výsledků nastavena na 3 měsíce (bez podmínky počtu skutečně odsloužených dnů). Novela také 

zpřesnila úpravu tzv. „přechodového“ služebního hodnocení. Přechodové služební hodnocení 

se vypracuje v případě, že státní zaměstnanec přechází na jiný služební úřad. Takové služební 

hodnocení nicméně neobsahuje závěr o dosažených výsledcích ani stanovení individuálních 

cílů pro další osobní rozvoj státního zaměstnance. Takové služební hodnocení se zašle novému 

služebnímu orgánu. Před jeho zasláním se se služebním hodnocením státní zaměstnanec 

nicméně seznámí, neboť v souladu s § 155 odst. 12 zákona o státní službě musí být státní 

zaměstnanec seznámen se služebním hodnocením bez výjimky.  

 V souvislosti s výše uvedeným je také vhodné doplnit, že období pro pravidelné 

služební hodnocení zahrnuje i období, za něž byla prováděna výše uvedená „nepravidelná“ 

služební hodnocení.  

 Novela také přinesla změnu hodnocených oblastí, jednotlivých hodnoticích kritérií 

i výsledky, jakých může státní zaměstnanec ve služebním hodnocení dosáhnout.  

 Nově se v rámci služebního hodnocení hodnotí znalosti, dovednosti a výkon služby 

z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli. 

Nově se tak již samostatně nehodnotí dodržování služební kázně a výsledky vzdělávání, které 

by se měly promítnout dílčím způsobem ve výše vyjmenovaných oblastech.  

 Zároveň si již služební orgán nevybírá sám hodnoticí kritéria31, ale hodnoticí kritéria 

jsou pevně stanovena nařízením vlády č. 36/2019 Sb. 

 Co se týče závěru služebního hodnocení, tak státní zaměstnanec může nově dosáhnout 

pěti výsledků (oproti původním čtyřem) – vynikající výsledky, velmi dobré výsledky (nově 

vloženo), dobré výsledky, dostačující výsledky a nevyhovující výsledky. Společně s doplněním 

nového závěru služebního hodnocení se poté změnil i systém bodového hodnocení (jehož 

podrobné vysvětlení není pro potřeby této práce stěžejní). 

 
31 Podle již zrušeného § 1 nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních 

zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance, si služební orgán 

vybíral kritéria ze seznamu hodnoticích kritérií pro hodnocené oblasti uvedeného v příloze č. 1 tohoto nařízení 

vlády. 
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  Naopak důležitou změnou je změna opravného prostředku proti služebnímu hodnocení. 

Do novely mohl státní zaměstnanec při nesouhlasu se služebním hodnocením podat stížnost 

podle § 157 zákona o státní službě, kterou řešil nadřízený služební orgán. Stížnost mohl podat 

kdykoli, neboť pro podání stížnosti není stanovena žádná lhůta. V případě, že nebyl státní 

zaměstnanec spokojen s vyřízením své stížnosti, mohl na její vyřízení opět podat stížnost dle 

§ 157 zákona o státní službě, kterou vyřizoval nadřízený služební orgán nadřízeného služebního 

orgánu státního zaměstnance. Novela zavedla nový opravný prostředek, tzv. námitky (§ 156a 

zákona o státní službě), a v § 157 zákona o státní službě je nově uvedeno, že stížnost lze podat 

s výjimkou služebního hodnocení. Velkou změnou je zejména skutečnost, že námitky lze podat 

pouze do 15 dnů ode dne seznámení státního zaměstnance se služebním hodnocením. O této 

skutečnosti musí být státní zaměstnanec poučen ve služebním hodnocení. Námitky se podávají 

služebnímu orgánu, který je vyřizuje. Dle § 156a zákona o státní službě musí být „z námitek 

zřejmé, proti jaké části služebního hodnocení směřují, a musí obsahovat odůvodnění 

nesouhlasu se služebním hodnocením a návrh způsobu úpravy služebního hodnocení.“ Námitky 

je služební orgán povinen vyřídit do 30 dnů a to tak, že jim zcela nebo zčásti vyhoví, popř. je 

zamítne. V případě, že námitky neobsahují výše uvedené náležitosti, služební orgán je zamítne 

jako nedůvodné.  

  

POUŽITÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

 V neposlední řadě novela rozvolnila pravidla pro použití pracovního poměru na 

služebních místech.  

 Dle § 178 odst. 1 zákona o státní službě „může služební orgán obsadit služební místo 

i osobou v pracovním poměru na dobu určitou, jestliže státní zaměstnanec dočasně nevykonává 

službu na služebním místě po dobu delší než 1 kalendářní měsíc.“ 

 Novela vložila do výše uvedeného ustanovení nový odst. 2, který umožňuje (s výjimkou 

služebního místa představeného) obsadit služební místo i osobou, která nesplňuje vzdělání 

stanovené pro služební místo, avšak za splnění tam uvedených podmínek (předchozí výkon 

činností dle § 5 zákona o státní službě po vymezenou dobu, splnění vzdělání požadovaného pro 

služební místo zařazené v platové třídě o 1 nižší a osoba si vyžadované vzdělání doplňuje). 

V novém odst. 3 daného ustanovení bylo dále doplněno, že s těmito zaměstnanci (v odst. 1 i 2) 

se sjedná zkušební doba v délce 6 měsíců. Tito zaměstnanci tak budou mít shodnou zkušební 

dobu jako státní zaměstnanci ve služebním poměru. Nicméně je vhodné poznamenat, že 

zkušební dobu u státních zaměstnanců stanovenou dle § 29 zákona o státní službě nelze zkrátit 

(zákon to nepřipouští). Naopak v rámci pracovně-právních vztahů je zkrácení zkušební doby 
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běžné na základě dohody (smluvní autonomie). Zaměstnanci dle § 178 odst. 1 a 2 zákona 

o státní službě jsou v pracovním poměru, uplatňuje se tak na ně primárně zákoník práce. Jestliže 

zákonodárce zamýšlel totožný průběh zkušební doby u obou typů zaměstnanců, bylo dle mého 

názoru vhodné do § 178 zákona o státní službě doplnit (pro zamezení pochybností), že zkušební 

dobu nelze zkrátit.  

 Novela dále nově řešila situaci, kdy služební orgán opakovaně neúspěšně vyhlašuje 

výběrová řízení na neobsazené služební místo, a to vložením nového § 178a. V případě, že 

služební orgán vyhlásí dvě výběrová řízení za sebou a služební místo se mu nepodaří obsadit, 

může toto služební místo obsadit osobou v pracovním poměru, a to za předpokladu, že se jedná 

o služební místo zařazené v 10. a vyšší platové třídě, nejedná se o služební místo představeného 

a tato osoba nesplňuje vzdělání stanovené pro dané služební místo, avšak dosáhla alespoň 

středního vzdělání s maturitní zkouškou. Nejdelší přípustná doba trvání pracovního poměru je 

poté uvedena v odst. 2 ustanovení a odvíjí se od vzdělání, které je požadováno na daném 

služebním místě. Další důležitá podmínka je poté uvedena v odst. 4 ustanovení, kdy je tento 

zaměstnanec povinen do 2 let zahájit studium pro požadované vzdělání na služebním místě (a to 

vč. jeho odborného zaměření), jinak jeho pracovní poměr marným uplynutím této doby skončí. 

Pracovní poměr rovněž skončí s ukončením tohoto studia (dnem následujícím po dni, kdy se to 

služební úřad dozví), služební úřad průběh studia tedy kontroluje (na základě odst. 7). 

V případě, že si zaměstnanec požadované studium doplní, má nárok být přijat do služebního 

poměru na dané služební místo, a to bez výběrového řízení. Novela tak dala možnost služebním 

úřadům zaměstnat i vhodné osoby bez příslušného vzdělání, které si zároveň vzdělání chtějí 

doplnit.  

Zároveň je vhodné upozornit ale i na skutečnost, že musí být splněny všechny podmínky 

stanovené § 178a zákona o státní službě, tedy musí se mj. vždy jednat o osobu, která nesplňuje 

požadované vzdělání. Osoby splňující vzdělání tak dle mého názoru nemohou využít úpravu 

§178a zákona o státní službě, aby se vyhnuly výběrovému řízení.    

 

1.3 Legislativní vývoj – dílčí závěr 

 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, legislativní vývoj provázející zákon o státní službě byl 

již od počátku mírně nestandardním a živelným, což bylo dle mého názoru způsobené zejména 

snahou na poslední chvíli vyřešit naše závazky vůči Evropské unii (po několika letech marné 

snahy o účinnost předchůdce zákona o státní službě, kterým je služební zákon). 
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 Výraznější novely zákona o státní službě se poté snažily vyřešit některé problémy 

zjištěné až při samotné aplikaci zákona o státní službě v praxi. Novely se snažily vyřešit 

administrativní zatížení služebních úřadů (v oblasti výběrových řízení, přesunem některých 

typů rozhodování ze sféry řízení ve věcech služby do sféry méně formálních aktů, možností 

přesunu státních zaměstnanců za specifických podmínek na jiná služební místa bez výběrových 

řízení, možností hodnotit státní zaměstnance i v průběhu hodnoceného období dle potřeby, 

v oblasti úpravy osobního příplatku při změně služebního zařazení aj.) 

 Novely nicméně zároveň znamenaly i nastolení nových nerovností mezi zaměstnanci 

veřejného sektoru obecně (v případě zavedení možnosti pobírat odměnu od právnické osoby 

v případě vyslání státního zaměstnance dle § 81 zákona o státní službě, kterou zaměstnanci 

v pracovním poměru nemají).  

 V každém případě si zákon o státní službě zaslouží komplexnější posouzení (nejen dílčí 

úpravy vznikající dle potřeb služebních úřadů) a s tím se pojící legislativní úpravy (jak vyplyne 

i z dalších kapitol).   
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2. Řízení ve věcech služby – obecná část 
 

2.1 Řízení ve věcech služby – úvod  

 

 Řízení ve věcech služby jsou obecně upravena v § 159 a násl. zákona o státní službě. 

Zákon o státní službě ale neposkytuje podrobnou úpravu celého průběhu řízení, zejména 

v procesních otázkách se užije správní řád. Jak stanoví § 160 zákona o státní službě - 

„nestanoví-li zákon jinak, v řízení ve věcech služby se postupuje podle správního řádu“. 

Správní řád je tak subsidiárním právním předpisem k procesním ustanovením zákona o státní 

službě.32 I při absenci tohoto ustanovení nicméně subsidiarita správního řádu obecně vyplývá 

z § 1 odst. 2 správního řádu, který stanoví, že „tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se 

použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.“ 

V úvodním ustanovení § 159 odst. 1 zákona o státní službě jsou vyjmenovány věci, ve 

kterých se vede řízení ve věcech služby (tedy správní řízení) a poté v § 159 odst. 2 zákona 

o státní službě jsou vyjmenovány typy rozhodování, na která se ustanovení o řízení ve věcech 

služby neuplatní (správní řízení se nevede).  

 V rámci řízení ve věcech služby se sice jako podpůrný předpis užije správní řád, zákon 

o státní službě má ale hned několik speciálních ustanovení, která mají za cíl se vypořádat se 

specifičností služebního poměru. Zákon o státní službě se musel vypořádat se zvláštními typy 

řízení, jako jsou například výběrová nebo kárná řízení. Stejně tak se zákon o státní službě musel 

vypořádat se skutečností, že v průběhu služebního poměru je mnohdy nutné reagovat co nejvíce 

flexibilně.  

V této kapitole budou řízení ve věcech služby zkoumána v obecné rovině se zaměřením 

na jednotlivé fáze řízení a jednotlivé konkrétní typy řízení budou podrobně rozebrány v kapitole 

následující.  

Cílem této kapitoly je tedy seznámit čtenáře se specifičností řízení ve věcech služby 

v kontextu správního řízení a dojít k závěru, zda je současná právní úprava dostatečná.  

 
32 V souvislosti s výše uvedeným je vhodné zmínit i vztah mezi zákonem o státní službě a zákoníkem práce. 

Zákoník práce se v režimu zákona o státní službě využívá na základě principu delegace. Zákon o státní službě 

odkazuje na zákoník práce zejména v oblasti odměňování (§ 144), služební doby (§ 99 a násl.), dovolené (§ 103), 

překážek ve službě (§ 104 a násl.), bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby (§ 113) nebo odpovědnosti 

státního zaměstnance či služebního úřadu za škodu (§ 123). V dané věci je nicméně vhodné poznamenat, že 

zákoník práce se užije i v dalších případech – vizte např. závěr č. 11 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra 

vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 25.11.2016: Počítání dob vymezených v zákoně o státní 

službě, www.mvcr.cz [online]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-

statni-sluzbu.aspx. V daném případě lze tedy polemizovat i nad otázkou vztahu veřejného a soukromého práva 

jako práva speciálního a obecného ve smyslu judikatury, vizte např. sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

č. 1034/2007. 

 

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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2.2. Řízení v I. instanci  

 

 Tato podkapitola se bude zabývat jednotlivými náležitostmi a fázemi řízení ve věcech 

služby v I. instanci. Systematika řazení je obdobná jako ve správním řádu, nicméně cílem této 

podkapitoly není podat podrobný a teoretický výklad ustanovení správního řádu. Cílem této 

podkapitoly je naopak seznámit čtenáře v rámci jednotlivých náležitostí „klasického“ správního 

řízení s prvky specifickými pro řízení ve věcech služby, proto se nebudu zabývat obecným 

výkladem správního řízení (a to včetně řízení o opravných prostředcích).   

 

2.2.1 Základní zásady 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o státní službě obsahuje celkem 11 speciálních 

ustanovení o řízení ve věcech služby (§ 159-169), správní řád je jako subsidiární právní předpis 

hojně využíván, a to včetně jeho základních zásad. V kombinaci s chudší judikaturou vztahující 

se přímo k zákonu o státní službě, jsou základní zásady mnohdy jedním z vodítek, jak ve 

sporných případech postupovat v souladu se zákonem. Pro bližší přiblížení praktických dopadů 

na řízení ve věcech služby lze u některých zásad uvést hned několik příkladů z praxe. 

 

ZÁSADA OCHRANY DOBRÉ VÍRY 

 Zásada ochrany dobré víry je upravena v § 2 odst. 3 správního řádu.33 Zásada ochrany 

dobré víry je odrazem principu presumpce správnosti veřejnoprávních aktů, neboť účastníci 

řízení se legitimně domnívají, že akt vydaný správním orgánem je formálně i věcně správný.34 

V běžné praxi se služební orgán může setkat se zásadou ochrany dobré víry například 

v souvislosti se systemizací. Žadateli o přijetí do služebního poměru a zařazení nebo jmenování 

na služební místo je vyhověno a tento je přijat do služebního poměru a zařazen nebo jmenován 

na konkrétní služební místo (popř. je žadatel již státní zaměstnanec a žádá pouze o zařazení 

nebo jmenování na jiné služební místo). Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci řádné systemizace 

dochází zpravidla k několika jejím úpravám před účinností k 1.lednu a jednotlivá ministerstva 

předkládají změnu systemizace souhrnně za celý resort (přičemž i jednotlivé úřady návrh 

zaslaný na příslušné ministerstvo poměrně běžně několikrát v praxi upravují), lze připustit, že 

s ohledem na množství systemizovaných míst může ojediněle nastat situace, že návrh schválený 

 
33 Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu 

v jednotlivém případě dotýká, a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem 

a v nezbytném rozsahu. 
34 VEDRAL, Josef. Správní řád: Komentář. II. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4, str. 94. 
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vládou nebude odpovídat návrhu, který zaslal daný konkrétní úřad jako finální. Služební orgán 

i přes tuto skutečnost vydá služební předpis (který je „nosičem“ systemizace ve služebním 

úřadě) společně s novou organizační strukturou, kam zahrne i neschválené služební místo. Výše 

uvedený žadatel, který nově vykonává službu na daném služebním místě, byl tak přijat do 

služebního poměru a zařazen nebo jmenován na služební místo, popř. pouze zařazen nebo 

jmenován na služební místo, v rozporu s právními předpisy.  

Služební orgán po zjištění daného pochybení může přistoupit k přezkumu rozhodnutí 

z moci úřední (popř. na základě podnětu) dle § 94 a násl. správního řádu. Dle mého názoru je 

v obdobných případech nutné postupovat co nejvíce obezřetně. Ve výše uvedeném případě 

došlo zjevně k chybnému postupu služebního orgánu, který měl za následek nezákonné 

rozhodnutí. Na uvedený případ lze ale pravděpodobně nahlížet ve světle rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 30.08.2016, č.j. 5 As 203/2015-141, který uvedl, že „pokud rozpor 

rozhodnutí s právními předpisy má mít původ výlučně v postupu správního orgánu, aniž by 

k tomu dotčená osoba svým jednáním jakkoli přispěla, a dotčená osoba je v dobré víře, že 

rozhodnutí bylo vydáno správným postupem, je třeba její dobrou víru v intencích § 94 odst. 5 

a § 99 odst. 2 správního řádu zohlednit.“ Obdobně se tématem ochrany dobré víry zabýval 

i Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 17/16 ze dne 04.09.2018, kde dospěl k závěru, že „za této 

situace (pochybení čistě na straně veřejné moci) může být důvěra jednotlivce narušena jen ze 

zcela zásadních důvodů veřejného zájmu. Platí totiž, že za správnost vlastního postupu 

a správnost interpretace právní úpravy odpovídá veřejná moc, nikoliv její adresáti, a případné 

nedostatky třeba přičítat na její vrub.“  

Ve výše uvedeném příkladu žadatel požádal o přijetí do služebního poměru a zařazení 

nebo jmenování na služební místo, popř. pouze o zařazení nebo jmenování na služební místo, 

na základě oznámení o vyhlášení výběrového řízení, úspěšně absolvoval celé výběrové řízení 

(pokud se nejednalo o výjimku z konání výběrového řízení) a obdržel rozhodnutí služebního 

orgánu. V daném případě vznikl rozpor rozhodnutí s právními předpisy výlučně v postupu 

správního orgánu, dobrou víru žadatele by tak bylo dle mého názoru nutné zohlednit. Postavení 

žadatele se dle mého názoru navíc v čase upevňuje a stává se silnějším. V případě, že by 

služební orgán dotčené rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a/nebo zařazení či jmenování 

na služební místo s ohledem na dobrou víru státního zaměstnance nezrušil (přestože by v daném 

případě bylo nezákonné) služební orgán by byl poté dle mého názoru povinen dát faktický stav 

do souladu s právním a služební místo žadatele řádně systemizovat.  
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ZÁSADA LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ 

 Zásada legitimního očekávání je upravena v § 2 odst. 4 správního řádu a stanoví, že 

„správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo 

okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo 

podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“ Zásada legitimního očekávání se v rámci 

řízení ve věcech služby dle mého názoru promítá zejména při posuzování skutkově obdobných 

případů státních zaměstnanců a při aplikaci metodických pokynů náměstka ministra vnitra pro 

státní službu.  

 Zákon o státní službě nastavil v rámci státní správy tu podstatnou změnu, že státní 

zaměstnanec má služební poměr ke státu a nikoli ke konkrétnímu úřadu, může tak v rámci 

jednoho služebního poměru přecházet mezi jednotlivými úřady. Díky této skutečnosti může 

služební orgán při zrušení služebního místa státnímu zaměstnanci vyhledat nové služební místo 

i v jiném služebním úřadě a státní zaměstnanci mohou sami volně přecházet na základě 

výběrových řízení do jiných úřadů bez nutnosti ukončení jednoho služebního poměru a vzniku 

druhého.  

Výše uvedený princip ale může v praxi u státních zaměstnanců způsobit narušení zásady 

legitimního očekávání, neboť v různých služebních úřadech může docházet k odlišné aplikaci 

zákona o státní službě, což je nežádoucí jev (zejména přihlédneme-li ke skutečnosti, že 

k různému postupu může dojít v průběhu jednoho služebního poměru státního zaměstnance).  

Z důvodu zamezení několikerého výkladu zákona o státní službě a na podporu sjednocení 

výkladové praxe vydává náměstek ministra vnitra pro státní službu jako vrcholný orgán 

implementace zákona o státní službě (srov. § 13 zákona o státní službě) hned několik typů 

dokumentů. Mezi ně patří zejména služební předpisy, závěry poradního sboru a již výše 

zmiňované metodické pokyny. Náměstek ministra vnitra pro státní službu může v souladu 

s § 11 odst. 5 zákona o státní službě vydat služební předpis, který je závazný pro všechny státní 

zaměstnance i služební orgány.35 Služební předpisy nejsou ale v souvislosti se zásadou 

legitimního očekávání problematické. Obdobné jasné postavení mají i závěry poradního sboru 

 
35 § 11 odst. 5 zákona o státní službě stanoví, že „náměstek pro státní službu může vydat služební předpis, který je 

závazný pro všechny státní zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 a osoby 

ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu. Ustanovení věty první se 

nepoužije v případě státního zaměstnance, který vykonává službu v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, 

Českém telekomunikačním úřadu, Energetickém regulačním úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 

Českém statistickém úřadu, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře nebo Státním úřadu pro jadernou 

bezpečnost. Ustanovení věty první se dále nepoužije v případě zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího 

činnosti podle § 5 v úřadu uvedeném ve větě druhé a v případě osoby ve služebním poměru podle jiného zákona 

zařazené k výkonu služby v úřadu uvedeném ve větě druhé.“ 



40 

 

náměstka ministra vnitra pro státní službu, které poskytují právní zhodnocení konkrétních 

situací, které mohou v rámci služebního poměru státního zaměstnance nastat, přičemž tyto 

závěry nejsou právně závazné. Problematické je ale využití metodických pokynů, které jsou 

pomocnými dokumenty návodného charakteru, které v rámci jednotlivých oblastí 

implementace zákona o státní službě stanovují obecná pravidla pro postup služebních orgánů 

(např. v oblasti výběrových řízení, kárných řízení, úřednické zkoušky nebo změn služebního 

poměru). V souvislosti s metodickými pokyny ale vyvstává otázka, zda jsou právně závazné 

a zda je služební orgán povinen se jimi řídit (popř. zda je povinen zdůvodnit, proč se jimi 

neřídí), což má podstatný vliv na legitimní očekávání státních zaměstnanců.   

Odpověď na výše uvedenou otázku poskytl rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 

dne 16.08.2010, č.j. 2 Afs 53/2010-63, který došel k závěru, že „pokyny ministerstev jsou 

interními předpisy, které upravují a sjednocují praxi správních orgánů. Přestože pokyny 

ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, správní orgány mají povinnost se jimi 

ve své právní praxi řídit, což neplatí pouze v případě, že by se taková praxe neslučovala 

s obecně závaznými právními předpisy. Nejvyšší správní soud se povahou metodických pokynů 

a závazností správní praxe správních orgánů zabýval již v několika svých rozhodnutích, na 

základě kterých je možné stručně definovat závaznou správní praxi pomocí 1. kritéria 

zákonnosti - musí se jednat výhradně o praxi (činnost, příp. nečinnost), která je stanovena 

v souladu se zákonem, resp. vytvořena na základě zákonem svěřené pravomoci, přičemž nesmí 

zasahovat do zákonem zaručených práv soukromých osob, a 2. kritéria předvídatelnosti - praxe 

je ze strany příslušných správních orgánů všeobecně přijímána a dodržována, je možné 

legitimně očekávat stejný postup v podobných případech. Jestliže se takováto praxe vytvořila, 

správní orgán se od ní nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový jeho postup by byl 

libovůlí, která je v právním státě (viz čl. 1 odst. 1 Ústavy) nepřípustná. Ze zásady zákazu 

libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv 

a svobod) vyplývá princip vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí v případě, že mu 

zákon dává prostor pro uvážení, pokud se taková praxe vytvořila (cit. z rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 2 Ans 1/2005-55, ve stejném duchu rozsudek ze dne 

23. 8. 2007, č. j. 7 Afs 45/2007-251, publ. pod č. 1383/2007 Sb. NSS).“ Jak vyplývá z výše 

uvedeného, metodické pokyny sice nejsou obecně právně závazné, správní orgány jsou ale de 

facto povinny se jimi řídit v případě, že je praxe ze strany příslušných správních orgánů 

všeobecně přijímána a dodržována. Na základě této skutečnosti pak na straně státního 

zaměstnance oprávněně vzniká legitimní očekávání, že se služební orgán od těchto 

metodických pokynů nebude v rámci svého výkladu odklánět. Z toho důvodu je pak nutné 
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(v souladu se stávající judikaturou36) se v případě odchýlení od metodického pokynu i své 

ustálené rozhodovací praxe argumentačně s touto situací vypořádat (tedy neignorovat 

metodické pokyny ani svá předcházející rozhodnutí).      

Se zásadou legitimního očekávání se pojí i problematika nejednotného výkladu zákona 

o státní službě obecně. Jak je již nastíněno výše, každý služební orgán může v některých 

případech rozhodovat odlišně, což může narušit legitimní očekávání u státního zaměstnance. 

V praxi jsem zaznamenala tuto problematiku například u rozhodování o povolení výkonu jiné 

výdělečné činnosti než služby. Služební orgán v jednom služebním úřadu bude v rámci svého 

rozhodování o povolování jiné výdělečné činnosti než služby „přísnější“, povolení omezovat 

např. na dobu určitou nebo vázat na aktuální služební zařazení státního zaměstnance apod. 

Naopak jiný služební orgán bude povolovat jinou výdělečnou činnost na dobu neurčitou. Stejně 

tak se může rozhodovací praxe služebních orgánů lišit v přístupu k povolování kratších 

služebních úvazků, uzavírání dohod o výkonu služby z jiného místa nebo povolání služebního 

volna k individuálním studijním účelům. Ve všech těchto případech může docházet 

k odlišnému přístupu jednotlivých služebních orgánů, což dle mého názoru klade o to větší 

důraz na nutnost sjednocování praxe z pozice náměstka ministra vnitra pro státní službu. 

 

ZÁSADA OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU 

 Dle § 2 odst. 4 správního řádu správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu 

s veřejným zájmem. Zásada ochrany veřejného zájmu se v průběhu postupné implementace 

zákona o státní službě projevila dle mého názoru zejména v rámci řízení o převedení na jiné 

služební místo ve smyslu § 61 zákona o státní službě. V prvním metodickém pokynu náměstka 

ministra vnitra pro státní službu ke změnám služebního poměru (ev. č. 1/2016) nebyla zásada 

veřejného zájmu v rámci kritérií k posouzení vhodnosti služebního místa k převedení zmíněna 

(čl. 55). Vlivem praxe se ochrana veřejného zájmu ale již dostala do dalšího metodického 

pokynu ke změnám služebního poměru. V novém metodickém pokynu se tato zásada dle mého 

názoru promítla do nově přidaného kritéria „zájem na řádném výkonu služby“. V čl. 63 odst. 2 

písm. i) metodického pokynu ke změnám služebního poměru je uvedeno, že „ZSS v § 61 ani 

jinde nestanoví, že zaměstnanec musí být zařazen na pro něj nejvhodnější služební místo z jeho 

vlastního subjektivního úhlu pohledu, byť se musí jednat o služební místo pro něj vhodné. 

V rámci převedení neexistuje jakýsi nárok na převedení na služební místo, které státní 

zaměstnanec subjektivně dle vlastních požadavků a představ vnímá jako nejvhodnější, neboť 

 
36 Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2588/16, ze dne 24. 11. 2016 nebo rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 16. 3. 2010, čj. 1 Afs 50/2009-233.  
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služební orgán při rozhodování o převedení státního zaměstnance zvažuje nejen hlediska 

vhodnosti z pohledu státního zaměstnance, ale též zájem služebního úřadu na řádném výkonu 

působnosti služebního úřadu a na řádném plnění jeho úkolů. V rámci hodnocení, na jaké ze 

služebních míst státního zaměstnance převede, tedy služební orgán nemusí učinit závěr, že 

státního zaměstnance převede na služební místo, které se subjektivně státnímu zaměstnanci jeví 

pro něj jako nejvhodnější, ale může uzavřít, že státního zaměstnance převede na služební místo, 

které dle různých 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.“ Zájem na řádném výkonu službu v rámci služebního úřadu lze 

podle mého názoru podřadit pod veřejný zájem, neboť je ve veřejném zájmu, aby byla služba 

vykonávána řádně. Řízení o převedení na jiné služební místo bude dále více rozebráno 

v následující kapitole. 

 

ZÁSADA MATERIÁLNÍ PRAVDY 

 V § 3 správního řádu je uvedeno, že „nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje 

správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v souladu, 

který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“ V souvislosti se zásadou 

materiální právy mají dlouhodobě dle mého názoru v rámci řízení ve věcech služby služební 

úřady největší potíže při vydávání rozhodnutí o změně osobního příplatku v návaznosti na 

služební hodnocení. Jedním z případů, kdy lze měnit osobní příplatek státního zaměstnance, je 

návaznost na jeho služební hodnocení. Služební hodnocení není uvedeno v § 159 odst. 1 zákona 

o státní službě, nicméně musí vycházet z řádně zjištěného stavu, neboť v případě, že by 

nevycházelo z řádně zjištěného stavu, bylo by nezákonné (musí z něj být tedy zřejmé, na 

základě jakých podkladů a situací byl závěr služebního hodnocení učiněn). V případě, že by 

poté bylo podkladem pro rozhodnutí o změně osobního příplatku hodnoceného státního 

zaměstnance, zatížilo by nezákonností i takové rozhodnutí.37  

 Z mých zkušeností vyplývá, že jednotliví hodnotitelé mají obecně problém řádně 

odůvodnit zejména služební hodnocení, která mají vyznít negativně. Neumějí vytýkané jednání 

státního zaměstnance podložit konkrétními listinami (e-maily, zápisy z jednání, výpisy ze 

spisové služby apod.) ani odkázat na konkrétní situace, kdy mělo k vytýkanému jednání dojít. 

 
37 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví 

postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců: Odůvodnění služebního předpisu NMV pro 

státní službu č. 1/2019. In: Statnisluzba.cz [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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Takové služební hodnocení poté nemůže pro účely řízení o snížení nebo odebrání osobního 

příplatku státního zaměstnance obstát právě s ohledem na zásadu materiální pravdy.  

 

 ZÁSADA VSTŘÍCNOSTI 

 Zásada vstřícnosti je upravena v § 4 odst. 1 správního řádu, který stanoví, že „veřejná 

správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, 

má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.“  

Zásada vstřícnosti se v praxi využívá zejména v rámci řízení o změnách služebního poměru 

státního zaměstnance (typicky opět převedení na jiné služební místo, zařazení na volné služební 

místo dle § 70 odst. 3 zákona o státní službě nebo zařazení mimo výkon služby z organizačních 

důvodů dle § 62 zákona o státní službě). Dle § 165 zákona o státní službě může být rozhodnutí 

prvním úkonem v řízení (kromě rozhodnutí o kárné odpovědnosti nebo skončení služebního 

poměru). Při výše uvedených řízeních tak může služební orgán ve věci rovnou vydat 

rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že daná řízení mají poměrně zásadní dopad do průběhu 

služebního poměru státního zaměstnance, jeví se v daných případech jako vhodné, aby bylo 

převedení či nové zařazení se státním zaměstnancem alespoň neformálně projednáno (např. 

prostřednictvím předložení všech zvažovaných služebních míst). Záznam z jednání se poté 

stane podkladem pro vydání rozhodnutí.38  

  

ZÁSADA SOUČINNOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU S ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ 

 Zásada součinnosti s účastníky řízení se v praxi služebních orgánů projevuje v rámci 

různých typů rozhodování. Dle § 4 odst. 2 až 4 správního řádu „správní orgán poskytuje dotčené 

osobě přiměřené poučení, je-li to vzhledem k okolnostem potřebné, s dostatečným předstihem 

uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a v neposlední 

řadě správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.“ 

Výše uvedená ustanovení jsou součástí ústavního práva na právní pomoc obsaženého v čl. 37 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo na právní pomoc 

i v řízení před orgány veřejné správy.39 

Z praxe lze uvést hned několik případů, kdy se zásada součinnosti správního orgánu 

s účastníky řízení uplatňuje i v rámci řízení ve věcech služby. Jako první případ lze uvést 

 
38 Jak vyplývá např. z čl. 45, odst. 3 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, 

kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro 

státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru. Www.mvcr.cz [online]. 

28.11.2019 [cit. 2021-3-11]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx.  
39 VEDRAL, Josef. Správní řád: Komentář. II. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4, str. 117. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx


44 

 

výběrová řízení. Přestože jsou žadatelé v oznámení o zahájení výběrového řízení upozorněni 

na povinnost podat svoji žádost způsobem předvídaným ve správním řádu, někteří žadatelé 

zasílají žádosti o přijetí do služebního poměru a/nebo zařazení/jmenování na služební místo 

prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu (který chybí i na žádosti samotné). 

V takovém případě by měl být žadatel dle mého názoru prostřednictvím e-mailu upozorněn na 

§ 37 odst. 4 správního řádu s tím, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne zaslání podal svoji žádost zákonem 

požadovaným způsobem.  

Tato zásada se nicméně projevuje v každodenní praxi služební orgánů, kdy příslušní 

státní zaměstnanci (typicky odboru personálního) poskytují jednotlivým státním zaměstnancům 

poradenství ohledně jejich práv a oprávněných zájmů, často ještě před vlastním podáním 

žádosti.  

2.2.2 Věcná příslušnost 

  

V souladu s § 10 odst. 2 zákona o státní službě jedná a rozhoduje ve věcech služebního 

poměru služební orgán, resp. dle § 162 odst. 2 zákona o státní službě „ve věcech kárné 

odpovědnosti rozhoduje v prvním stupni kárná komise prvního stupně“ a „v ostatních věcech 

služby rozhoduje v prvním stupni příslušný služební orgán.“ 

Dle § 10 odst. 1 zákona o státní službě je služebním orgánem  

„a) vláda nebo ministr vnitra na základě pověření vlády vůči náměstkovi ministra vnitra 

pro státní službu (dále jen „náměstek pro státní službu“), 

b) vláda nebo pověřený člen vlády vůči vedoucímu služebního úřadu, který je ústředním 

správním úřadem, 

c) náměstek pro státní službu vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený 

služební úřad, státnímu tajemníkovi a personálnímu řediteli sekce pro státní službu, 

d) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči vedoucímu podřízeného 

služebního úřadu, 

e) personální ředitel sekce pro státní službu vůči státním zaměstnancům zařazeným 

v sekci pro státní službu, 

f) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči ostatním státním zaměstnancům.“ 

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že většina státních zaměstnanců bude mít za služební 

orgán vedoucího služebního úřadu nebo státního tajemníka. Služební místo státního tajemníka 

se v souladu s § 15 odst. 1 zákona o státní službě zřizuje na ministerstvech a Úřadu vlády. 

V daných úřadech tak dle mého názoru vznikla dvojkolejnost v jejich řízení. Ministerstvo řídí 

ministr a úřad vlády řídí vedoucí Úřadu vlády, státní tajemník má poté postavení náměstka pro 
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řízení sekce (dle § 15 odst. 1 zákona o státní službě). Dvojkolejnost je důležité zmínit z toho 

důvodu, že ministr nebo vedoucí Úřadu vlády řídí daný úřad, nicméně ve věcech služby 

rozhoduje a jedná státní tajemník, který by měl být zárukou profesionality, nezávislosti 

a stability státní správy. Otázkou ovšem zůstává, zda je státní tajemník skutečně nezávislý za 

současných podmínek nastavených zákonem o státní službě. Zákon o státní službě sám v § 15 

odst. 4 stanovil, že „ve věci týkající se jmenování na služební místo představeného, s výjimkou 

jmenování na služební místo vedoucího oddělení, postupuje státní tajemník po projednání 

s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády.“ Nicméně i v jiných případech může 

běžně nastat v praxi situace, kdy státní tajemník projednává svá rozhodnutí ve věcech služby 

s ministrem (resp. vedoucím Úřadu vlády). Může se jednat například o oblasti nastavení 

pravidel pro možnost výkonu služby z jiného místa, odměňování, čerpání služebního volna 

k individuálním studijním účelům apod.  

U vedoucích služebních úřadů k této dvojkolejnosti nedochází, neboť v čele úřadu stojí 

pouze jeho vedoucí, který je zároveň služebním orgánem.  

 U vedoucího služebního úřadu a státního tajemníka je poté také vhodné poznamenat, že 

mohou v některých případech výkonem svých pravomocí pověřit svého zástupce.40 Dle § 14 

odst. 3 a 4 a § 15 odst. 5 a 6 zákona o státní službě mohou pověřit své zástupce „výkonem svých 

pravomocí s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební 

místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního 

poměru.“ V době nepřítomnosti vedoucího služebního orgánu/státního tajemníka vykonává 

zástupce jejich pravomoci i bez pověření.  

 Co se týče věcí, o nichž se nevede řízení ve věcech služby (tedy věci vyjmenované 

v § 159 odst. 2 zákona o státní službě), rozhodování o těchto věcech může vedoucí služebního 

úřadu/státní tajemník přenést služebním předpisem na představené.41 Představení tak mohou 

typicky vysílat své podřízené státní zaměstnance na služební cestu, nařizovat jim 

přesčasy/pohotovost nebo rozhodovat o čerpání jejich dovolené.  

 Zákon o státní službě upravuje i výjimku, kdy v rámci jednoho řízení ve věci služby 

nerozhoduje služební orgán – tato výjimka platí pro kárná řízení. Dle § 91 odst. 1 ve spojení 

s § 162 odst. 1 zákona o státní službě vykonávají kárnou pravomoc kárné komise prvního 

 
40 S ohledem na skutečnost, že zákon o státní službě nehovoří konkrétně o zástupci určeném v souladu s § 9 odst. 

7 zákona o státní službě (tedy o tzv. „stálém“ zástupci), domnívám se, že se ustanovení vztahuje i na zástupce, 

kterému byl k zastupování dán příkaz v souladu s § 66 zákona o státní službě, a to např. při nepřítomnosti 

služebního orgánu nebo i v případě, kdy je služební místo služebního orgánu dočasně neobsazené. Příkaz 

k zastupování dle § 66 zákona o státní službě by v takovém případě vydával nadřízený služební orgán.  
41 V souladu s § 14 odst. 5 a § 15 odst. 7 zákona o státní službě.  
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stupně a kárné komise druhého stupně. Dle § 92 odst. 1 zákona o státní službě se kárná komise 

prvního stupně zřizuje ve služebním úřadu, jestliže v něm službu vykonává alespoň 25 státních 

zaměstnanců. V případě, že služební úřad tuto podmínku nesplňuje, je příslušná kárná komise 

prvního stupně zřízená u nadřízeného služebního úřadu, popř. nemá-li služební úřad nadřízený 

služební úřad, je příslušná kárná komise prvního stupně v Ministerstvu vnitra. 

2.2.3 Vedení osobního spisu státního zaměstnance  

  

Osobní spis státního zaměstnance je upraven v § 153 zákona o státní službě a ve 

služebním předpise náměstka ministra vnitra ev. č. 6/2015 ze dne 19. září 2015, kterým se 

stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení (dále jen „služební 

předpis ev. č. 6/2015“).42  

Osobní spis státního zaměstnance je specifickým spisem, neboť je kombinací osobního 

spisu, který je běžně veden v rámci personální agendy zaměstnavatele, a správních spisů, které 

jsou služebním orgánem vedeny v rámci řízení ve věcech služby. 

Jak vyplývá z čl. 4 služebního předpisu ev. č. 6/2015, osobní spis obsahuje dokumenty 

v analogové nebo digitální podobě. V daném ustanovení služební předpis ev. č. 6/2015 

odkazuje i na § 8 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Z mé osobní zkušenosti vyplývá, že většina služebních úřadů z důvodu praktičnosti 

vede osobní spisy v listinné podobě (mj. i proto, že v řadě případů navazovaly na listinný osobní 

spis zaměstnance v rámci předchozího pracovního poměru u zaměstnanců, kteří vykonávali 

práci ve služebním úřadě před účinností zákona o státní službě).43 

Dle mého názoru je ovšem sporné, na základě jakého právního podkladu služební úřady 

v současné době vedou osobní spisy státních zaměstnanců v listinné podobě. Dle § 3 odst. 1 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o archivnictví a spisové službě“), mají veřejnoprávní původci povinnost uchovávat 

dokumenty a umožnit výběr archiválií.44 Dle § 63 zákona o archivnictví a spisové službě 

 
42 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ev. č. 6/2015, kterým se stanoví obsah osobního 

spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení. Mvcr.cz [online]. 19.09.2015 [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d.  
43 Vedením osobního spisu v listinné podobě je myšleno vedení osobního spisu jako celku. Jednotlivé správní 

spisy a vydávaná rozhodnutí v rámci řízení ve věcech služby mohou být a jsou typicky vedené i elektronicky 

v rámci spisové služby.  
44 Mezi veřejnoprávní původce patří organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, státní 

příspěvkové organizace, státní podniky, územní samosprávné celky, organizační složky územních samosprávných 

celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu, právnické osoby zřízené nebo 

založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto 

zákonu, vysoké školy, školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
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vykonávají veřejnoprávní původci (v našem případě služební úřady) spisovou službu, přičemž 

v souladu s odst. 3 ji vykonávají v elektronické podobě.45 V listinné podobě ji mohou 

vykonávat pouze za předpokladu, že to vyžaduje zvláštní povaha jejich působnosti (§ 63 odst. 

4 zákona o archivnictví a spisové službě). Zbývá tedy dle mého názoru vyřešit, zda má 

působnost služebních úřadů v oblasti služebně-právních vztahů zvláštní povahu. Tato rigorózní 

práce si vzhledem ke svému rozsahu neklade za cíl vyřešit problematiku vedení osobních spisů 

státních zaměstnanců komplexně a podrobně. Nicméně v této věci je vhodné poznamenat, že 

uvedená výjimka byla do § 63 odst. 4 zákona o archivnictví a spisové službě zavedena primárně 

z důvodu nakládání s utajovanými informacemi (např. zpravodajskou službou).46 Forma vedení 

osobních spisů státních zaměstnanců je dle mého názoru další oblastí, které by měla být 

věnována větší pozornost a do budoucna sjednotit systém jejich vedení ve všech služebních 

úřadech. Nadřízený služební úřad se v praxi běžně může setkat se situací, kdy mu některé 

podřízené služební úřady předávají osobní spis státního zaměstnance v listinné podobě 

a některé podřízené služební úřady v podobě elektronické.  

Dle čl. 4 odst. 2 služebního předpisu ev. č. 6/2015 jsou součástí osobního spisu státního 

zaměstnance písemnosti, které se věcně týkají přijetí do služebního poměru, vzniku a průběhu 

služebního poměru, skončení služebního poměru a vzdělávání státního zaměstnance v průběhu 

služebního poměru.  

Jak již bylo řečeno výše, osobní spis státního zaměstnance by měl dle mého názoru 

vypadat následovně. Každý osobní spis by měl obsahovat jednu složku se všemi relevantními 

listinami, které souvisí se služebním poměrem státního zaměstnance, a poté všechny správní 

spisy, které byly vedeny v rámci řízení ve věcech služby státního zaměstnance. Všechny tyto 

spisy poté v souhrnu budou tvořit osobní spis. V praxi se lze setkat se služebními úřady, které 

v rámci osobního spisu státního zaměstnance vedou pouze čtyři podsložky, a to přijetí do 

 
a zařízení školního stravování (dále jen „školy“), zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, právnické 

osoby zřízené zákonem (§ 3 odst. 1 zákona o archivnictví a spisové službě). 
45 Mezi veřejnoprávní původce, kteří vykonávají spisovou službu v elektronické podobě, patří organizační složky 

státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, státní příspěvkové organizace, vysoké školy, zdravotní pojišťovny, 

právnické osoby zřízené zákonem (§ 63 odst. 3 zákona o archivnictví a spisové službě). Služební úřady lze ve 

smyslu tohoto ustanovení zařadit mezi subjekty, které jsou povinné vykonávat spisovou službu v elektronické 

podobě. Dle výše uvedeného ustanovení patří mezi tyto subjekty i organizační složky státu. Dle § 3 odst. 1 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou organizačními složkami státu mj. ministerstva a jiné správní úřady státu. Dle § 4 zákona o státní službě je pro 

účely tohoto zákona správní úřad služebním úřadem. Lze tedy dle mého názoru dospět k závěru, že všechny 

služební úřady jako správní úřady jsou povinny vykonávat spisovou službu v elektronické podobě. 
46 Důvodová zpráva k zákonu č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákona. In: . 2012. Dostupné 

také z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mjwg5pwi6q&rowIndex=0. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mjwg5pwi6q&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mjwg5pwi6q&rowIndex=0
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služebního poměru, vznik a průběh služebního poměru, skončení služebního poměru 

a vzdělávání státního zaměstnance v průběhu služebního poměru. V takovém případě jsou 

veškeré podklady (a to včetně podkladů z řízení ve věcech služby a správní rozhodnutí 

vydávaná v rámci těchto řízení) v jedné složce řazené chronologicky. Dle mého názoru nemá 

tento postup oporu v zákoně, kdy je nutné v rámci řízení ve věcech služby zohlednit § 17 

správního řádu, který stanovuje, že v každé věci se zakládá spis.  

2.2.4 Doručování 

 

 S ohledem na skutečnost, že doručování není v zákoně o státní službě upraveno, použijí 

se v souladu s § 160 zákona o státní službě pro doručování písemností státním zaměstnancům 

příslušná ustanovení správního řádu.  

Z § 20 odst. 1 správního řádu vyplývá, že „fyzické osobě se písemnost doručuje na 

adresu pro doručování (§ 19 odst. 4), na adresu evidovanou v informačním systému evidence 

obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, na adresu jejího trvalého pobytu, ve 

věcech podnikání do místa podnikání, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě 

na její elektronickou adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli bude zastižena. Provádí-li 

doručení sám správní orgán, mohou osoby doručení provádějící doručit i mimo územní obvod 

tohoto správního orgánu.“ 

 V praxi služebních orgánů lze jako nejvhodnější a nejefektivnější způsob doručení ve 

většině případů využít možnost osobního předání, a to v prostoru služebního úřadu, kde jsou 

státní zaměstnanci pravidelně osobně přítomni.  

U tohoto způsobu doručení jsem se v praxi setkala s jedinou okolností, která ztěžuje 

služebnímu orgánu daný typ doručení. V některých případech státní zaměstnanec odmítne 

potvrdit, že si písemnost převzal, neboť s ní nesouhlasí. Tato okolnost v případě, že služební 

orgán doručuje prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou státního 

zaměstnance, nenastane (neboť služební orgán bude mít vždy tzv. „dodejku“ od poštovního 

doručovatele). Služební orgán by měl v takovém případě dle mého názoru postupovat podle 

§ 24 odst. 3 a 4 správního řádu. Jak vyplývá z § 24 odst. 3 správního řádu, v případě, že státní 

zaměstnanec odmítne písemnost převzít nebo neposkytne součinnost k řádnému doručení, 

předá se mu poučení o právních důsledcích uvedených v § 24 odst. 4 správního řádu. Z tohoto 

ustanovení vyplývá, že pokud státní zaměstnanec znemožní i předání tohoto poučení, popř. 

i přes doručené poučení převzetí doručované písemnosti nepotvrdí, „písemnost se považuje za 

doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.“ Služební orgán (resp. 

oprávněná úřední osoba, která osobní doručení písemnosti státnímu zaměstnanci zajišťuje) by 
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tak měl mít u osobního doručení připravené i poučení podle § 24 odst. 3 správního řádu, které 

případně státnímu zaměstnanci předá.  

Zároveň je v této souvislosti vhodné doplnit, že o celém průběhu doručení by měl být 

dle mého názoru pro zajištění co největší transparentnosti při doručení pořízen i záznam do 

spisu, který podepíšou všechny osoby, které se doručování účastnili (v případě, že státní 

zaměstnance nestvrdí převzetí písemnosti svým podpisem i přes poučení dle § 24 odst. 3 

správního řádu).  

V případě, že služební orgán doručuje prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb, postupuje se standardně podle správního řádu. Za situace, kdy není státní zaměstnanec 

zastižen, postupuje se v souladu s § 23 správního řádu a písemnost se uloží na 10 dní 

v provozovně provozovatele poštovních služeb, o čemž je státní zaměstnanec řádně poučen. 

Pokud si státní zaměstnanec písemnost v uvedené lhůtě nevyzvedne, písemnost se považuje za 

doručenou (§ 24 odst. 1 správního řádu, tzv. „fikce doručení“). Po uplynutí lhůty zároveň 

poštovní doručovatel vhodí písemnost do domovní schránky, popř. ji vrátí zpět služebnímu 

orgánu (v případě, že služební orgán tuto možnost na obálce nevyznačil). O tom, zda vložení 

písemnosti do schránky má vliv na možnost uplatnění fikce doručení, se vedl dlouhodobě spor. 

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 20.12.2016, č.j. 3 As 241/2014-

41 (3524/2017 Sb. NSS), rozhodl, že „na uplatnění fikce doručení dle § 24 odst. 1… nemá vliv 

skutečnost, zda po uplynutí úložní doby došlo ke vhození doručované písemnosti do schránky 

adresáta.“ V této věci lze nicméně souhlasit s komentářovou literaturou, že by služební orgán 

měl vždy dávat přednost vhození písemnosti do domovní schránky státního zaměstnance, aby 

zabezpečil, že bude mít státní zaměstnanec možnost se s písemností seznámit (tím spíše, pokud 

se jedná o tak stěžejní písemnosti jako např. rozhodnutí o skončení služebního poměru).47 

 

2.2.5 Účastník řízení  

 

 Podle § 161 zákona o státní službě je účastníkem řízení ve věcech služby 

„a) žadatel o přijetí do služebního poměru,  

b) státní zaměstnanec.“ 

Výše uvedené vymezení je poměrně zřejmé. V praxi se ale toto jednoznačné vymezení 

může ukázat jako nedostatečné. Dle mého názoru může nastat situace, kdy účastník řízení 

nebude splňovat ani jednu z výše uvedených podmínek, neboť nebude žadatelem o přijetí do 

 
47 Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, str. 146-

149. 
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služebního poměru a ani již nebude státním zaměstnancem. K tomuto názoru se kloní 

i komentář k zákonu o státní službě.48  

 Podle § 124 zákona o státní službě se „odpovědnost služebního úřadu za škodu vzniklou 

státnímu zaměstnanci řídí zákoníkem práce.“ Zákoník práce v § 271g a násl. zohledňuje druhy 

náhrad pro pozůstalé v případě smrti zaměstnance.49 V případě smrti státního zaměstnance by 

tak daný výčet účastníků řízení zřejmě nebyl dostačující (odhlédneme-li od problematiky, zda 

je řízení o náhradě škody jedním z řízení ve věcech služby), neboť případní pozůstalí by 

bezpochyby měli být účastníky řízení o náhradě škody způsobené služebním úřadem.  

Dalším příkladem může být bývalý státní zaměstnanec, se kterým služební úřad zahájí 

řízení o náhradě nákladů podle § 110 v souladu s § 159 odst. 1 písm. l) zákona o státní službě. 

Ustanovení § 110 zákona o státní službě upravuje institut povolení zvýšení vzdělání na náklady 

služebního úřadu. V případě, že je státnímu zaměstnanci povoleno zvýšení vzdělání na náklady 

služebního úřadu, je státní zaměstnanec povinen po ukončení studia/studijního pobytu setrvat 

danou dobu ve služebním poměru, jinak je povinen uhradit služebnímu úřadu náklady s tím 

spojené. Státnímu zaměstnanci skončí služební poměr a až v návaznosti na tuto skutečnost 

služební orgán vydá rozhodnutí o náhradě nákladů podle § 110. Bývalý státní zaměstnanec by 

ale jistě byl z povahy věci v daném případě účastníkem řízení. V dané věci je nicméně důležité 

posoudit, zda při současné dikci zákona o státní službě nezaniká příslušnost služebního orgánu 

rozhodovat o právech a povinnostech státního zaměstnance při skončení jeho služebního 

poměru.50 Například zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o vojácích z povolání“), v § 152 stanovuje, že „v řízení ve věcech služebního 

poměru se postupuje podle části deváté tohoto zákona i tehdy, když služební poměr vojáka 

zanikl.“ Obdobné ustanovení by mělo být součástí i zákona o státní službě. Dle § 10 správního 

řádu „jsou správní orgány věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny 

zákonem nebo na základě zákona.“ 

V neposlední řadě se komentář zmiňuje i o situaci, kdy služební orgán rozhodne 

o jmenování (odvolání) člena zkušební nebo výběrové komise, který není státním 

 
48 Zákon o státní službě. Komentář. 2. Jan Pichrt a kol. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-654-2, 

komentář k ustanovení § 161. 
49 Mezi druhy náhrad pro pozůstalé patří náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada 

přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhrada nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění 

pozůstalých a náhrada věcné škody. 
50 Dle § 1 odst. 1 zákona o státní službě tento zákon upravuje pouze  

„a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, 

b) organizační věci státní služby (dále jen „služba“), 

c) služební vztahy státních zaměstnanců, 

d) odměňování státních zaměstnanců a 

e) řízení ve věcech služebního poměru.“ 
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zaměstnancem. Ustanovení § 159 odst. 1 písm. j) zákona o státní službě stanoví, že služební 

orgán rozhoduje v rámci řízení ve věcech služby i o jmenování a odvolávání člena zkušební, 

kárné a výběrové komise (jedná se o procesní ustanovení). Funkci člena kárné komise může 

vykonávat pouze státní zaměstnanec.51 Oproti tomu členem výběrové nebo zkušební komise 

může být i externista. Zákon v případě výběrové a zkušební komise totiž nestanovuje, že tyto 

komise musí být složeny výhradně ze státních zaměstnanců. Tato skutečnost je patrně odrazem 

oprávněného požadavku, aby ve výběrových a zkušebních komisích zasedali zejména odborníci 

v dané oblasti, kteří mohou kvalifikovaně prověřit znalosti žadatele o přijetí do služebního 

poměru v daném oboru (resp. žadatele o zařazení nebo jmenování na služební místo) nebo 

znalosti žadatelů o vykonání úřednické zkoušky. Externí člen výběrové nebo zkušební komise 

pak v praxi obdrží rozhodnutí o jmenování členem příslušné komise, nicméně taková osoba 

nemá stanovenou povinnost být členem těchto komisí (státní zaměstnanci mají tuto povinnost 

danou § 77 odst. 1 písm. m) zákona o státní službě). Na tyto osoby se zákon o státní službě 

nevztahuje obecně. Otázkou tedy opět zůstává, zda zákon o státní službě v této věci neupravit 

(např. jmenováním těchto členů neformálně na základě dohody).  

Ve výše uvedených případech se tak služební orgán musí vypořádat s nedostatečnou 

právní úpravou a posoudit, zda jsou dané osoby účastníci řízení, přestože je zákon o státní 

službě výslovně nezmiňuje (resp. se na ně zákon o státní službě nevztahuje). Ustanovení § 161 

zákona o státní službě tedy dostatečně nereflektuje výše uvedená hmotněprávní ustanovení. Za 

současné situace zároveň nevidím zákonnou možnost, jak danou situaci vyřešit. Řešením by 

mohlo být využití § 160 zákona o státní službě (subsidiarita správního řádu) a výše uvedené 

osoby v současné době považovat za účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního 

řádu, neboť se jedná o dotčené osoby, „jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo 

anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.“ Tento přístup je 

nicméně problematický s ohledem na skutečnost, že § 161 zákona o státní službě je speciálním 

ustanovením k § 27 správního řádu a v souladu s § 1 odst. 2 správního řádu se správní řád může 

využít pouze za předpokladu, že jiný zákon nemá zvláštní postup. V současné době by nicméně 

jiný postup dle mého názoru neměl být možný, neboť nedostatečná procesní úprava zákona 

o státní službě by jinak znemožňovala uplatnění hmotněprávních ustanovení. Nejideálnějším 

 
51 Skutečnost, že členem kárné komise může být jen státní zaměstnanec, vyplývá z § 91 odst. 2 zákona o státní 

službě. Daná problematika je poté blíže rozvedena v metodickém pokynu náměstka ministra vnitra pro státní 

službu č. 3/2016, kterým se stanoví podrobnosti kárné odpovědnosti státních zaměstnanců a kárného řízení 

(Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2016, kterým se stanoví podrobnosti kárné 

odpovědnosti státních zaměstnanců a kárného řízení. Mvcr.cz [online]. 12.10.2016 [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-3-2015.aspx).  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-3-2015.aspx
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řešením je proto dle mého názoru legislativní úprava § 161 zákona o státní službě a rozšíření 

okruhu účastníků řízení i o bývalého státního zaměstnance a pozůstalého po státním 

zaměstnanci. Tedy obdobně, jako je daná problematika upravena v zákoně o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů.52 

2.2.6 Vedení řízení ve věcech služby – zvláštní ustanovení 

  

 Jak vyplývá z § 160 zákona o státní službě, resp. z § 1 odst. 2 správního řádu, při řízení 

ve věcech služby se postupuje podle správního řádu. Zvláštní ustanovení jsou poté upravena 

v § 161 až § 169 zákona o státní službě.  

 V § 161 zákona o státní službě jsou vymezeni účastníci řízení, kteří byli podrobně 

rozebráni v předchozí subkapitole.  

 Ustanovení § 162 zákona o státní službě stanovuje věcnou příslušnost pro rozhodování 

ve věcech služby. Za povšimnutí stojí § 162 odst. 3 zákona o státní službě, který stanoví, že 

„pokud se má rozhodnutí služebního orgánu týkat působnosti jiného služebního orgánu, lze ho 

vydat jen s jeho souhlasem.“ Ustanovení nestanovuje formu souhlasu, nicméně dle mého 

názoru je zřejmé, že se musí jednat o souhlas učiněný písemnou formou, resp. takovou formou, 

aby bylo ze spisového materiálu nade všechny pochyby zřejmé, zda souhlas byl či nebyl udělen. 

S ohledem na skutečnost, že bez souhlasu služebního orgánu, jehož působnosti se vydávané 

rozhodnutí týká, nelze rozhodnutí vydat, absence souhlasu by dle mého názoru způsobila 

nezákonnost takto vydaného rozhodnutí. O souhlas se v praxi typicky žádá při převedení 

státního zaměstnance na jiné služební místo v jiném služebním úřadu v souladu s § 61 zákona 

o státní službě nebo při jmenování členů výběrových komisí z řad státních zaměstnanců 

z jiných služebních úřadů.53  

 V § 163 zákona o státní službě je stanoveno, že „ustanovení správního řádu o vyloučení 

z projednávání a rozhodování věci podle tohoto zákona se nepoužijí pro náměstka pro státní 

službu a státního tajemníka.“54 Vyloučení z projednávání a rozhodování je upraveno v § 14 

správního řádu a jedná se o vyloučení na základě námitky podjatosti (popř. na základě sdělení 

podjaté osoby nebo na základě vlastního zjištění toho, kdo o podjatosti rozhoduje). Více se 

 
52 Dle § 169 zákona o příslušnících bezpečnostních sborů „je účastníkem řízení … příslušník, bývalý příslušník 

nebo pozůstalý po příslušníkovi; účastníkem řízení o jednání, které má znaky přestupku, je též navrhovatel.“ 
53 Jak vyplývá z čl. 62, odst. 4 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým 

se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní 

službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru. Www.mvcr.cz [online]. 

28.11.2019 [cit. 2021-3-11]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx.  
54 Dle usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 30/09 ze dne 2. 4. 2013 se případná podjatost bude řešit až v rámci 

správního soudnictví.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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námitkou podjatosti zabývám v podkapitole věnované výběrovému řízení. V § 164 zákona 

o státní službě jsou upravena samotná výběrová řízení, kterým se budu podrobněji věnovat ve 

shodné části.  

 Ustanovení § 165 zákona o státní službě stanovuje, že „vydání rozhodnutí může být 

prvním úkonem v řízení, s výjimkou rozhodnutí o kárné odpovědnosti nebo skončení služebního 

poměru.“ Toto ustanovení představuje dle mého názoru poměrně značný odklon od 

formalističtější úpravy zahájení a následného průběhu řízení ve správním řádu, kdy umožňuje 

služebním orgánům pružně reagovat na veškeré okolnosti v průběhu služebního poměru 

státního zaměstnance vydáním rozhodnutí ve věci. Výjimku tvoří pouze rozhodnutí o kárné 

odpovědnosti a rozhodnutí o skončení služebního poměru. V obou případech je zjevné, že by 

měl mít státní zaměstnanec možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před vydáním 

rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). Ustanovení § 165 zákona o státní službě se vztahuje 

pouze na případy, kdy by mělo být řízení zahájeno z moci úřední (§ 46 správního řádu). 

V případě, že bylo řízení ve věcech služby zahájeno na základě žádosti státního zaměstnance 

(§ 45 správního řádu), nelze již dle mého názoru postup dle § 165 zákona o státní službě využít, 

neboť prvním úkonem v řízení je právě podání žádosti.  

Samozřejmě možnost vydat rozhodnutí jako první úkon v řízení nezapovídá služebním 

orgánům přesto zvolit cestu „klasického“ správního řízení zahajovaného v souladu s § 46 

správního řádu. Tento postup je jistě vhodné zvolit v případě vedení řízení, jehož cílem je 

vydání rozhodnutí, které má velký dopad do práv a povinností státního zaměstnance, resp. do 

průběhu jeho služebního poměru, za současného zohlednění skutečnosti, že případné odvolání 

nemá odkladný účinek (§ 168 odst. 2 zákona o státní službě). Může se jednat například o řízení 

ve věci převedení státního zaměstnance na jiné služební místo do jiného služebního úřadu (§ 61 

zákona o státní službě) nebo o řízení ve věci odejmutí osobního příplatku státního zaměstnance 

(§ 149 zákona o státní službě), a to vždy při zohlednění dalších individuálních okolností daného 

případu tak, aby měl státní zaměstnanec již od počátku možnost plně uplatňovat svá procesní 

práva.  

 V dané věci je také vhodné upozornit na skutečnost, že v případě, že služební orgán 

zvolí postup podle § 165 zákona o státní službě, nelze v případném odvolacím řízení uplatnit 

tzv. koncentraci řízení (§ 82 odst. 4 správního řádu). K tomuto závěru dospěl i Krajský soud 

v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 11.04.2019, č.j.  48 A 115/2016-102, [NSS 12294/2019]. 

Státní zaměstnanec tak může v případném odvolacím řízení uplatňovat jakékoli nové 

skutečnosti a navrhovat nové důkazy.  



54 

 

V případě, že služební orgán postupuje podle § 165 zákona o státní službě, spis vedený 

v dané věci musí obsahovat všechny podklady, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno.55 

Bez podkladů by nebylo možné rozhodnutí přezkoumat a v případném odvolacím (popř. 

přezkumném) řízení by nadřízený služební orgán shledal nezákonnost takového rozhodnutí.  

Ustanovení § 166 zákona o státní službě se věnuje náhradě nákladů řízení. Ustanovení 

ukotvuje pravidlo, že „jestliže je účastník v řízení o odvolání, rozkladu, v obnoveném nebo 

přezkumném řízení úspěšný, má nárok na náhradu nákladů od služebního úřadu. Jestliže má 

účastník v řízení úspěch jen částečný, má nárok na poměrnou náhradu nákladů. Nárok musí 

účastník uplatit před ukončením řízení, a jestliže to není možné, do 3 dnů ode dne doručení 

rozhodnutí, jinak zaniká.“ Pro doplnění uvádím, že v praxi jsem se s požadavkem na náhradu 

nákladu řízení za téměř šest let mého působení v roli nadřízeného služebního orgánu nesetkala. 

Ustanovení § 166 zákona o státní službě je koncipováno poměrně obecně, neodkazuje 

na žádné ustanovení správního řádu nebo tzv. advokátního tarifu (vyhláška ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb). Vodítko pro výklad daného ustanovení může poskytnout rozsudek Městského 

soudu v Praze ze dne 13.11.2019, č.j. 14 Ad 4/2018-30. Tento soud také konstatoval, že 

ustanovení nikterak neupravuje výši přiznané náhrady. Z toho důvodu se dle jeho názoru 

nejedná o speciální ustanovení, které by vylučovalo užití správního řádu nebo advokátního 

tarifu. Soud dospěl k závěru, že se jedná pouze o speciální ustanovení k § 79 odst. 3 správního 

řádu, který stanoví, že účastník řízení nese své náklady. Stejně tak lze dle výkladu soudu využít 

i advokátního tarifu, nicméně upozorňuje, že pokud je smluvní odměna advokáta vyšší než 

odměna mimosmluvní, musí úspěšný účastník řízení uhradit rozdíl sám, neboť náhrada nákladů 

řízení nemá být placena v neomezené výši. S ohledem na skutečnost, že daný případ v současné 

době projednává Nejvyšší správní soud, je vhodné být při výkladu § 166 zákona o státní službě 

stále obezřetný.  

 Poslední zvláštním ustanovením, které proberu v této subkapitole, je § 167 zákona 

o státní službě (§ 168 zákona o státní službě se vztahuje k odvolacímu řízení, bude tedy 

rozebráno v následující podkapitole). V § 167 zákona o státní službě se stanovuje, že „nesplní-

li účastník ve stanovené lhůtě povinnost k peněžitému plnění, která je mu uložena vykonatelným 

rozhodnutím vydaným podle § 159 odst. 1 písm. l), rozhodne služební orgán o srážkách z jeho 

 
55 Jak vyplývá z čl. 122, odst. 5 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým 

se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru. Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní 

službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru. Www.mvcr.cz [online]. 

28.11.2019 [cit. 2021-3-11]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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platu.“56 Toto zvláštní ustanovení je dle mého názoru jednoznačné a není tedy zapotřebí 

podrobnější výklad.  

 

2.3 Opravné prostředky v rámci řízení ve věcech služby 

 

 V rámci řízení ve věcech služby má státní zaměstnanec možnost využít všech 

standardních řádných i mimořádných opravných prostředků v souladu se správním řádem. 

Opravné prostředky nejsou v zákoně o státní službě téměř upraveny, správní řád se tak využívá 

v souladu s § 160 zákona o státní službě. Zákon o státní službě obsahuje pouze jedno zvláštní 

ustanovení - § 168. 

 V § 168 odst. 1 zákona o státní službě je ustanovena věcná příslušnost odvolacího 

orgánu, kterým je nadřízený služební orgán, avšak s jednou výjimkou. Odvolacím orgánem 

v rámci kárné odpovědnosti je kárná komise druhého stupně, která je zřízená v Ministerstvu 

vnitra.57 

 Ustanovení § 168 odst. 2 zákona o státní službě poté upravuje de facto jedinou důležitou 

specialitu odvolacího řízení ve věcech služby, kdy stanovuje, že odvolání nemá odkladný 

účinek. Tato výjimka ovšem neplatí při odvolání proti rozhodnutí ve věcech kárné 

odpovědnosti, o odbytném, odchodném a náhradě nákladů řízení podle § 110. Uvedené 

výjimky, kdy odvolání proti těmto rozhodnutím má odkladný účinek, mají dle mého názoru 

svůj smysl. V rámci kárného řízení (jako řízení sankčního) nelze dle mého názoru presumovat 

vinu státního zaměstnance a vykonat kárné opatření, dokud řízení není pravomocně ukončeno.  

Specifičnost kárného řízení je poté promítnuta i v § 168 odst. 4 zákona o státní službě, který 

stanoví, že v případě, že se státní zaměstnanec odvolá proti rozhodnutí o uložení kárného 

opatření, nelze mu v řízení o odvolání uložit přísnější kárné opatření. V ostatních případech se 

poté jedná o řízení, v rámci kterých má služební úřad uhradit peněžité plnění státnímu 

zaměstnanci. V těchto případech je opět odkladný účinek vhodný, neboť není účelné vyplácet 

částku, která se může v rámci odvolacího řízení změnit (a poté ji případně byť částečně vymáhat 

zpět). 

 Neuplatnění odkladného účinku odvolání je v rámci reality řízení ve věcech služby 

poměrně stěžejním institutem. V praxi toto ustanovení umožňuje zajistit řádný výkon služby ve 

 
56 Rozhodnutím vydaným podle § 159 odst. 1 písm. l) zákona o státní službě je rozhodnutí o náhradě nákladů podle 

§ 110 zákona o státní službě. Ustanovení § 110 zákona o státní službě poté upravuje institut zvýšení vzdělání 

státního zaměstnance na náklady služebního úřadu. V případě, že státní zaměstnanec poté nesplní povinnost 

s tímto se pojící (§ 110 odst. 3 zákona o státní službě), je povinen uhradit služebnímu úřadu náklady spojené s jeho 

studiem nebo vysláním na studijní pobyt.  
57 V souladu s § 93 zákona o státní službě.  
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služebních úřadech. V případě, že je státní zaměstnanec například zařazen mimo výkon služby 

z organizačních důvodů nebo je převeden na jiné služební místo (obojí v důsledku zrušení jeho 

služebního místa na základě změny systemizace) a podá proti rozhodnutí odvolání, nebyl by při 

zachování odkladného účinku odvolání v rámci svého služebního poměru zařazen mimo výkon 

služby z organizačních důvodů a nevykonával by ani službu na žádném služebním místě. 

Obdobně lze nahlížet i např. na rozhodnutí vydávaná v souvislosti s platem státního 

zaměstnance, kdy nový plat státního zaměstnance lze vyplácet již před nabytím právní moci 

rozhodnutí o platu (např. v případě úpravy osobního příplatku). 

 Ustanovení § 168 zákona o státní službě poté v neposlední řadě v odst. 3 upravuje 

přezkum služebního hodnocení v případě, že bylo podkladem pro vydání rozhodnutí o změně 

osobního příplatku, o odvolání ze služebního místa představeného nebo o skončení služebního 

poměru. Touto problematikou se budu podrobněji zabývat v rámci subkapitoly o rozhodování 

o platu státního zaměstnance.  

 Co se týče mimořádných opravných prostředků, mezi které lze zařadit přezkumné řízení 

a obnovu řízení, zákon o státní službě neobsahuje žádná zvláštní ustanovení. V daných 

případech se tak plně uplatní správní řád (shodně jako i u nového rozhodnutí ve smyslu § 101 

správního řádu). 

 

2.4 Stížnost 

 

 Stížnost je upravena v § 157 a 158 zákona o státní službě. Stížnost lze v souladu s § 157 

odst. 1 zákona o státní službě podat ve věcech výkonu služby a ve věcech služebního poměru, 

s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j) zákona o státní službě (pozn. tedy s výjimkou 

služebního hodnocení). Stížnost může podat pouze státní zaměstnanec, podává ji písemně 

a podává ji služebnímu orgánu (§ 157 odst. 1 zákona o státní službě).  

 Stížnost se tedy podává ze dvou důvodů – důvody týkající se výkonu služby státního 

zaměstnance a důvody týkající se jeho služebního poměru. Výkonem služby se zejména rozumí 

otázky způsobu a řádnosti výkonu služby (např. kompetence státního zaměstnance, plnění 

úkolů aj.). Stížnost podaná ve věci služebního poměru se bude týkat obsahu služebního poměru 

státního zaměstnance jako takového (tedy řádnost jeho realizace ze strany služebního úřadu).58 

 Stížnost vyřizuje představený, který je státnímu zaměstnanci bezprostředně nadřízen 

(§ 157 odst. 2 zákona o státní službě). V případě, že stížnost směřuje proti tomuto 

představenému, stížnost vyřizuje jeho nadřízený představený nebo nadřízený služební orgán 

 
58 Zákon o státní službě. Komentář. 2. Jan Pichrt a kol. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-654-2, 

komentář k ustanovení § 157. 
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(v případě, že směřuje proti služebnímu orgánu; § 157 odst. 3 zákona o státní službě). Stížnost 

musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání (§ 157 odst. 4 zákona o státní službě). 

V této lhůtě je příslušný představený (popř. služební orgán) povinen státnímu zaměstnanci 

sdělit, jak jeho stížnost vyřídil a popř. zda a jaká přijal opatření k nápravě. V případě, že by tak 

příslušný představený (popř. služební orgán) zaviněně nepostupoval, jednalo by se o porušení 

služební kázně.59 

 Zákon o státní službě neupravuje v příslušných ustanoveních opravný prostředek proti 

vyřízení stížnosti. V praxi nicméně běžně dochází k podání stížnosti na vyřízení stížnosti, 

kterou vyřizuje nadřízený představený nebo nadřízený služební orgán 

představeného/služebního orgánu, který vyřizoval původní stížnost, což ostatně vyplývá 

z § 157 odst. 3 zákona o státní službě.  

V souvislosti se stížností je vhodné se zabývat problematikou nedostatečně vymezené 

aktivní legitimace k podání stížnosti podle § 157 zákona o státní službě. Ve věcech výkonu 

služby a služebního poměru může podat stížnost pouze státní zaměstnanec. V praxi se lze ale 

setkat se situací, kdy by se stížnost týkala výkonu služby nebo služebního poměru (resp. by se 

dotýkala práv a povinností bývalého státního zaměstnance), ale stěžovatel již nebude ve 

služebním poměru. Typickým příkladem je situace, kdy bývalý státní zaměstnanec podá 

stížnost proti svému služebnímu posudku nebo ohledně jiných skutečností, které se staly v době 

trvání jeho služebního poměru a s tímto poměrem souvisely. Popřípadě se může jednat 

o situace, kdy služební poměr státního zaměstnance skončí po podání stížnosti před jejím 

vyřešením. Vyřešit aktivní legitimaci v případě stížnosti podle zákona o státní službě se pak 

stává stěžejním, neboť k vyřízení stížnosti podle zákona o státní službě a podle správního řádu 

je odlišná osoba.60 Obecně lze v rámci postupu správních orgánů podat stížnost dle § 175 

správního řádu, § 157 zákona o státní službě se tak jeví jako speciálním ustanovení (byť se 

jedná o složitější problematiku, neboť stížnost dle § 175 správního řádu lze podat pouze proti 

úředním osobám nebo správnímu orgánu; stížnost dle zákona o státní službě lze podat i proti 

představenému, který nevystupuje jako správní orgán ani úřední osoba). Neméně důležitým 

rozdílem je i lhůta pro vyřízení stížnosti. Zatímco zákon o státní službě poskytuje k vyřízení 

stížnosti 30 dnů, stížnost podle správního řádu musí být vyřízena do 60 dnů od jejího doručení. 

 
59 Zákon o státní službě. Komentář. 2. Jan Pichrt a kol. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-654-2, 

komentář k ustanovení § 157. 
60 Podle § 157 zákona o státní službě je osoba příslušná k prošetření stížnosti bezprostředně nadřízený představený 

stěžovatele, přičemž stížnost nesmí vyřizovat představený, vůči kterému směřuje. V takovém případě ji vyřizuje 

bezprostředně nadřízený představený nebo nadřízený služební orgán představeného, vůči kterému směřuje. Oproti 

tomu k vyřízení stížnosti podle § 175 je příslušný správní orgán, který vede dané řízení (popř. jiný postup, v rámci 

kterého je stížnost podána). 
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Co se tedy týče aktivní legitimace pro podání stížnosti dle § 157 zákona o státní službě, lze 

dospět k závěru, že je minimálně nedořešená.  

   

2.5 Námitky proti služebnímu hodnocení 

 

 Institut námitek proti služebnímu hodnocení byl do zákona o státní službě vložen 

zákonem č. 35/2019 Sb. s účinností k 01.03.2019, konkrétně do nového ustanovení § 156a. Do 

té doby bylo možné podat proti služebnímu hodnocení stížnost podle § 157 zákona o státní 

službě. 

Institut námitek proti služebnímu hodnocení byl do zákona o státní službě zaveden 

z několika důvodů (přičemž všechny mají souvislost se snahou zefektivnit proces 

přezkoumávání služebních hodnocení). Předně je možnost podání námitek časově omezená. 

Dle § 156a odst. 1 zákona o státní službě může podat státní zaměstnanec námitky do 15 dnů 

ode dne seznámení se služebním hodnocením.  

Právní úprava námitek je poměrně stručná. Dle § 156a odst. 1 zákona o státní službě „se 

námitky podávají písemně služebnímu orgánu, musí z nich být zřejmé, proti jaké části 

služebního hodnocení směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu se služebním 

hodnocením a návrh způsobu úpravy služebního hodnocení.“ Dle § 156a zákona o státní službě 

má služební orgán na vyřízení námitek 30 dnů, přičemž jim zcela nebo zčásti vyhoví (a služební 

hodnocení upraví) nebo námitky zamítne. „Námitky, z nichž není zřejmé, proti jaké části 

služebního hodnocení směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění nesouhlasu se 

služebním hodnocením nebo návrh způsobu úpravy služebního hodnocení, služební orgán 

zamítne jako nedůvodné. Proti upravenému služebnímu hodnocení nelze podat další námitky.“ 

Poslední podmínkou pro možnost podání námitek je i služební zařazení státního 

zaměstnance, neboť dle § 156a zákona o státní službě nemohou námitky podat náměstek pro 

státní službu, státní tajemník, vedoucí služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, 

vedoucí služebního úřadu, který je bezprostředně podřízen ministerstvu, náměstek pro řízení 

sekce a personální ředitel sekce pro státní službu. 

I přes výše uvedenou novou právní úpravu námitek proti služebnímu hodnocení je 

nicméně dle mého názoru vhodné dodat, že se zřejmě nejedná o jedinou možnost obrany 

státního zaměstnance (což je stěžejní zejména pro okruh státních zaměstnanců, kteří nemohou 

námitky podat). V případě, že státní zaměstnanec není spokojen s vyřízením námitek (nebo se 

jedná o státního zaměstnance, který je ve výčtu osob, které nemohou námitky podat vůbec), 

jedná se o postup správního orgánu, proti kterému lze podle mého názoru podat stížnost dle 
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§ 175 správního řádu. Vše samozřejmě za situace, že na základě služebního hodnocení nebylo 

vydáno rozhodnutí o změně osobního příplatku, odvolání ze služebního místa představeného 

nebo skončení služebního poměru (v takovém případě se služební hodnocení přezkoumává jako 

podklad pro vydání rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, státní zaměstnanec tak může 

jednoduše docílit přezkumu služebního hodnocení touto cestou). V této věci je nutné také 

posoudit i případnou možnost využití řízení o ochraně před nezákonným zásahem dle § 82 

a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„soudní řád správní“). Jak vyložil Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 16.11.2010, 

sp. zn. 7 Aps 3/2008, věcný rozsah tří základních typů žalob v řízení podle soudního řádu 

správního (tj. žaloby proti správnímu rozhodnutí, na ochranu proti nečinnosti a na ochranu před 

nezákonným zásahem) je nutno v pochybnostech vykládat tak, aby pokud možno každý úkon 

veřejné správy směřující vůči jednotlivci a zasahující do sféry jeho práv nebo povinností byl 

podroben účinné soudní kontrole.  

 Jak vyplývá z dikce § 82 soudního řádu správního, státní zaměstnanec by musel naplnit 

všechny podmínky zde uvedené kumulativně61 – „Každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na 

svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního 

orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo 

proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení 

toho, že zásah byl nezákonný.“ V každém případě je dle mého názoru podstatné v rámci 

případného soudního řízení posoudit, zda je státní zaměstnanec služebním hodnocením přímo 

zkrácen na svých právech (za situace, kdy nedošlo ke změně jeho osobního příplatku, odvolání 

ze služebního místa představeného či skončení služebního poměru). V této věci je vhodné 

poznamenat, že služební hodnocení má dopady do sféry práv státního zaměstnance. Výsledek 

služebního hodnocení je jedním z podmínek pro postup dle § 49 odst. 2 a 4 a § 51 odst. 5 zákona 

o státní službě (zařazení/jmenování na jiné služební místo ve vyšší platové třídě bez výběrového 

řízení), služební hodnocení je podkladem pro vypracování služebního posudku dle § 76 zákona 

o státní službě, který je státnímu zaměstnanci vydán při skončení služebního poměru, služební 

hodnocení bude založeno v osobním spise státního zaměstnance a v neposlední řadě může mít 

služební hodnocení vliv na přičtení 5 let praxe dle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

(tedy dopad do platové sféry státního zaměstnance, neboť dle započitatelné praxe je státní 

zaměstnanec zařazen do platového stupně). Na základě těchto skutečností se domnívám, že by 

 
61 Blažek, T.,Jirásek, J., Molek, P., Pospíšil, P., Sochorová, V., Šebek, P.: Soudní řád správní - online komentář. 

3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016. 
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se soud měl přiklonit k tomu, že je v daném případě zásahová žaloba možná. Služební 

hodnocení (jako úkon veřejné správy) by bez toho nikdy nepodléhalo soudní kontrole. 

 Obecně lze právní úpravu námitek proti služebnímu hodnocení shledat dle mého názoru 

jako nedostatečnou. Zákonodárce vymezil, že služební orgán námitkám zcela nebo zčásti 

vyhoví a služební hodnocení upraví, nebo je zamítne. Dále zákonodárce stanovil, že proti 

upravenému služebnímu hodnocení nelze podat další námitky. Praxe služebních úřadů se tak 

poprvé setkala s možností „úpravy služebního hodnocení“, přičemž zákon o státní službě 

neupravuje procesní postup služebního orgánu v dané věci. Například dle § 168 odst. 3 zákona 

o státní službě platí, že „pokud odvolací orgán shledá, že služební hodnocení je v rozporu 

s právními předpisy, po nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání se provede nové služební 

hodnocení; původní služební hodnocení, ke kterému se nepřihlíží, se vyřadí z osobního spisu 

státního zaměstnance.“ V případě vyřízení námitek jako důvodných ustanovení § 156a zákona 

o státní službě nestanovuje, jakým způsobem má služební orgán původní služební hodnocení 

upravit ani jak s ním naložit. Blíže se k danému postupu nevyjadřuje ani služební předpis 

náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví 

postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců.62 Služební orgán může 

(v případě, že námitky shledá důvodnými) zřejmě vypracovat nový formulář služebního 

hodnocení, se kterým státního zaměstnance seznámí, přičemž státní zaměstnanec bude poučen, 

že proti služebnímu hodnocení již nemůže podat námitky (a to i v případě, že služební orgán 

námitkám vyhověl jen zčásti). Nicméně musí zároveň rozhodnout, jak naložit s původním 

služebním hodnocením – má ho ponechat součástí osobního spisu státního zaměstnance, zrušit 

či opravit postupem dle § 156 správního řádu nebo ho jen vyřadit z osobního spisu (obdobně 

jako při postupu dle § 168 odst. 3 zákona o státní službě). Poslední možnost se jeví jako 

nejvhodnější. 

  Zároveň v případě, že by služební orgán při přezkumu služebního hodnocení na základě 

námitek dospěl k závěru, že je služební hodnocení v rozporu s právními předpisy a vykazuje 

natolik podstatné vady, které nelze zhojit úpravou navrhovanou v námitkách, pak by měl dle 

mého názoru v rámci vyhovění námitkám původní služební hodnocení zrušit vždy v souladu 

s § 156 odst. 2 správního řádu.  

 

 

 

 
62 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví 

postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců. In: Mvcr.cz [online]. [cit. 2020-11-26]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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2.6 Řízení ve věcech služby – obecná část, dílčí závěr 

 

 Dle mého názoru nelze shledat na úpravě řízení ve věcech služby zásadní nedostatky, 

což ostatně souvisí i se skutečností, že se ve větší míře využívají ustanovení správního řádu. 

Lze ovšem najít některé dílčí nedostatky, jejichž vyřešení by mohlo dopomoci lepšímu 

fungování služebních úřadů.  

 V souvislosti se zásadou legitimního očekávání by bylo vhodné (nejlépe přímo v zákoně 

o státní službě) nastavit jednotné podmínky v rámci povolovacích řízení ve věci služby (řízení 

o povolení jiné výdělečné činnosti, kratší služební doby aj.), co se týče rozsahu a zejména 

časového určení vydaného povolení. Každý služební úřad má jistě své specifické podmínky 

výkonu služby, nicméně by bylo dle mého názoru vhodné, aby státní zaměstnanec v průběhu 

jednoho služebního poměru mohl legitimně očekávat, že bude v jednotlivých úřadech za 

obdobných podmínek rozhodováno obdobně.  

 Jak vyplynulo dále z této kapitoly, zákon o státní službě by si zasloužil i lepší vymezení 

účastenství v rámci vymezení okruhu účastníků řízení v § 161 zákona o státní službě i lepší 

vymezení aktivní legitimace pro podání stížnosti dle § 157 zákona o státní službě.  

Dále by bylo vhodné lépe vymezit procesní postup při vyhovění námitkám státního 

zaměstnance podaným proti služebnímu hodnocení. 

V neposlední řadě je vhodné se dle mého názoru zamyslet nad revizí služebního 

předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 19. září 2015, kterým se stanoví 

obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení, neboť dostatečně neupravuje 

povinnost vedení správních spisů v rámci řízení ve věcech služby dle § 17 správního řádu, což 

v praxi může způsobovat nejednotnost ve vedení osobních spisů státních zaměstnanců.   
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3. Řízení ve věcech služby – zvláštní část 
 

Jak již bylo řečeno v úvodu předchozí kapitoly, pro řízení ve věcech služby je stěžejním 

ustanovením § 159 zákona o státní službě. Uvedené ustanovení dělí jednotlivé typy 

rozhodování na rozhodování, na která se vztahují ustanovení o řízení ve věcech služby (odst. 1), 

a na typy rozhodování, na která se ustanovení o řízení ve věcech služby nevztahují (odst. 2). 

Cílem této práce není zabývat se všemi níže uvedenými typy rozhodování, ale pouze typy 

rozhodování, které jsou uplatňovány v rámci praxe služebních úřadů nejčastěji (popř. patří dle 

mého názoru mezi ty obtížnější), a to s ohledem na zachování přiměřeného rozsahu této práce. 

 Celé znění § 159 zákona o státní službě je následující: 

„(1) Ustanovení o řízení ve věcech služby se vztahují na rozhodování o 

a) přijetí do služebního poměru, 

b) zařazení na služební místo, 

c) jmenování na služební místo představeného, 

d) odměňování, 

e) změně služebního poměru, 

f) kárné odpovědnosti, 

g) skončení služebního poměru, 

h) odbytném, 

i) odchodném, 

j) jmenování a odvolání členem 

1. zkušební komise, 

2. kárné komise, 

3. výběrové komise, 

k) povolení 

1. kratší služební doby, 

2. zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního úřadu včetně volna k 

němu a zastavení poskytování tohoto volna, 

3. výkonu jiné výdělečné činnosti než služby, 

l) náhradě nákladů podle § 110, 

m) zastavení poskytování úlev ve službě podle § 111. 

(2) Ustanovení o řízení ve věcech služby ani ustanovení správního řádu o správním 

řízení se nevztahují na rozhodování o 
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a) jmenování na služební místo představeného a odvolání z tohoto služebního místa, 

pokud spadá do působnosti vlády, 

b) vyslání na služební cestu, 

c) zastupování státního zaměstnance nebo představeného, 

d) zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost, 

e) povolení pružného rozvržení služební doby, 

f) nařízení služební pohotovosti, služby přesčas nebo ve dnech pracovního klidu, 

g) povolení služebního volna, 

h) čerpání dovolené a dodatkové dovolené, 

i) prohlubování vzdělání, 

j) služebním hodnocení státního zaměstnance, 

k) stanovení platu, je-li předmětem rozhodnutí 

1. změna výše platového tarifu v důsledku změny výše platových tarifů stanovených 

nařízením vlády, nebo 

2. zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně v důsledku dosažení délky 

započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň, 

l) odměně.“ 

  

 Pro bližší poznání řízení ve věcech služby je vhodné i zkoumat, zda § 159 zákona 

o státní službě poskytuje taxativní výčet všech typů rozhodování či nikoli. A v případě, že § 159 

neobsáhnul všechny typy rozhodování, kam nezařazené typy subsumovat, zda mezi řízení ve 

věcech služby v odst. 1 či do odst. 2 mezi méně formální akty.  

 Nejprve k první části problematiky. Ustanovení § 159 odst. 1 a 2 zákona o státní službě 

dle mého názoru neposkytuje taxativní výčet všech typů rozhodování. Mezi řízení, která nejsou 

uvedena v § 159 zákona o státní službě, patří například řízení o náhradě škody.  

 S ohledem na výše uvedené je tak zapotřebí vyřešit, kam nezařazené typy rozhodování 

tedy subsumovat, zda do odst. 1 či do odst. 2. Dle mého názoru by tyto typy rozhodování měly 

být vztaženy do odst. 1 mezi typy rozhodování, o kterých se vede řízení ve věcech služby, 

přičemž výčet v odst. 2 lze považovat za výčet taxativní (tedy o všem, co není uvedeno 

v odst. 2, je zapotřebí vést řízení ve věcech služby). K tomuto závěru lze dospět po posouzení 

následujících skutečností.  

Typů rozhodování, která nejsou uvedena v § 159 zákona o státní službě, nebude mnoho. 

Z poměrně vyčerpávajícího výčtu v obou odstavcích tohoto ustanovení dle mého názoru 

vyplývá, že se zákonodárce skutečně pokusil o taxativní výčet všech typů rozhodování v rámci 
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služebního poměru, nicméně tento přístup se zjevně neosvědčil, neboť některé typy 

rozhodování „opomenul“.  

Ve věcech služby jedná a rozhoduje služební orgán (§ 10 odst. 2 zákona o státní službě), 

přičemž v rámci správního práva se o právech a povinnostech rozhoduje typicky v rámci 

správního řízení. Služební orgán by měl v případě nezařazeného typu rozhodování již jen 

„z opatrnosti“ dle mého názoru zvolit formalističtější postup (zaručující státnímu zaměstnanci 

širší možnost uplatnění jeho práv), aby případné řízení nezatížil vadou, která by mohla mít vliv 

na jeho zákonnost. K uvedenému názoru se kloní i komentářová literatura, která odkazuje na 

§ 9 správního řádu, který stanoví, že „správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem 

je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti 

jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo 

povinnosti má anebo nemá.“ Veškeré postupy služebního orgánu s tímto účelem (které 

zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité 

věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá) budou mít charakter 

správního řízení, nebude-li pro ně výslovně vyloučena úprava správního řádu o správním 

řízení.63  

U řízení ve věci náhrady škody (jako jednoho z opomenutých typů rozhodování) 

k danému závěru dospěl i poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu (tedy 

k závěru, že se jedná o jedno z řízení ve věcech služby, neboť se rozhoduje ve věci služebního 

poměru).64 K této problematice je nicméně vhodné dodat, že Městský soud v Praze (na základě 

rozsudku ze dne 26.02.2020, č.j. 8 A 85/2019-57) je opačného názoru. Problematika náhrady 

škody tím ale není zdaleka dořešena, neboť se k povaze řízení o náhradě škody v rámci zákona 

o státní službě nevyjádřil Nejvyšší správní soud. Z výše uvedeného rozsudku vyplývá, že 

příslušnost k projednání nároku na náhradu škody u státního zaměstnance ve služebním poměru 

odmítl i civilní soud. Oproti tomu Nejvyšší správní soud například ve svém rozsudku ze dne 

02.12.2020, č.j. 8 As 319/2018-59, dospěl k závěru, že řízení o náhradě škody v rámci 

služebního poměru vojáků z povolání má veřejnoprávní charakter a má se vést o tomto nároku 

správní řízení, byť to tak zákon o vojácích z povolání výslovně nestanoví. Více se této 

problematice bude práce věnovat v podkapitole věnované náhradě škody. 

 
63 Zákon o státní službě. Komentář. 2. Jan Pichrt a kol. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-654-2, 

komentář k ustanovení § 159. 
64 Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 3. června 2016: Režim projednávání povinnosti nahradit škodu způsobenou státním zaměstnancem služebnímu 

úřadu a způsobenou služebním úřadem státnímu zaměstnanci. In: Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-04-06]. 

Dostupné z: 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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V neposlední řadě lze přihlédnout i k obdobným právním předpisům, zejména k zákonu 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde je zvolena jednodušší úprava. 

V § 170 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je uvedeno, že „v řízení 

ve věcech služebního poměru se rozhoduje o právech nebo povinnostech účastníků.“ V § 171 

zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je poté uveden taxativní výčet 

typů rozhodování, na která se řízení ve věcech služebního poměru se nevztahuje. Zákonodárce 

tak výčet typů rozhodování, kde se vede řízení ve věcech služby, nijak neuzavřel (oproti 

uzavřenému výčtu méně formálních aktů). S obdobnou logikou je poté dle mého názoru vhodné 

přistupovat i k § 159 zákona o státní službě.  

 

3.1. Výběrová řízení  

 

 V § 159 odst. 1 zákona o státní službě je hned na prvních místech uvedeno rozhodování 

o přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo. Před 

přiblížením těchto řízení je dle mého názoru vhodné nejprve seznámit čtenáře s problematikou 

výběrového řízení dle zákona o státní službě, které ve většině případů vydání těchto rozhodnutí 

předchází.  

 Zákonná úprava výběrového řízení je obsažena v § 24 až 29 zákona o státní službě, 

v § 51 až 58 zákona o státní službě a v § 164 zákona o státní službě.65 Výběrová řízení jsou dále 

podrobně rozebrána v metodickém pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, 

kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení.66 

 Pro pochopení režimu vedení výběrového řízení je stěžejní § 164 odst. 2 zákona o státní 

službě, který stanoví, že na výběrovou komisi se vztahují ustanovení správního řádu o řízení 

před kolegiálním orgánem (§ 134 správního řádu). Nicméně na základě § 164 odst. 1 zákona 

o státní službě se nepoužije § 146 správního řádu (řízení o výběru žádosti), neboť zákon o státní 

službě má pro výběrové řízení svá speciální ustanovení.  

 Výběrové řízení vyhlašuje služební orgán, přičemž oznámení o vyhlášení výběrového 

řízení zveřejní na úřední desce a v Informačním systému o státní službě (§ 24 odst. 6 zákona 

o státní službě). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení obsahuje všechny údaje uvedené 

v § 24 odst. 7 zákona o státní službě. V oznámení se zároveň stanoví i lhůta, v rámci které 

 
65 Výběrové řízení je zároveň upraveno v § 185 až 188 zákona o státní službě v rámci přechodných ustanovení. 
66 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k 

provádění výběrových řízení. Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx
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mohou zájemci podávat žádosti (a která v souladu s § 164 odst. 1 zákona o státní službě nesmí 

být kratší než 10 dnů od vyhlášení).  

Před samotným vyhlášením výběrového řízení je služební orgán povinen nahlédnout do 

Informačního systému o státní službě, konkrétně do rejstříku státních zaměstnanců, zda mezi 

státními zaměstnanci, kteří jsou zařazeni mimo výkon služby z organizačních důvodů v souladu 

s § 62 zákona o státní službě (tedy nejsou zařazeni/jmenováni na žádném služebním místě a je 

jim hledáno vhodné služební místo), není státní zaměstnanec, pro kterého by bylo služební 

místo, na které se má vyhlásit výběrové řízení, vhodné. V takovém případě by měl služební 

orgán zahájit potřebné kroky k ověření této skutečnosti s cílem tohoto státního zaměstnance na 

služební místo převést. Výpis z rejstříku státních zaměstnanců společně s odůvodněním, proč 

žádný z těchto státních zaměstnanců není vhodný pro převedení na služební místo, je obvykle 

první listinou v rámci správního spisu výběrového řízení.67 

Po vyhlášení výběrového řízení mohou jednotliví zájemci podávat své žádosti, a to 

v souladu se správním řádem. V praxi někdy nastává situace, že se žadatel chce přihlásit do 

výběrového řízení prostřednictvím e-mailu (bez elektronického podpisu). V takovém případě 

se postupuje v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, tedy žadatel může svoji žádost do 5 dnů 

potvrdit zákonem předepsaným způsobem (žádost podá písemně, ústně do protokolu, 

elektronicky společně s elektronickým podpisem). O nutnosti podání doplnit tímto způsobem 

by měl být v ideálním případě žadatel dle mého názoru poučen, byť služební úřad tuto 

povinnost nemá (vizte rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.09.2009, č. j. 9 As 

90/2008-70).68  

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí následuje otevírání obálek s došlými žádostmi, a to 

komisí pro otevírání obálek. Celý proces od podání žádosti o přijetí do služebního poměru 

a/nebo zařazení či jmenování na služební místo až po otevření této žádosti a posouzení, zda 

žadatel splňuje veškeré předpoklady a požadavky pro účast ve výběrovém řízení, není v zákoně 

o státní službě jakkoli upraven. Z metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní 

službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, oproti tomu 

vyplývají poměrně striktní pravidla pro nakládání se žádostmi (čl. 20 a násl. tohoto 

metodického pokynu). Služební orgán pověří posouzením žádostí jednotlivé zaměstnance 

odboru personálního nebo členy výběrové komise, popř. může žádosti posoudit sám. 

 
67 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k 

provádění výběrových řízení. Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx, čl. 3. 
68 Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, str. 222-

236. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx
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O posouzení žádostí je sepsán protokol. Pokud nemá žádost náležitosti stanovené zákonem 

(přičemž jejich výčet je uveden v oznámení o vyhlášení výběrového řízení), žádost je 

nesrozumitelná nebo z ní není patrné, kdo ji podal nebo čeho se domáhá, popř. žadatel nesplňuje 

předpoklady nebo požadavky podle § 25 zákona o státní službě (s výjimkou požadavku dle § 25 

odst. 5 písm. b) zákona o státní službě), služební orgán takovou žádost vyřadí v souladu s § 27 

odst. 2 zákona o státní službě. O vyřazení žádosti se žadatel vyrozumí, tedy zpravidla se mu 

pošle vyrozumění s odůvodněním, proč byla jeho žádost vyřazena.  

Dle § 164 odst. 2 zákona o státní službě se po uplynutí lhůty pro podání žádostí 

nepřipouští změna žádosti. Dle čl. 22 odst. 1 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro 

státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, 

„v případě vyřazování žádostí se neuplatní povinnost služebního orgánu vyzývat k odstranění 

vad žádosti (tj. neuplatní se postup uvedený v § 45 odst. 2 správního řádu).“ V daném 

ustanovení je zároveň uvedeno, že v rámci zásady vstřícnosti lze drobné nedostatky v žádosti69 

neformálním způsobem projednat s žadatelem za dodržení zásady rovnosti všech žadatelů.  

Po posouzení všech došlých žádostí následuje pozvání žadatelů k ústnímu pohovoru 

před výběrovou komisí. Členové výběrové komise jsou jmenováni rozhodnutím služebního 

orgánu v souladu s § 159 odst. 1 písm. j) bod 3. zákona o státní službě.70 Sestavení členů 

výběrové komise je upraveno ve více ustanoveních zákona o státní službě. Obecně lze podle 

§ 28 odst. 1 zákona o státní službě konstatovat, že výběrová komise má tři členy 

(„v ministerstvu a Úřadu vlády její členy jmenuje a odvolává státní tajemník, z toho 2 členy na 

návrh příslušného ředitele odboru. V jiném služebním úřadu jmenuje a odvolává členy výběrové 

komise vedoucí služebního úřadu“).71 

Průběh ústního pohovoru opět není v zákoně o státní službě blíže upraven, vodítkem je 

tak opět jen metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se 

stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení, a to konkrétně čl. 33. Z metodického 

pokynu vyplývá, že při provedení ústního pohovoru je nutné dbát zejména na rovný přístup ke 

všem žadatelům. V praxi se tento princip projevuje zejména ve skutečnosti, že by měly být 

všem žadatelům pokládány shodné dotazy a výběrová komise by měla být vždy v plném počtu, 

resp. ve stejném složení. Zajímavostí může být skutečnost, že „otázky osobního charakteru, 

 
69 Jako příklad jsou v metodickém pokynu uvedeny „nejasnosti např. v otázce požadavku znalosti cizího jazyka 

nebo splnění předpokladu účasti ve výběrovém řízení na služební místo představeného.“ 
70 V souladu s § 27 odst. 4 zákona o státní službě lze ústní pohovor doplnit i písemnou zkouškou za předpokladu, 

že žadatelů (jejichž žádost nebyla vyřazena) je alespoň 10. K ústnímu pohovoru poté postoupí alespoň 5 nejlepších 

z nich. 
71 V případě výběrového řízení na služební místa představených má složení komise mírně odlišné podmínky, a to 

v závislosti na tom, o jaké služební místo představeného se jedná v souladu s § 52 až 57 zákona o státní službě.  
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které s plněním odborných požadavků na konkrétní služební místo nesouvisí, jsou 

nepřípustné.“72  

Služební orgán se může účastnit ústního pohovoru, nicméně nemůže být členem 

výběrové komise a v souladu s § 134 odst. 1 správního řádu se nemůže účastnit porady 

a hlasování výběrové komise. Služební orgán uzavírá s bezprostředně nadřízeným 

představeným dohodu o výběru nejvhodnějšího žadatele a poté vydává samotné rozhodnutí 

o přijetí do služebního poměru a/nebo zařazení či jmenování na služební místo. Původně 

nemohl být členem výběrové komise ani bezprostředně nadřízený představený. Tento zákaz byl 

uveden v čl. 12 odst. 2 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu 

č. 6/2015, který se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení na obsazení služebních 

míst státních zaměstnanců a představených. Tento požadavek nicméně neměl oporu v zákoně.  

Jak vyplývá z § 28 odst. 2 zákona o státní službě, výběrová komise po provedení ústních 

pohovorů vytvoří seznam 3 nejvhodnějších žadatelů a dále seznam žadatelů, kteří ve 

výběrovém řízení uspěli a kteří neuspěli.73 Služební orgán poté s bezprostředně nadřízeným 

představeným na základě písemné dohody vyberou jednoho z 3 nejvhodnějších žadatelů (§ 28 

odst. 2 zákona o státní službě). Rozdělení žadatelů má vliv i na skutečnost, který žadatel může 

podat námitky proti průběhu výběrového řízení. Dle § 164 odst. 4 zákona o státní službě mohou 

neúspěšní a úspěšní (ale ne nejvhodnější) žadatelé podat písemné námitky proti protokolu 

o průběhu a výsledku výběrového řízení. Dle § 164 odst. 5 zákona o stání službě vyřizuje 

námitky výběrová komise. V případě, že námitkám vyhoví, výběrové řízení zruší.74 Žadatelé, 

kteří byli vybráni jako nejvhodnější, námitky podat nemohou. Zřejmě z důvodu, že tito žadatelé 

byli hodnoceni nejlépe, nepředpokládá se tedy, že by k průběhu nebo výsledku výběrového 

řízení námitky měli. Přesto je ale vhodné poznamenat, že označení za nejvhodnějšího žadatele 

nezaručuje tomuto žadateli, že bude na základě dohody mezi služebním orgánem 

a bezprostředně nadřízeným představeným skutečně vybrán. S konečným výsledkem 

 
72 Metodický pokyn tento požadavek odůvodňuje možným porušením zásad rovného zacházení a nediskriminace. 

Otázkami osobního charakteru jsou tak zřejmě myšleny například otázky dotýkající se osobních a rodinných 

poměrů žadatele. 
73 A to na základě bodového ohodnocení jednotlivých žadatelů, které je podrobně popsáno v čl. 35 odst. 3 

metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti 

k provádění výběrových řízení. (Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se 

stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení. Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx).  
74 Postup, kdy výběrová komise ruší výběrové řízení, by bylo vhodné podrobit bližšímu zkoumání. Výběrové řízení 

vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 6 zákona o státní službě služební orgán (jako správní orgán). Dle § 164 odst. 5 

zákona o státní službě námitky vyřizuje výběrová komise, nicméně (přestože to zákon tak stanoví) je nelogické, 

aby výběrové řízení v případě vyhovění námitkám rušila výběrová komise, když ho nevyhlásila. V jiných 

případech ruší výběrové řízení vždy služební orgán (nikdo nepodal žádost v rámci výběrového řízení, všichni 

žadatelé z výběrového řízení odstoupili…).  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx
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výběrového řízení již souhlasit nemusí. Tito žadatelé (kteří nemohou podat námitky) nicméně 

dle mého názoru mohou podat stížnost dle § 175 správního řádu.75 Stížnost však nemá ten 

podstatný účinek jako námitky, neboť výběrové řízení nemůže být ukončeno, dokud nejsou 

námitky vyřízeny (§ 164 odst. 4 zákona o státní službě).  

V případě, že neuspěli alespoň 3 žadatelé, služební orgán vybere na základě dohody 

s bezprostředně nadřízeným představeným z úspěšných žadatelů (stejně tak v případě, že 

všichni 3 nejvhodnější žadatelé odstoupí), a to v souladu s § 28 odst. 3 zákona o státní službě.  

Výběrové řízení může skončit i jiným způsobem než vybráním žadatele z těch 

nejvhodnějších. Alternativním způsobem skončení výběrového řízení mohou být i následující 

situace: nikdo se do výběrového řízení nepřihlásí, všechny žádosti jsou vyřazeny, všichni 

žadatelé odstoupí,76 žádný z žadatelů není úspěšný, je vyhověno námitkám jednoho z žadatelů 

nebo žádný z žadatelů není vybrán na základě dohody mezi služebním orgánem a bezprostředně 

nadřízeným představeným. Ve všech výše uvedených případech se výběrové řízení zruší, a to 

formou usnesení, které se pouze poznamenává do spisu.77 

Výkladem některých ustanovení týkajících se výběrového řízení v režimu zákona 

o státní službě se již i opakovaně zabýval Nejvyšší správní soud, popř. prvostupňové soudy 

v rámci správního soudnictví. 

 V rozsudcích 10 Ads 316/2016-50 ze dne 09.11.2017 a 3 Ads 274/2019-32 ze dne 

04.06.2020 se Nejvyšší správní soud zabýval stížnostmi žadatelů, u kterých nedošlo k dohodě 

o výběru mezi služebním orgánem a bezprostředně nadřízeným představeným (a z toho důvodu 

bylo výběrového řízení zrušeno). Nejvyšší správní soud zejména konstatoval, že na jmenování 

na služební místo představeného není právní nárok. Žadatel, který úspěšně projde první fází 

výběrového řízení před výběrovou komisí (která je vysoce formalistická a transparentně 

prověřuje odborné předpoklady pro výkon dané funkce) nemá nárok na jmenování na dané 

služební místo, resp. se nejedná o legitimní očekávání, které by požívalo zákonné a ústavní 

ochrany. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že „nelze nutit cestou soudního přezkumu 

služební orgán, aby jako spolupracovníka přijal (jmenoval) osobu, s níž z nejrůznějších důvodů 

 
75 Problematika stížnosti podané v rámci výběrového řízení byla podrobně rozebrána v podkapitole 3.4 Stížnost. 
76 Odstoupení z výběrového řízení může mít v praxi různou podobu. V ideálním případě žadatel odstoupí na 

základě svého podání, které podá v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu. V § 27 odst. 6 zákona o státní službě je 

dále upravena tzv. „vyvratitelná domněnka odstoupení“ pro situace, „pokud se žadatel bez náležité omluvy nebo 

opakovaně nedostaví k pohovoru, v průběhu výběrového řízení ani na výzvu neposkytuje součinnost potřebnou 

k zajištění jeho účasti ve výběrovém řízení anebo je z jeho jednání jinak zřejmé, že již nemá zájem o účast ve 

výběrovém řízení.“ Běžně žadatel odstupuje i prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu, tedy v rozporu 

s § 37 odst. 4 zákona o státní službě. I v takovém případě se uplatní pouze domněnka odstoupení, o čemž je žadatel 

vyrozuměn. Více k odstoupení vizte čl. 24 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu 

č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení. 
77 V souladu s § 28 odst. 4, § 164 odst. 5 a § 164 odst. 7 zákona o státní službě.  



70 

 

efektivně spolupracovat nechce či dokonce nebude moci. Klientelismus a korupci samozřejmě 

nelze a priori vyloučit, avšak soud nevidí důvod bez dalšího předpokládat nejhorší možnou 

variantu zneužití moci.“   

V rozsudku č.j. 6 Ads 49/2018-30 ze dne 03.10.2018 se Nejvyšší správní soud zabýval 

skutečností, zda úkony učiněné v rámci výběrového řízení lze považovat za rozhodnutí podle 

§ 65 soudního řádu správního a lze je tedy soudně přezkoumat. V konkrétním případě se 

jednalo o vyřízení námitek proti protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení, resp. proti 

průběhu výběrového řízení a proti věcnému posouzení návrhu na přerušení řízení. Nejvyšší 

správní soud odkázal na svůj rozsudek č.j. 10 Ads 316/2016-50 ze dne 09.11.2017, v němž 

dospěl k závěru, že „sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán na služební 

místo, není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 soudního řádu správního a nepodléhá soudního 

přezkumu.“ Nejvyšší správní soud dále konstatoval, že „pokud v předchozím rozsudku dospěl 

k závěru, že konečné rozhodnutí týkající se výběrového řízení není soudně přezkoumatelné, tím 

spíše za pomocí argumentu a fortiori (konkrétně a maiori ad minus – od většího k menšímu) je 

nutné trvat na tom, že ani předchozí úkony učiněné v průběhu výběrového řízení zásadně nejsou 

soudně přezkoumatelné, neboť v opačném případě by došlo k popření výše uvedených závěrů 

o soudní nepřezkoumatelnosti výsledného sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl 

vybrán. Uchazečům nesvědčí veřejné subjektivní právo být vybrán.“ 

Dále je vhodné představit i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 06.08.2019, č.j. 6 

Ad 19/2018-41. Městský soud v Praze se zabýval návrhem žalobce na zrušení rozhodnutí 

o zamítnutí jeho žádosti o obnovu řízení, které bylo ukončené rozhodnutím o jeho zařazení na 

služební místo. Podstatou sporu byla skutečnost, že státní zaměstnanec po zařazení na služební 

místo nesouhlasil s činnostmi, které měl na daném služebním místě vykonávat a napadl 

skutečnost, že v rámci oznámení o vyhlášení výběrového řízení byly činnosti, které mají být na 

služební místě vykonávány, nedostatečně vymezeny. Pro doplnění případu je vhodné zmínit, 

že při obdržení rozhodnutí o zařazení na služební místo se vzdal svého práva na odvolání. Podle 

názoru soudu „je povinností správního úřadu vymezit náplň správních činností alespoň 

rámcově, nikoliv však zcela konkrétně a detailně, neboť něco takového je v reálním světe 

nedosažitelné. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nutnou náležitostí oznámení je alespoň 

rámcová specifikace správních činností, které budou po uchazeči vyžadovány, a nikoliv 

konkretizaci konkrétního rozsahu každé z jím vykonávané činnosti.“ Městský soud v Praze také 

konstatoval, že ve věci žádosti žalobce o obnovu řízení nemá žádnou zákonnou kompetenci. 

Městský soud v Praze se také v tomto rozsudku zabýval námitkou podjatosti žalobce vůči 

náměstkovi ministra vnitra pro státní službu. Městský soud v Praze konstatoval, že „pouze 
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subjektivní hledisko účastníků řízení je samozřejmě podnětem pro rozhodování o eventuální 

podjatosti, avšak rozhodování o této otázce se však musí dít výlučně na základě hlediska 

objektivního. To znamená, že není přípustné vycházet pouze ze subjektivních tvrzení, respektive 

pochybností o podjatosti nadřízeného k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo 

dotýká, musí se též vycházet z objektivních, doložitelných tvrzení a důkazů, které musí žalobce 

doložit.“ Zároveň stojí za zmínění i posouzení § 163 zákona o státní službě soudem.  Dle § 163 

zákona o státní službě „se ustanovení správního řádu o vyloučení z projednávání a rozhodování 

věci podle tohoto zákona nepoužijí pro náměstka pro státní službu a státního tajemníka.“ 

Městský soud v Praze dospěl k závěru, „že neexistence úpravy postupu, jak by se ve správním 

řízení rozhodovalo o vyloučení náměstka pro státní službu či státního tajemníka z projednávání 

a rozhodování konkrétní věci nelze vykládat tak, že přezkoumání jeho nestrannosti v jejich 

rozhodování není nemožný ani v případě soudního přezkumu rozhodnutí. Soud, který by 

případně přezkoumával rozhodnutí služebního orgánu, by se proto mohl i otázkou dodržení 

požadavku nestrannosti v rozhodování náměstka pro státní službu či státního tajemníka 

zabývat, nicméně břemeno tvrzení a důkazní je na žalobci…“ 

3.1.1. Výběrová řízení – dílčí závěr 

 

Pro dokreslení celkově náročné administrativy výběrových řízení je vhodné vyjmenovat 

všechny dokumenty, které se v souvislosti s nimi vydávají. Jedná se o oznámení o vyhlášení 

výběrového řízení, pověření pro osoby otevírající obálky žadatelů, protokol o otevírání obálek, 

vyrozumění o vyřazení žádosti, jmenování členů výběrové komise, záznam z jednání výběrové 

komise, jednací řád výběrové komise, pozvánky k pohovoru, protokol o hlasování výběrové 

komise, protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení, vyrozumění o vyřízení námitek, 

dohoda o výběru nejvhodnějšího žadatele (příp. usnesení o zrušení výběrového řízení) 

a vyrozumění všem žadatelům o výsledku výběrového řízení. S přihlédnutím k výše uvedené 

judikatuře, která de facto dospěla k závěru, že veškeré akty vydávané v průběhu výběrového 

řízení nepodléhají soudnímu přezkumu, je diskutabilní, zda nadále setrvat na požadavku vést 

výběrové řízení v režimu správního řádu. Již v průběhu výběrového řízení mají jeho účastníci 

poměrně omezené možnosti obrany (kromě námitek, jejichž vyřízení je soudně 

nepřezkoumatelné). Lze dále diskutovat o § 75 odst. 2 soudního řádu správního, který stanoví, 

že „soud přezkoumá v mezích žalobních bodů napadené výroky rozhodnutí. 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.“ V této věci je 
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nicméně vhodné připomenout, že Nejvyšší správní soud dospěl k závěru (v rozsudcích 10 Ads 

316/2016-50 ze dne 09.11.2017 a 3 Ads 274/2019-32 ze dne 04.06.2020), že „nelze nutit cestou 

soudního přezkumu služební orgán, aby jako spolupracovníka přijal (jmenoval) osobu, s níž 

z nejrůznějších důvodů efektivně spolupracovat nechce či dokonce nebude moci.“ V případě, 

že by tedy soud mohl na základě výše uvedeného ustanovení přezkoumat dohodu o výběru 

nejvhodnějšího žadatele, jeho přezkum by se patrně omezil pouze na posouzení formálních 

náležitostí – zda byla uzavřena oprávněnými osobami a v písemné formě. A i kdyby soud mohl 

přezkoumat jakýkoli jiný akt v rámci výběrového řízení, nikdy nedocílí jmenování/zařazení 

konkrétní osoby na služební místo, neboť služební orgán k tomu nelze nutit, neboť konečná 

fáze výběrového řízení je čistě na jeho posouzení (a posouzení bezprostředně nadřízeného 

představeného). Z toho důvodu se domnívám, že by měla proběhnout odborná diskuze nad 

stávajícím stavem výběrových řízení. Současný stav znamená vysoce formalistické vedení 

výběrového řízení s administrativní zátěží pro personální útvary služebních úřadů bez účinné 

možnosti do výběrového řízení zasáhnout a přezkoumat ho.78  

 

3.2 Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru 

 

 Po uzavření dohody v souladu s § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě vydá služební 

orgán rozhodnutí o přijetí do služebního poměru vybraného žadatele (v případě, že již ve 

služebním poměru není). Před vydáním rozhodnutí může žadatel stále odstoupit z výběrového 

řízení. Zákon o státní službě nijak nelimituje státního zaměstnance, kdy lze z výběrového řízení 

odstoupit. V případě, že vybraný žadatel odstoupí z výběrového řízení před vydáním 

rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, služební orgán s bezprostředně nadřízeným 

představeným vyberou jiného žadatele z 2 zbývajících nejvhodnějších, příp. z jiných úspěšných 

 
78 V dané věci stojí za zmínku i usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23.03.2005, č.j. 6 

A 25/2002-42, který se zabýval rozsahem přezkumu rozhodnutí o neudělení státního občanství, na jehož udělení 

také není právní nárok (obdobně jako na přijetí a/nebo zařazení/jmenování na služební místo).  Ve svém usnesení 

dospěl k závěru, že „soudnímu přezkumu podléhají i ta rozhodnutí, jejichž vydání závisí – na úrovni jednoduchého 

práva – toliko na volném uvážení správního orgánu (přičemž o jeho neomezenosti již nemůže být v podmínkách 

materiálního právního státu ani řeči)“. Soud v daných případech přezkoumává procesní postup i dodržení 

základních zásad vyplývajících z ústavního pořádku České republiky („„…z nich lze vyvodit, že i tam, kde vydání 

rozhodnutí závisí toliko na uvážení správního orgánu, je tento orgán omezen zákazem libovůle, příkazem 

rozhodovat v obdobných věcech obdobně a ve stejných věcech stejně, tj. principem rovnosti, zákazem diskriminace, 

příkazem zachovávat lidskou důstojnost, jakož i povinností výslovně uvést, jaká kritéria v rámci své úvahy použil, 

jaké důkazní prostředky si opatřil, jaké důkazy provedl a jak je hodnotil, a k jakým skutkovým a právním závěrům 

dospěl.“). Zároveň lze zmínit i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.11.2004, č.j. 3 As 24/2004-79, 

kde byla přiznána žalobní legitimace neúspěšným účastníkům řízení i vůči rozhodnutí (výroku) o udělení 

nenárokové licence k vysílání jinému účastníkovi řízení (kromě výroku o neudělení licence, proti kterému 

neúspěšný účastník řízení žalobní legitimaci má). Žadatelům o přijetí do služební poměru a/nebo 

zařazení/jmenování na služební místo není negativní rozhodnutí vůbec vydáváno. Je tedy otázkou, proč judikatura 

v případě výběrových řízení v režimu zákona o státní službě nešla obdobnou cestou.  
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žadatelů (za situace, kdy i 2 zbývající nejvhodnější žadatelé odstoupili nebo se výběrového 

řízení účastnili méně než 3 žadatelé).79 

 V praxi může nastat i situace, že nově přijatý státní zaměstnanec svou situaci 

z nejrůznějších důvodů přehodnotí i po vydání rozhodnutí o přijetí do služebního poměru 

(kterým se státní zaměstnanec zároveň zařazuje či jmenuje na konkrétní služební místo) 

a o výkon služby již nemá zájem. Jak bylo vyloženo již výše, v souladu s § 164 odst. 2 zákona 

o státní službě se na výběrovou komisi vztahují ustanovení správního řádu o řízení před 

kolegiálním orgánem. Na výběrové řízení se tedy uplatňují ustanovení správního řádu 

o správním řízení. Státní zaměstnanec se do výběrového řízení přihlásil na základě žádosti 

o přijetí do služebního poměru a zařazení/jmenování na služební místo. Rozhodnutí o přijetí do 

služebního poměru bylo tak dle mého názoru vydáno v rámci řízení o žádosti ve smyslu § 44 

správního řádu. V souladu s § 45 odst. 4 správního řádu „může žadatel zúžit předmět své žádosti 

nebo vzít žádost zpět; toto právo nelze uplatnit v době od vydání rozhodnutí správního orgánu 

prvního stupně do zahájení odvolacího řízení.“ Státní zaměstnanec tak může proti rozhodnutí 

o přijetí do služebního poměru podat odvolání v souladu s § 81 správního řádu a poté vzít svoji 

žádost zpět v souladu s § 45 odst. 4 správního řádu. Služební orgán poté řízení o přijetí do 

služebního poměru státního zaměstnance zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) správního 

řádu.  

 V souladu s § 31 odst. 1 zákona o státní službě vzniká služební poměr dnem, který 

služební orgán uvedl v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru. Může nastat situace, že se 

státní zaměstnanec v den nástupu do služby nedostaví do služebního úřadu. V takovém případě 

služební orgán postupuje v souladu s § 31 odst. 2 zákona o státní službě – neuvědomí-li státní 

zaměstnanec služební orgán o závažné překážce, která mu brání v nástupu do služby (a to 

nejpozději do 7 dnů ode dne plánovaného nástupu do služby), služební orgán rozhodnutí 

o přijetí do služebního poměru zruší s účinky ode dne vzniku služebního poměru.  

 Zajímavostí je poté postup služebního orgánu při skládání služebního slibu. Každý státní 

zaměstnanec je povinen při nástupu do služby složit služební slib v souladu s § 32 zákona 

o státní službě. Dle § 32 odst. 5 zákona o státní službě „bylo-li složení služebního slibu 

odmítnuto nebo byl-li složen služební slib s výhradou, služební poměr se považuje od počátku 

za neexistující.“ V případě, že státní zaměstnanec nenastoupí do služby vůbec, služební orgán 

vydává rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přijetí do služebního poměru. V případě, že státní 

 
79 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví podrobnosti k 

provádění výběrových řízení. Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx, čl. 44, odst. 5. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx
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zaměstnanec složí slib s výhradou, služební poměr se považuje od počátku za neexistující. 

Z právní úpravy není zřejmé, proč zákonodárce v těchto dvou případech zvolil různé postupy 

řešení. Dle mého názoru by bylo vhodné vydat rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přijetí do 

služebního poměru i v případě odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou. Ve druhém 

případě by bylo vhodné, aby státní zaměstnanec měl možnost případné obrany v rámci 

odvolacího řízení za situace, kdy by nesouhlasil s výkladem služebního orgánu, že složil 

služební slib „s výhradou“. Možným (i když dle mého názoru zbytečně obtížným řešením) by 

bez příslušné zákonné úpravy byl postup dle § 142 správního řádu. Státní zaměstnanec by se 

mohl domáhat vydání deklaratorního rozhodnutí s určením, že jeho služební poměr nezanikl.  

3.2.1 Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru 

 

 Aby mohl být žadatel přijat do služebního poměru, musí splnit veškeré předpoklady 

a požadavky pro přijetí do služebního poměru. Rozdíl mezi předpokladem a požadavkem pro 

přijetí do služebního poměru spočívá ve skutečnosti, že předpoklady pro přijetí do služebního 

poměru jsou stanoveny zákonem, kdežto požadavky stanovuje služební orgán ve služebním 

předpise a jsou stanoveny pro konkrétní služební místo. 

 Základní předpoklad je stanoven v § 22 zákona o státní službě. Dle tohoto ustanovení 

„lze do služebního poměru přijmout pouze osobu, u které lze předpokládat, že bude ve službě 

dodržovat demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vykonávat službu.“ 

Dané ustanovení je jistě důležitým předpokladem pro výkon služby. Otázkou zůstávají reálné 

možnosti služebního orgánu prověřit tuto skutečnost u přijímaného státního zaměstnance. 

Zajímavější je otázka možného postupu dle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě, podle 

kterého služební orgán rozhodne o skončení služebního poměru státního zaměstnance, který 

„nesplňuje bez zavinění služebního úřadu jiný předpoklad potřebný k výkonu služby.“ 

Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví 

podrobnosti ke skončení služebního poměru (dále jen „metodický pokyn ke skončení 

služebního poměru“)80, sice tento předpoklad při výkladu § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní 

službě nezmiňuje, dle mého názoru je státní zaměstnanec povinen po celou dobu výkonu služby 

splňovat i tento předpoklad, který sám zákon o státní službě považuje za základní.  

 Mezi další předpoklady patří v souladu s § 25 odst. 1 zákona o státní službě  

 
80 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví podrobnosti ke 

skončení služebního poměru. Mvcr.cz [online]. 29.06.2020 [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2020.aspx.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2020.aspx
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„a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo 

občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

b) dosáhnout věku 18 let, 

c) být plně svéprávný, 

d) být bezúhonný, 

e) dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a81 

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.82“ 

 Služební orgán může dále stanovit ve služebním předpisu v souladu s § 25 odst. 5 

zákona o státní službě požadavek úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání 

nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby,83 popř. požadavek způsobilosti mít 

přístup k utajovaným informacím podle právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných 

informací. 

 Při přijetí do služebního poměru a zařazení/jmenování na služební místo musí žadatel 

splňovat všechny předpoklady i požadavky. Rozlišení mezi předpokladem a požadavkem je 

nicméně stěžejní pro další osud státního zaměstnance v případě, že předpoklad nebo požadavek 

v průběhu výkonu služby přestane splňovat. V případě, že státní zaměstnanec přestane splňovat 

některý z předpokladů pro výkon služby, služební orgán rozhodne o skončení služebního 

poměru státního zaměstnance, a to v souladu s § 72 odst. 1 písm.  a)84 nebo c) zákona o státní 

službě, popř. státnímu zaměstnanci skončí služební poměr ze zákona na základě § 74 odst. 1 

písm. a) nebo d) zákona o státní službě (v případě předpokladů svéprávnosti a bezúhonnosti). 

V případě, že státní zaměstnanec přestane splňovat některý z požadavků pro výkon služby na 

daném služebním místě, situace již není tak přehledná. V souladu s § 61 odst. 1 písm. e) a f) 

zákona o státní službě se státní zaměstnanec převede na jiné vhodné služební místo za situace, 

kdy přestane splňovat požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím podle 

právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací nebo požadavek státního 

občanství České republiky.85 Zákon o státní službě neupravuje situaci, kdy státní zaměstnanec 

přestane splňovat jiný požadavek stanovený pro konkrétní služební místo (odebere se mu 

 
81 Zákon o státní službě v příloze č. 1 stanovuje potřebné vzdělání pro výkon služby v jednotlivých platových 

třídách. 
82 Zdravotní způsobilost ověřuje před přijetím do služebního poměru služební orgán vysláním žadatele, o kterém 

byla sepsána dohoda podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě, na vstupní pracovně-lékařskou prohlídku 

v souladu s § 28 odst. 5 zákona o státní službě. 
83 Např. požadavek vlastnit řidičské oprávnění skupiny B.  
84 V § 72 odst. 1 písm. a) zákona o státní služby hovoří zákon o státní službě o požadavku na občanství členského 

státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

přičemž se zjevně jedná o chybu a je tím myšlen předpoklad dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě. 
85 Dle § 25 odst. 4 zákona o státní službě může služební orgán v rámci systemizace stanovit pro konkrétní služební 

místo požadavek mít české občanství s ohledem na veřejný zájem.  
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řidičské oprávnění nebo titul osvědčující mu odborné zaměření vzdělání). Přestože se bude 

jednat o raritní případy, dle mého názoru by v § 61 odst. 1 zákona o státní službě mohlo být 

pouze souhrnně uvedeno, že státní zaměstnanec se převede na jiné vhodné služební místo 

v případě, že přestane splňovat požadavek pro výkon služby na konkrétním služebním místě 

stanovený služebním předpisem, požadavek státního občanství České republiky nebo 

požadavek stanovený jiným právním předpisem, který by pojmul současná písm. e), f) a i).  

3.2.2 Podmínky pro nově přijatého státního zaměstnance (povinnost vykonat úspěšně 

úřednickou zkoušku, zkušební doba) 

 

 Mezi podmínky pro nově přijatého státního zaměstnance lze zařadit povinnost státního 

zaměstnance úspěšně vykonat úřednickou zkoušku a s tím spojenou dobu trvání služebního 

poměru na dobu určitou a dále zkušební dobu státního zaměstnance.  

Služba je vykonávána ve služebním poměru s trváním na dobu neurčitou i na dobu 

určitou. Dle § 21 odst. 1 zákona o státní službě se nicméně služební poměr zpravidla vykonává 

na dobu neurčitou.  

 Důvody pro přijetí státního zaměstnance do služebního poměru na dobu určitou jsou 

následující: 

- přijatý státní zaměstnanec dosud nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku,  

- přijatý státní zaměstnanec je přijat pouze jako náhrada za dočasně nepřítomného 

státního zaměstnance, 

- je-li třeba prostřednictvím státního zaměstnance zajistit splnění časově omezeného 

úkolu služebního úřadu (služební místo je systemizováno na dobu určitou), 

- je-li třeba prostřednictvím státního zaměstnance zajistit plnění úkolů za státního 

zaměstnance, kterému byla povolena kratší služební doba (tzv. „doplňkové služební 

místo“), nebo 

- bude-li státní zaměstnanec vyslán k výkonu zahraniční služby.86 

 

 V § 29 odst. 1 zákona o státní službě je stanoveno, že „má-li být na základě výsledku 

výběrového řízení na volné služební místo zařazena nebo na volné služební místo představeného 

jmenována osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba 

do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců, nebyla-li v oznámení 

o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa uvedena doba kratší.“   

 
86 Výčet je v souladu s § 21 zákona o státní službě a nařízením vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve 

kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, ve znění pozdějších předpisů. 
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Po úspěšném vykonání úřednické zkoušky má státní zaměstnanec v souladu s § 42 

zákona o státní službě nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou 

(případně na delší dobu určitou) v souladu s oznámením o vyhlášení výběrového řízení. 

Úřednická zkouška se skládá z obecné části a zvláštní části pro obor/y služby stanovený/é na 

služebním místě, na které byl státní zaměstnanec při přijetí do služebního poměru zařazen nebo 

jmenován. V případě, že státní zaměstnanec nestihne úspěšně obě části úřednické zkoušky 

složit v době 12 měsíců nebo ji opakovaně složí neúspěšně (na vykonání úřednické zkoušky má 

státní zaměstnanec 2 pokusy) jeho služební poměr skončí ze zákona (a to v souladu s § 71 nebo 

§ 74 odst. 1 písm. g) zákona o státní službě).87 

 Výše uvedený systém je logický a v praxi dle mého názoru nezpůsobuje problémy. 

Problematická situace nicméně může nastat ve chvíli, kdy státní zaměstnanec bude ještě před 

úspěšným vykonáním úřednické zkoušky zařazen či jmenován na jiné služební místo, kde bude 

služba vykonávána v jiném oboru služby.  

V případě, že státní zaměstnanec má úspěšně vykonanou úřednickou zkoušku a je 

zařazen/převeden/jmenován na služební místo, kde je služba vykonávána v jiném oboru služby, 

nebo mu byl změnou systemizace (resp. na základě změny služebního předpisu) na jeho 

služebním místě stanoven nový obor služby, má státní zaměstnanec 12 měsíců na to, aby 

úspěšně vykonal zvláštní část úřednické zkoušky v novém oboru služby. V případě, že tak 

neučiní, bude v souladu s § 61 odst. 1 písm. h) zákona o státní službě převeden na jiné služební 

místo.   

V případě, že se jedná o státního zaměstnance, který byl přijat do služebního poměru na 

dobu určitou 12 měsíců z důvodu, že dosud nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku, a je 

zařazen/převeden/jmenován na nové služební místo, kde je služba vykonávána v novém oboru 

služby, postup je odlišný. Touto problematikou se zabývá čl. 20 odst. 1 metodického pokynu 

ke změnám služebního poměru. Takovému státnímu zaměstnanci se stanovená doba trvání 

služebního poměru na dobu určitou nebude měnit na delší dobu určitou a zůstane nedotčena, 

přestože začal vykonávat službu v novém oboru služby. Zvláštní část úřednické zkoušky bude 

ale povinen vykonat pro nový obor služby, ne ten původní. Doba pro vykonání zvláštní části 

úřednické zkoušky tak může být velmi krátká. Lze samozřejmě namítat, že státní zaměstnanec 

s touto okolností musel počítat, když se hlásil do výběrového řízení na nové služební místo (za 

situace, že na nové služební místo není převáděn). 

 
87 V souladu s § 35 a násl. zákona o státní službě.  
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 Rigidnost stanovení výše uvedené doby určité se ale uplatní i v jiných případech. 

Například za situace, kdy na straně státního zaměstnance vznikne překážka ve službě, a to 

například v podobě zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské/rodičovské dovolené nebo 

v podobě dočasné neschopnosti státního zaměstnance k výkonu služby (tedy v podobě nemoci 

státního zaměstnance). I v těchto případech zákon o státní službě nestanovuje žádné výjimky 

a v případě nevykonání úřednické zkoušky těmto státním zaměstnancům zřejmě skončí 

služební poměr.   

 Poslední situací, kterou lze zmínit, je výkon služby v novém oboru služby na 

dosavadním služebním místě, kdy byl nový obor služby přidán změnou systemizace (resp. na 

základě změny služebního předpisu). I v tomto případě (který je nezávislý na vůli státního 

zaměstnance) bude státní zaměstnanec povinen vykonat v určeném termínu i zvláštní část 

úřednické zkoušky z nového oboru služby.  

 Na základě popsaných případů by se dle mého názoru měla minimálně rozvinout 

diskuze, zda nezařadit výše uvedené případy mezi výjimky, kdy se doba trvání služebního 

poměru na dobu určitou, v rámci které je státní zaměstnanec povinen úspěšně vykonat 

úřednickou zkoušku, prodlužuje, a to například novelizací § 29 zákona o státní službě.  

 Při přijetí do služebního poměru se státnímu zaměstnanci zároveň stanoví zkušební doba 

v souladu s § 29 odst. 2 zákona o státní službě v délce trvání 6 měsíců. Zkušební doba se 

prodlužuje o dobu celodenních překážek ve výkonu služby a o dobu celodenní dovolené. 

Zkušební doba v rámci služebního poměru funguje obdobně jako zkušební doba v rámci 

pracovního poměru. Po dobu trvání zkušební doby může služební orgán i státní zaměstnanec 

kdykoli zrušit služební poměr, a to bez udání důvodu. Tento typ skončení služebního poměru 

zařadil zákonodárce do § 74 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě, tedy mezi skončení 

služebního poměru ze zákona. V daném případě se tak nevydává rozhodnutí, ale pouze se druhé 

straně doručí písemné oznámení o zrušení služebního poměru. 

 Rozdíl oproti zákoníku práce tkví v tom, že zákon o státní službě nehovoří o možnosti 

zkrátit zkušební dobu (např. dohodou mezi služebním orgánem a státním zaměstnancem). 

S ohledem na skutečnost, že se pohybujeme v normě veřejného práva, zkušební doba tak bude 

trvat vždy nejméně 6 měsíců. A to tedy i za situace, kdy bude státní zaměstnanec přijat do 

služebního poměru na dobu určitou s dobou trvání například 9 měsíců.  Zde lze opět shledat 

odklon od úpravy zákoníku práce, který v § 35 odst. 5 stanovuje, že „zkušební doba nesmí být 

sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.“  

Z hlediska posuzování zkušební doby a řízení ve věcech služby je vhodné se obeznámit 

i se závěrem č. 30 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu 
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k zákonu o státní službě ze dne 8. února 2019.88 Poradní sbor se zabýval otázkou možnosti 

obrany státního zaměstnanci proti oznámení o zrušení služebního poměru ve zkušební době. 

Poradní sbor dospěl k závěru, že ač je zrušení služebního poměru ve zkušební době skončením 

služebního poměru ze zákona, zákon předpokládá doručení písemného oznámení, které musí 

být dle poradního sboru doručeno formálně a materiálně bezvadně. Obranou proti oznámení 

o zrušení služebního poměru ve zkušební době je dle poradního sboru žádost o určení právního 

vztahu podle § 142 správního řádu. Státní zaměstnanec je oprávněn požádat služební orgán 

o rozhodnutí, zda jeho služební poměr trvá, nebo zda zanikl. 

 

3.3 Rozhodnutí o zařazení na služební místo/jmenování na služební místo představeného 

 

 V souladu s § 23 odst. 1 zákona o státní službě „rozhodne spolu s rozhodnutím o přijetí 

do služebního poměru služební orgán o zařazení státního zaměstnance na služební místo nebo 

o jmenování státního zaměstnance na služební místo představeného.“ 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, každý státní zaměstnanec je v rámci služebního poměru 

zařazen nebo jmenován na konkrétní služební místo.89 Státní zaměstnanci poté v rámci jednoho 

služebního poměru mohou být volně zařazováni/jmenováni na jiná služební místa (např. na 

základě výběrového řízení), a to i v rámci jiného služebního úřadu, neboť služební poměr 

státních zaměstnanců je poměr ke státu, nikoli ke konkrétnímu služebnímu úřadu. Takto 

doslovnou definici v zákoně o státní službě nenajdeme, ale lze ji dovodit z jednotlivých 

ustanovení zákona o státní službě, popř. z metodického pokynu ke změnám služebního 

poměru.90  

Jednoduchá prostupnost státních zaměstnanců mezi služebními úřady je v praxi 

výhodným a uplatňovaným institutem. Ostatně dle mého názoru by nebylo smysluplné 

opětovně státní zaměstnance podrobovat například zkušební době, když se již v rámci výkonu 

služby osvědčili. V rámci mé praxe jsem si nicméně uvědomila, že institut služebního poměru 

jako poměru ke státu, nezaručuje státním zaměstnancům shodný přístup od všech služebních 

úřadů. Služební úřady mají různě nastavený systém odměňování, různě rozhodují v rámci 

slaďování služebního a soukromého života státních zaměstnanců (různá míra povolování 

 
88 Závěr č. 30 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 8. února 2019: Zrušení služebního poměru služebním orgánem ve zkušební době. Www.mvcr.cz [online]. [cit. 

2021-5-2]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx.  
89 Jak vyplývá z daného ustanovení, rozdíl mezi zařazením a jmenováním na služební místo je, že zařazováni jsou 

„řadoví“ státní zaměstnanci a jmenováni jsou představení.  
90 Srovnejte např. § 24 odst. 2, § 30 odst. 2 písm. h), § 49 odst. 3 a 5, § 51 odst. 6, § 52 odst. 3 písm. a), § 53 odst. 

3 písm. a), § 54 odst. 3, § 55 odst. 3 písm. a), § 57 odst. 3 písm. a) nebo § 162 odst. 3 zákona o státní službě.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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zkrácené služební doby, různá praxe pro uzavírání dohod o výkonu služby z jiného místa, různé 

formy nastavení služební doby), vykazují odlišnosti v úspěšnosti státních zaměstnanců v rámci 

služebního hodnocení, různě povolují jinou výdělečnou činnost (a na různě dlouhá období) 

apod.91 Lze nyní uplatnit argument, že služební orgány rozhodují v souladu s konkrétními 

specifiky a okolnostmi platnými pro daný služební úřad. Přesto se domnívám, že daná oblast 

by si zasloužila bližší zkoumání, neboť ani specifika konkrétních služebních úřadů zřejmě 

neodůvodňují všechny rozdíly výše nastíněné. Všechny služební úřady (kromě výjimek) by 

mohly mít například stanovenou jednotnou služební dobu (např. pružná služební doba 

s měsíčním vyrovnávacím obdobím), jiná výdělečná činnost by se povolala na shodná období 

(např. na dobu zařazení/jmenování na konkrétní služební místo) apod. Obdobně by mohla být 

nastavena pravidla pro uzavírání dohod o výkonu služby z jiného místa. Státní zaměstnanec, 

který je zařazen k výkonu služby do jiného služebního úřadu, má na základě výše uvedeného 

oslabené legitimní očekávání, že mu budou nastaveny shodné podmínky pro výkon služby jako 

v jeho dosavadním služebním úřadě.92 Úprava služební doby nebo uzavírání dohod o výkonu 

služby z jiného místa by mohla být přitom jednoduše nastavena v rámci kolektivní dohody 

vyššího stupně. O jiné výdělečné činnosti nebo odměňování se budu zmiňovat více 

v podkapitolách věnovaných řízením v těchto oblastech.  

 V rozhodnutí o zařazení či jmenování na služební místo se vždy stanoví (kromě 

obecných náležitostí správního rozhodnutí) 

a) označení státního zaměstnance,  

„b) datum a místo narození, 

c) obor služby, 

d) služební místo, 

e) den nástupu do služby na služebním místě, 

f) údaj o tom, zda služba bude na služebním místě vykonávána na dobu neurčitou nebo na dobu 

určitou, v případě doby určité též její trvání, 

 
91 K bližšímu studiu doporučuji např. Výroční zprávu o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního 

života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2018. In: Www.mvcr.cz [online]. 

[cit. 2021-02-19]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-o-vytvareni-podminek-pro-

sladeni-rodinneho-a-osobniho-zivota-statnich-zamestnancu-s-vykonem-statni-sluzby-sluzebnimi-urady-za-rok-

2018.aspx; nebo Výroční zprávu o státní službě za rok 2019 [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx.  
92 Státní zaměstnanec měl například doposud uzavřenou dohodu o výkonu služby z jiného místa s tím, že může 

vykonávat službu z domova 2 libovolné dny v měsíci. Nový služební úřad má nicméně striktnější politiku pro 

uzavírání dohod o výkonu služby z jiného místa a bez specifického důvodu (např. péče o nezletilé dítě) dohodu se 

stáním zaměstnancem neuzavře.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-o-vytvareni-podminek-pro-sladeni-rodinneho-a-osobniho-zivota-statnich-zamestnancu-s-vykonem-statni-sluzby-sluzebnimi-urady-za-rok-2018.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-o-vytvareni-podminek-pro-sladeni-rodinneho-a-osobniho-zivota-statnich-zamestnancu-s-vykonem-statni-sluzby-sluzebnimi-urady-za-rok-2018.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-o-vytvareni-podminek-pro-sladeni-rodinneho-a-osobniho-zivota-statnich-zamestnancu-s-vykonem-statni-sluzby-sluzebnimi-urady-za-rok-2018.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe.aspx
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g) údaj o tom, zda a jak se mění doba trvání služebního poměru, jde-li o jmenování státního 

zaměstnance vykonávajícího dosud službu ve služebním poměru na dobu určitou, 

h) služební úřad, v němž státní zaměstnanec bude vykonávat službu, a služební působiště, 

i) služební označení, 

j) platové zařazení, 

k) délku kratší služební doby, byla-li povolena.“93 

 

 Právní úprava zařazení na služební místo či jmenování na služební místo představeného 

na základě výběrového řízení je dle mého názoru jednoznačná a neposkytuje prostor pro sporné 

výklady. 

Jako problematickou vnímám úpravu zařazení a jmenování na jiné služební místo 

uvedenou v § 49 a § 51 zákona o státní službě. V daných ustanoveních jsou stanoveny 

podmínky (shodný obor služby, stejná nebo nižší platová třída, stejný nebo nižší stupeň řízení, 

splnění předpokladů a požadavků stanovených pro jiné služební místo, dohoda mezi služebním 

orgánem a novým bezprostředně nadřízeným, souhlas státního zaměstnance), na základě 

kterých lze zařadit či jmenovat státního zaměstnance na jiné služební místo i bez výběrového 

řízení. Za specifických podmínek ho lze zařadit poté i na služební místo o 1 platovou třídu výše, 

než je jeho současné zařazení, a dokonce ho lze zařadit do podřízeného nebo nadřízeného 

služebního úřadu. Problematické není ani tak nastavení podmínek jako uchopení daného řízení 

ve věcech služby. Dle čl. 18 odst. 8 (resp. čl. 26 odst. 5) metodického pokynu ke změnám 

služebního poměru se v daném případě nejedná o řízení o žádosti o zařazení či jmenování na 

jiné služební místo (oproti výběrovému řízení, do kterého se žadatel přihlásí svou žádostí). Dle 

metodického pokynu se případné podání státního zaměstnance, ve kterém projeví svůj zájem 

o zařazení či jmenování na služební místo, posuzuje pouze jako podnět k zahájení řízení z moci 

úřední. Dokumenty prokazující splnění podmínek (včetně souhlasu státního zaměstnance se 

zařazením či jmenováním na jiné služební místo) jsou poté ve formě podkladů součástí 

správního spisu. V odst. 11 čl. 18 metodického pokynu ke změnám služebního poměru se poté 

poodkrývá dle mého názoru nedokonalost daného institutu. Zabývá se situací, kdy o neobsazené 

služební místo projeví zájem více státních zaměstnanců (popř. se více státních zaměstnanců jeví 

jako vhodných). V takovém případě má dle metodického pokynu v rámci zásady 

transparentnosti služební orgán vyhlásit na takové služební místo výběrové řízení, popř. alespoň 

vést pohovory s uchazeči s cílem vybrat toho nejvhodnějšího. Jako problematickou v daném 

 
93 Dle § 30 odst. 2 zákona o státní službě.  



82 

 

případě vnímám skutečnost, že státní zaměstnanci v konkrétním služebním úřadu (a o to spíše 

v rámci podřízených i nadřízených služebních úřadů) nemají přehled o obsazovaných 

služebních místech. Služební orgán nemá možnost zjistit, zda v rámci služebního úřadu (popř. 

v rámci podřízených i nadřízených služebních úřadů) nejsou státní zaměstnanci, kteří by měli 

o dané služební místo zájem. Veřejná část Informačního systému o státní službě obsahuje pouze 

seznam neobsazených služebních míst, na která bylo vyhlášeno výběrové řízení. Pro zajištění 

transparentnosti by tak dle mého názoru měl mít každý služební úřad alespoň např. na 

elektronické úřední desce vyvěšena všechna neobsazená služební místa, aby státní zaměstnanci 

měli možnost svůj zájem projevit.  

Výše uvedená problematika se dotýká i státních zaměstnanců, kteří jsou zařazeni mimo 

výkon služby z organizačních důvodů, a kteří mají být přednostně převedeni na jiné vhodné 

neobsazené služební místo, než je na něj vypsáno výběrové řízení.  

V neposlední řadě daný postup snižuje šance žadatelů mimo státní službu ucházet se 

o neobsazená služební místa.  

 

3.4 Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení/jmenování na služební místo – 

dílčí závěr 

 

 V rámci řízení o přijetí do služebního poměru a/nebo zařazení/jmenování na služební 

místo lze nalézt prostor pro mírné zlepšení a tedy případnou legislativní úpravu. 

 Když odhlédneme od drobností typu sjednocení postupu služebního orgánu při 

nenastoupení státního zaměstnance do služby a při nesložení služebního slibu/složení 

služebního slibu s výhradou, lze se zaměřit na pojetí běhu doby trvání služebního poměru 

v délce 12 měsíců při přijetí do služebního poměru, v rámci které má státní zaměstnanec 

úspěšně vykonat obecnou i zvláštní část úřednické zkoušky. Dle mého názoru je vhodné zvážit 

a legislativně zakotvit prodloužení této doby v případě, že státní zaměstnanec v daném období 

začne vykonávat službu v novém oboru/ech služby (přičemž v době 12 měsíců by měl být 

povinen složit alespoň obecnou část úřednické zkoušky) nebo u něj nastanou závažné 

dlouhodobější překážky (mateřská/rodičovská dovolená, dlouhodobá neschopnost k výkonu 

služby atd.). 

 Dále je dle mého názoru vhodné stanovit povinnost služebním úřadům vyvěšovat např. 

na úřední desce seznam neobsazených služebních, na která nejsou vyhlášena výběrová řízení 

(resp. způsobem, aby se s tímto seznamem mohli seznámit všichni státní zaměstnanci) pro 

možnost postupu dle § 49 odst. 2 až 5 a § 51 odst. 5 a 6 zákona o státní službě.  
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 V neposlední řadě by bylo vhodné zvážit revizi § 61 zákona o státní službě, který se 

nevypořádává se skutečností, kdy státní zaměstnanec přestane splňovat jakýkoli požadavek 

stanovený pro jeho služební místo služebním předpisem v souladu s § 25 odst. 5 zákona o státní 

službě (např. se státnímu zaměstnanci odebere se řidičské oprávnění nebo titul osvědčující mu 

odborné zaměření vzdělání). 

 

3.5 Odměňování 

 

 Odměňování státních zaměstnanců se v souladu s § 144 odst. 1 zákona o státní službě 

řídí zákoníkem práce (není-li v zákoně o státní službě stanoveno jinak). Mezi další právní 

předpisy, kterými se řídí odměňování státních zaměstnanců, patří zejména nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb., a nařízení vlády č. 36/2019 Sb. 

 Státní zaměstnanci jsou odměňováni platem, který se skládá z předem definovaných 

složek – platový tarif, osobní příplatek, příplatek za vedení. O ostatních složkách platu, tedy 

o příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštním příplatku, nebude tato práce 

s ohledem na svůj rozsah pojednávat.  

 Cílem této podkapitoly je představit výše uvedené složky platu státního zaměstnance 

a zákonné podmínky pro jejich přiznání a posouzení. V rámci této podkapitoly se zároveň opět 

zaměřím i na možné legislativní nedokonalosti, které ztěžují implementaci zákonných 

ustanovení o odměňování v praxi a jejich řešení.   

 V rámci této podkapitoly budou také nastíněny některé rozdíly mezi odměňováním 

státních zaměstnanců ve služebním poměru a zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kteří 

vykonávají práci v rámci pracovního poměru (tedy další zaměstnanci, kterým je přiznáván 

plat). Jejich odměňování se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb.“). 

S ohledem na skutečnost, že služební poměr státních zaměstnanců je poměrem ke státu 

a státní zaměstnanci se mohou v rámci jednoho služebního poměru přesouvat mezi různými 

služebními úřady, systém odměňování státních zaměstnanců by měl být dle mého názoru 

univerzální a jednotný. Cílem této kapitoly je tedy i posouzení, zda státní zaměstnanci mohou 

mít legitimní očekávání ohledně svého platu při přesunu na jiný služební úřad.   
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3.5.1 Platový tarif a jeho přiznání 

  

 Platový tarif se skládá z platové třídy a platového stupně.94 Platový tarif je základní 

složkou platu státního zaměstnance a může být i jeho jedinou složkou. Platové tarify státních 

zaměstnanců jsou stanoveny tabulkou, která je přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

 Platová třída je stanovena pro každé služební místo systemizací (§ 17 odst. 1 písm. a) 

a b) zákona o státní službě). Určení, do jaké platové třídy by mělo být služební místo zařazeno, 

vychází z charakteristiky platových tříd, která je přílohou č. 1 zákona o státní službě. Jednotlivé 

platové třídy (5. až 16.) jsou zde rozčleněny dle namáhavosti a složitosti vykonávaných 

činností. V příloze č. 2 je zároveň u každé platové třídy stanoveno vzdělání, které státní 

zaměstnanec musí splňovat, aby mohl službu v dané platové třídě vykonávat (jako zákonný 

předpoklad ve smyslu § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě). Dále je tam určeno služební 

označení státního zaměstnance, které vyplývá ze zařazení do platové třídy, resp. vyplývá 

z nejvýše dosaženého vzdělání (srov. § 7 a § 9 zákona o státní službě).  

 Z výše uvedeného vyplývá první rozdíl mezi státními zaměstnanci (ve služebním 

poměru) a zaměstnanci ve veřejné správě (v pracovním poměru). Státní zaměstnanec musí 

splňovat stanovené vzdělání pro platovou třídu, do které má být zařazen.95 Oproti tomu ostatní 

zaměstnanci ve veřejné správě nemusí předepsané vzdělání splňovat, pouze se jim odečte 

příslušný počet let z jejich započitatelné praxe v souladu s § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 564/2006 

Sb. (dosáhnou tedy na nižší platový stupeň). 

 Platový stupeň reprezentuje délku započitatelné praxe státního zaměstnance, přičemž 

v nařízení vlády č. 304/2014 Sb. je upraveno celkem 12 platových stupňů. Kombinací platové 

třídy a platového stupně v tabulce, která je přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., poté 

můžeme stanovit platový tarif státního zaměstnance.    

 Dle § 159 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě se rozhodování ve věcech služby 

vztahuje i na rozhodování o odměňování. V § 159 odst. 2 písm. k) zákona o státní službě je dále 

stanoveno, že rozhodování ve věcech služby (a tedy ani ustanovení správního řádu o správním 

řízení) se nevztahují na rozhodování o platu, „je-li předmětem rozhodnutí 

 
94 Dle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. „přísluší státnímu zaměstnanci platový tarif stanovený pro 

platovou třídu stanovenou pro služební místo, na které je zařazen, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.“ 
95 Mezi výjimku lze zařadit tzv. výjimku z předpokladu vzdělání upravenou v § 201 zákona o státní službě, která 

se ovšem vztahovala a vztahuje pouze na dosavadní zaměstnance, kteří se „překlápěli“ z pracovního do služebního 

poměru v roce 2015, a kteří se v rámci předcházejícího pracovního poměru dlouhodobě osvědčili. Poté lze ještě 

upozornit na § 49 odst. 4 zákona o státní službě, který stanovuje podmínky pro postup státních zaměstnanců 

zařazených v 9. a 10. platové třídě o jednu platovou třídu výše, přestože nesplňují stanovené vzdělání (u těchto 

státních zaměstnanců se poté uplatní odpočet z jejich započitatelné praxe podle § 3 odst. 5 nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb.). 
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1. změna výše platového tarifu v důsledku změny výše platových tarifů stanovených nařízením 

vlády, nebo 

2. zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně v důsledku dosažení délky 

započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň.“ 

 Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, že se valorizuje platová tabulka v nařízení 

vlády č. 304/2014 Sb. nebo státní zaměstnanec dosáhne započitatelné praxe pro vyšší platový 

stupeň, nevede se řízení ve věcech služby. Státnímu zaměstnanci se pouze vydá oznámení 

o změně platu.96 

 V jiných případech (týkajících se platového tarifu státního zaměstnance) se ovšem řízení 

ve věcech služby vede. Jedná se o specifické případy, mezi které patří zejména situace, kdy je 

státnímu zaměstnanci změněna platová třída změnou systemizace, v případě postupu podle § 1 

odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (přiznání zvýšeného platového tarifu státnímu 

zaměstnanci na klíčovém služebním místě) a v případě postupu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb. 

3.5.2 Změna platové třídy na základě změny systemizace 

  

 V případě změny platové třídy na základě změny systemizace je stěžejní posouzení, zda 

se jedná o natolik podstatnou změnu služebního místa, že dochází k jeho zrušení a zřízení 

nového. Touto problematikou se zabýval poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní 

službu k zákonu o státní službě č. 9 ze dne 25.11.2016.97  

 Poradní sbor dospěl k závěru, že nedochází ke zrušení služebního místa v případě, že na 

obsazeném služebním místě dojde ke zvýšení o maximálně dvě platové třídy nahoru (a současně 

tím nedojde ke změně požadovaného vzdělání na služebním místě) nebo dojde ke snížení 

platové třídy a státní zaměstnanec s takovou změnou souhlasí. Poradní sbor dle závěru vycházel 

z § 18 odst. 2 zákona o státní službě, který stanoví, že „změna systemizace, která spočívá ve 

změně počtu služebních míst, objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců 

na služebních místech nebo změně platové třídy, v níž je zařazeno služební místo, o více než 

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

služebního úřadu nebo k podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena.“  

Dle poradního sboru je takový postup možný, neboť v § 18 odst. 2 zákona o státní službě 

 
96 Vzor takového oznámení lze najít na webových stránkách sekce pro státní službu: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx.  
97 Závěr č. 9 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 25.11.2016: Služební místo a jeho změny z pohledu systemizace. In: Mvcr.cz [online]. 25.11.2016 [cit. 2021-

02-26]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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zákonodárce vymezil, v jakých případech u změny platové třídy jsou pravidla pro schválení 

této změny přísnější a naopak. Změnu platové třídy podle specifikace vyplývající z § 18 odst. 

2 zákona o státní službě poté dle odst. 5 daného ustanovení schvaluje Ministerstvo vnitra 

v dohodě s Ministerstvem financí.  

 Dle mého názoru nemá závěr poradního sboru v tuto chvíli dostatečnou zákonnou 

oporu. Ve výše vyjmenovaných případech se státnímu zaměstnanci (kterému je například 

zvýšena platová třída z platové třídy 12 na platovou třídu 14) pouze vydá rozhodnutí o platu, 

kterým je zařazen do nové platové třídy a je mu nově stanoven plat. V případě takové změny 

nicméně muselo ale dojít k podstatné změně v rámci služebního místa – nově jsou na něm 

vykonávány namáhavější a složitější činnosti, které jsou svým charakterem dle mého názoru 

natolik odlišné, že se jedná de facto o nové služební místo (přičemž původní služební místo je 

zrušeno). Dle mého názoru by nadále měla probíhat diskuze, zda na takové služební místo by 

nemělo být vypsáno výběrové řízení v souladu se zásadou transparentnosti.  

 K zařazování do platových tříd státních zaměstnanců je obecně dle mých zkušeností 

z praxe přistupováno služebními úřady různě. Přestože se odměňování státních zaměstnanců 

v rámci služebního poměru řídí shodnými právními předpisy a systém platových tříd by měl 

být vždy jednotný, v praxi je situace mírně nepřehledná, byť jistě dochází k sjednocování praxe 

prostřednictvím sekce pro státní službu při posuzování změn systemizace.  Sekce pro státní 

službu má nicméně možnost dávat svá stanoviska k navrhovaným změnám. Historicky si 

nicméně služební úřady na většině služebních míst nastavily platovou třídu a tato platová třída 

se nijak nemění. Sekce pro státní službu tak nemá možnost řádného posouzení u všech 

služebních míst (jednalo by se samozřejmě o velice administrativně a časově náročnou operaci). 

Současná situace dle mého názoru nicméně neposkytuje 100 % garanci, že v rámci shodně 

složitých a namáhavých činností bude státní zaměstnanec na libovolném služebním úřadě 

zařazen vždy do stejné platové třídy. Dle § 98 zákona o státní službě ve spojení s § 16 zákoníku 

práce jsou „zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud 

jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění 

a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného 

postupu v zaměstnání.“ Nárok na spravedlivou odměnu za práci vyplývá z čl. 28 Listiny 

základních práv a svobod, která stanoví, že „zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu 

za práci a na uspokojivé pracovní podmínky.“ Dle mého názoru by tak v budoucnu měl 

proběhnout v této věci důkladný audit, jehož cílem by mělo být posouzení rozložení platových 

tříd v jednotlivých služebních úřadech a porovnání rozdílů. Jestliže například v jednom 

ministerstvu bude průměr platových tříd 12 a v jiném 14, lze usuzovat, že zde může docházet 
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k nerovnému zacházení při zařazování státních zaměstnanců do platových tříd. Poté je vhodné 

některá vytipovaná služební místa posoudit ve smyslu vykonávané agendy (např. služební 

místo v odboru legislativním ve 13. platové třídě v jednom služebním úřadu a služební místo 

v odboru legislativním ve 14. platové třídě v jiném služebním úřadě). Výchozími údaji navíc 

sekce pro státní službu disponuje již nyní, neboť v rámci předkládání návrhů systemizace 

v souladu s § 17 zákona o státní službě je služební úřady poskytují minimálně jednou ročně.  

 V ostatních případech (tedy zvýšení platové třídy o více než dvě nahoru nebo snížení 

platové třídy bez souhlasu státního zaměstnance) se v rámci systemizace bude jednat o zrušení 

služebního místa a vytvoření nového a následuje postup dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona o státní 

službě (popř. dle § 60 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 61 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě 

v případě představených) a státní zaměstnanec se převede na jiné vhodné služební místo.98 

3.5.3 Zvýšení platového tarifu pro „klíčového“ státního zaměstnance 

 

 Dle § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. „může státnímu zaměstnanci, který je 

zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 12. platová třída, 

které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové a pro které je stanoven 

obor státní služby uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení, služební orgán určit platový tarif až 

ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro 

služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro 

postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, 

nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému 

zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru 

znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Služební orgán může ve služebním 

předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová.“ Přiznat zvýšený 

platový tarif lze dle § 1 odst. 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. pouze po dobu jednoho roku, 

nicméně opakovaně. Mezi vybrané obory služby poté patří Legislativa a právní činnost, 

Informační a komunikační technologie, Finance, Audit, Veřejné investování a zadávání 

veřejných zakázek, Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních 

zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání (příloha č. 1 nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb.).    

 Pro zákonnost rozhodnutí o zvýšení platového tarifu je dle mého názoru stěžejních hned 

několik okolností (kromě splnění základních podmínek jako 12. platová třída, vyjmenovaný 

 
98 V případě, že žádné vhodné služební místo není nalezeno, státní zaměstnanec je v souladu s § 62 zákona o státní 

službě zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů.  
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obor služby nebo označení služebního místa služebním předpisem jako klíčové). Pro vydání 

předmětného rozhodnutí totiž dle mého názoru nepostačuje pouhá skutečnost, že služební místo 

bylo označeno služebním předpisem jako klíčové. Ze spisového materiálu (např. z náplně 

správních činností státního zaměstnance) i z odůvodnění předmětného rozhodnutí musí dle 

mého názoru vyplývat, že státní zaměstnanec skutečně plní nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější služební úkoly. Tedy v odůvodnění by mělo být uvedeno, jaké konkrétní 

služební úkoly státní zaměstnanec plní (a které lze považovat za nejsložitější, nejodpovědnější 

a nejnamáhavější). Tyto služební úkoly musí být zároveň nepostradatelné pro zajištění 

působnosti služebního úřadu a mají vyžadovat nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností 

v příslušném oboru služby. Dle mého názoru se tak zřejmě nemá jednat pouze o posouzení 

„klíčovosti“ služebního místa jako takového, ale zároveň i o posouzení „klíčovosti“ samotného 

státního zaměstnance. Tento státní zaměstnanec by měl vynikat svou míru znalostí, dovedností 

a zejména zkušeností, přičemž v odůvodnění by toto posouzení mělo mít také své zastoupení. 

Teprve při splnění a odůvodnění všech výše uvedených atributů lze oprávněně takovému 

státnímu zaměstnanci přiznat zvýšený platový tarif, aby byl zachován princip spravedlivého 

odměňování (zejména např. vůči ostatním kolegům z jednoho oddělení).  

 K výše uvedenému lze doplnit, že princip spravedlivého odměňování je dle mého 

názoru nutné uplatnit i mezi jednotlivými klíčovými státními zaměstnanci navzájem. To 

znamená, že služební orgán by měl dle mého názoru v rámci odůvodnění rozhodnutí 

i odůvodnit míru navýšení platového tarifu (z kterého by vyplývalo případné odlišné navýšení 

platového tarifu u jednotlivých klíčových státních zaměstnanců).  

3.5.4 Přičtení započitatelné praxe 5 let při vynikajícím služebním hodnocení   

  

 Dle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. „se k dobám podle odstavce 2 státnímu 

zaměstnanci přičte doba 5 let, pokud podle závěrů alespoň dvou po sobě jdoucích služebních 

hodnocení podle § 155 odst. 5 až 8 zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících 

výsledků a výsledek výpočtu každého z těchto služebních hodnocení podle § 5 nařízení vlády 

upravujícího podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců činil 4 body. Období, za 

něž byla služební hodnocení prováděna, musí pro tento účel ve svém celku činit alespoň 2 roky.“ 

 Vymezení podmínek v § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. je poměrně 

jednoznačné a v případě, že k takovému postupu u státního zaměstnance dojde, zřejmě to bude 

znamenat zařazení do nového platového stupně, o čemž služební orgán vydá správní 

rozhodnutí.  
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 Ohledně výše uvedené problematiky lze nicméně opět vést debatu ve věci spravedlivého 

odměňování mezi státními zaměstnanci, neboť služební hodnocení zpracované hodnotitelem je 

z podstaty věci subjektivní. Tedy určitý výkon služby bude jedním hodnotitelem klasifikován 

celkově 3,6 body a jiným hodnotitelem již 4,0 body.  

  

3.5.5 Judikatura v oblasti zařazení státního zaměstnance do platového tarifu 

 

 V oblasti zařazení státního zaměstnance do platového tarifu lze již dohledat i přiléhající 

judikaturu, a to rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 21.05.2020, č.j. 48 A 25/2017-39, 

a rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 15.02.2019, č.j. 48 A 47/2016-46.  

 Prvně jmenovaný rozsudek je dle mého názoru zajímavý zejména závěrem soudu, že 

„byť z povahy věci bude řízení o změně výše platového tarifu pravidelně zahajováno z úřední 

povinnosti, nevylučuje žádné z ustanovení zákona o státní službě ani možnost, aby se státní 

zaměstnanec domáhal u příslušného služebního orgánu … rozhodnutí o zvýšení platu vlastním 

návrhem (např. tehdy pokud se na konkrétního státního zaměstnance při zvýšení platu 

„zapomene“). Na řízení o takovém návrhu by se sice nevztahovala ustanovení správního řádu 

o správním řízení, nýbrž jen základní zásady činnosti správních orgánů (§ 2 - § 8 správního 

řádu) a část čtvrtá správního řádu, i z nich ale lze za obdobného použití § 155 odst. 2 a 3 

správního řádu dovodit povinnost služebního orgán o návrhu rozhodnout, resp. vyrozumět 

navrhovatele o důvodech případného negativního rozhodnutí. Pokud by tak služební orgán 

neučinil, má státní zaměstnanec možnost domáhat se vydání rozhodnutí o takovém návrhu 

nečinnostní žalobou podle § 79 a násl. s. ř. s. V případě negativního vyřízení návrhu se pak 

může bránit žalobou proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s.“ Tento závěr 

umožňuje státním zaměstnancům bránit se v případě jejich nesouhlasu např. se zařazením do 

platové třídy či platového stupně. V tomto konkrétním případě se jednalo o nesouhlas státního 

zaměstnance se stanovením jeho nového platového tarifu s účinností od 01.11.2016. Státní 

zaměstnanec napadal rozpor přílohy č. 2 k zákonu o státní službě s § 145 odst. 1 zákona o státní 

službě99, neboť se jeho platový tarif shodoval s platovým tarifem ve stejné platové třídě pro 

zaměstnance v pracovním poměru, kteří spadají pod nařízení vlády č. 564/2006. Dle státního 

zaměstnance tak vláda nezohlednila specifika služebního poměru a zvýšených nároků 

 
99 Ustanovení § 145 odst. 1 zákona o státní službě stanoví, že „první až čtvrtá platová třída stanovená zákoníkem 

práce se v případě státních zaměstnanců nepoužijí. Výši platových tarifů s přihlédnutím k povinnostem a omezením 

při výkonu služby a k jeho významu, způsob jejich určení pro státní zaměstnance a podmínky pro určení 

započitatelné praxe stanoví vláda nařízením.“ 
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a povinností kladených na státní zaměstnance. Výše nadepsaný soud tuto námitku vyhodnotil 

jako nedůvodnou. 

 V druhém případě se výše nadepsaný soud zabýval případem státního zaměstnance, 

který byl zařazen dle § 198 odst. 1 zákona o státní službě (tedy v rámci přechodných 

ustanovení)100 do platové třídy, která dle jeho názoru neodpovídala obtížnosti činností, které 

skutečně vykonával. Soud v této věci dospěl k závěru, že „žalobci jako zaměstnanci 

v pracovním poměru náležel plat za práci, která mu byla zaměstnavatelem na základě jeho 

pracovní smlouvy přidělována, přičemž ani případné porušení zákona o státní službě 

zaměstnavatelem nemůže jít k tíži žalobce jako zaměstnance, pokud jde o nárok na zařazení do 

odpovídající platové třídy. Jestliže zaměstnavatel začal žalobci přidělovat v souladu s pracovní 

smlouvou novou práci, o níž se domníval, že se jedná o činnost odpovídající platové třídě, v níž 

byl již žalobce zařazen, avšak ve skutečnosti by činnost svou povahou naplňovala 

charakteristiku vyšší platové třídy, měl žalobce právo na zařazení do této vyšší platové třídy 

a tomu odpovídající výši platu, přičemž s ohledem na ustanovení § 198 odst. 1 zákona o státní 

službě nemohlo přijetím do státní služby dojít k jejímu snížení.“ Tento rozsudek tak přinesl nový 

pohled na postup služebních orgánů, kteří aplikovali § 198 odst. 1 zákona o státní službě bez 

bližšího posouzení charakteru vykonávaných činností.  

3.5.6 Osobní příplatek 

 

 V souladu s § 144 zákona o státní službě ve spojení s § 131 odst. 1 zákoníku práce „může 

zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší 

rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek 

až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je 

zaměstnanec zařazen.“ 

 Zákon o státní službě taxativně stanovil v § 149, v jakých případech lze osobní příplatek 

státního zaměstnance upravit: 

„(1) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout v závislosti 

na výsledku jeho služebního hodnocení. 

(2) Státnímu zaměstnanci lze do jeho prvního služebního hodnocení přiznat, zvýšit, snížit nebo 

odejmout osobní příplatek, a to na návrh představeného. 

 
100 Jednalo se tedy o dosavadní státního zaměstnance v roce 2015, kdy se státní správa tzv. „překlápěla“ pod zákon 

o státní službě. Dle § 198 zákona o státní službě se dosavadnímu státnímu zaměstnanci při přijetí do služebního 

poměru zachovalo zařazení do platové třídy i platového stupně (pakliže mu nevznikl nárok na zařazení do vyššího 

platového stupně ke dni vydání rozhodnutí s ohledem na jeho započitatelnou praxi). 
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(3) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit nebo snížit též v souvislosti s jeho 

zařazením, převedením nebo jmenováním na jiné služební místo. 

(4) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout též 

v souvislosti s jeho vysláním k výkonu služby v zahraničí nebo s ukončením tohoto vyslání, a to 

na návrh představeného.“ 

 Následující subkapitoly postupně rozeberou odst. 1 a 3 výše uvedeného ustanovení, 

neboť zbylé dva případy dle mého názoru v praxi nezpůsobují výraznější problémy. 

3.5.7 Osobní příplatek v návaznosti na služební hodnocení 

 

 V souladu s § 155 se provádí služební hodnocení státních zaměstnanců. Jak již bylo 

rozebráno výše, u státních zaměstnanců se provádí první služební hodnocení, pravidelné 

služební hodnocení (a to jednou za 1, 2 nebo 3 roky v návaznosti na služební předpis služebního 

orgánu), mimořádné služební hodnocení, na požádání státního zaměstnance (maximálně jednou 

ročně), dle potřeby a přechodové služební hodnocení (při přechodu státního zaměstnance na 

jiný služební úřad, kde se úprava osobního příplatku nenavrhuje). V rámci služebního 

hodnocení se hodnotí kritéria stanovená v příloze č. 1 nařízení vlády č. 36/2019 Sb.101 Za každé 

hodnoticí kritérium státní zaměstnanec obdrží bodovou klasifikaci (0, 1, 2, 3 nebo 4 body) dle 

§ 3 odst. 2 nařízení vlády č. 36/2019 Sb. a na základě § 5 tohoto nařízení vlády se mu poté 

výpočtem uvedeným v příloze č. 2 stanoví výsledná bodová klasifikace.  

 V rámci služebního hodnocení lze v souladu s § 155 odst. 3 zákona o státní službě 

dosáhnout vynikajících, velmi dobrých, dobrých, dostačujících nebo nevyhovujících výsledků. 

V návaznosti na tento výsledek je pak v § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 36/2019 Sb. stanovena 

maximální hranice osobního příplatku státního zaměstnance: 

„Pokud jde o státního zaměstnance, který podle § 5 dosahoval 

a) vynikajících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího 

platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní 

zaměstnanec vykonává státní službu, 

b) velmi dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 40 % platového tarifu 

nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém 

státní zaměstnanec vykonává státní službu, 

 
101 V rámci třech hodnocených oblastí se hodnotí znalost právních předpisů, stanovených postupů, nároků 

a pravidel potřebných pro výkon státní služby, komunikační dovednosti, sociální dovednosti, osobní přístup, 

manažerské dovednosti, jde-li o představeného, kvalita výkonu státní služby, množství plněných služebních úkolů 

a služební tempo, analýza a řešení problémů, organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu státní služby 

podřízených státních zaměstnanců a organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu práce podřízených 

zaměstnanců, jde-li o představeného.  
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c) dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího 

platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní 

zaměstnanec vykonává státní službu, 

d) dostačujících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 10 % platového tarifu nejvyššího 

platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní 

zaměstnanec vykonává státní službu, nebo 

e) nevyhovujících výsledků, osobní příplatek nelze přiznat; služební orgán odejme takovému 

státnímu zaměstnanci přiznaný osobní příplatek.“ 

 V případě, že státní zaměstnanec splňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 2 nařízení 

vlády č. 36/2019 Sb. (jedná se o vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka, je zařazen 

v 10. až 16. platové třídě a v hodnocené oblasti Znalosti byl hodnocen 4 body), lze mu přiznat 

„osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové 

třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní 

službu.“102 

 Dle § 159 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě se při úpravě osobního příplatku vede 

řízení ve věcech služby, o úpravě osobního příplatku (přiznání, zvýšení, snížení, odebrání) 

státního zaměstnance se tedy vydává správní rozhodnutí.  

 Podkladem pro vydání tohoto správního rozhodnutí je služební hodnocení. Dle § 168 

odst. 3 zákona o státní službě se v případě odvolání státního zaměstnance proti rozhodnutí 

o změně osobního příplatku103 přezkoumá i služební hodnocení, které bylo podkladem pro 

vydání rozhodnutí. V případě, že odvolací orgán posoudí služební hodnocení jako vydané 

v rozporu s právními předpisy, provede se nové služební hodnocení a to původní se vyřadí 

z osobního spisu státního zaměstnance.  

 Pro posouzení zákonnosti služebního hodnocení poskytuje podrobné vodítko služební 

předpis náměstka ministra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví 

postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců a jeho odůvodnění.104  

 
102 Definice vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka je podrobně vyložena zde: Služební předpis náměstka 

ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví postup při provádění služebního 

hodnocení státních zaměstnanců: Odůvodnění služebního předpisu NMV pro státní službu č. 1/2019. In: Mvcr.cz 

[online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx, str. 9-10. 
103 A proti rozhodnutí o odvolání ze služebního místa představeného při postupu v souladu s § 60 odst. 1 písm. b) 

zákona o státní službě, neboť v případě, že představený dosáhne ve služebním hodnocení nevyhovujících nebo 

dostačujících výsledků, ze služebního místa představeného se odvolá. 
104 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví 

postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců. In: Mvcr.cz [online]. [cit. 2020-11-26]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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 Pro řízení o úpravě osobního příplatku v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona o státní 

službě je vhodné poznamenat, že ze zákona o státní službě ani jiného právního předpisu 

nevyplývá vázanost služebního orgánu návrhem na úpravu osobního příplatku státního 

zaměstnance. Nicméně hodnotitel (bezprostředně nadřízený představený státního zaměstnance) 

by měl mít povědomí o rozpočtových možnostech služebního úřadu, a proto je vhodné nejprve 

navrhovanou změnu osobního příplatku například projednat se služebním orgánem (nebo 

personálním útvarem služebního úřadu), aby na straně státního zaměstnance při služebním 

hodnocení nevznikala nereálná očekávání ohledně vývoje jeho osobního příplatku. V případě, 

že služební orgán rozhodne například o nižším osobním příplatku, než který je navrhován 

hodnotitelem, svůj postup odůvodní v příslušném rozhodnutí o platu. Služební orgán při své 

úvaze musí také vždy respektovat princip rovnosti v odměňování. V souvislosti s vydáváním 

rozhodnutí o platu po služebním hodnocení (kdy z vlastní praxe mohu sdělit, že takových 

rozhodnutí může být ve větších služebních úřadech i několik set) je vhodné také doporučit, aby 

s ohledem na princip rovnosti v odměňování byla všechna rozhodnutí o platu vydávána 

s účinností ke stejnému datu.105 

 Řízení o přiznání či zvýšení osobního příplatku v návaznosti na služební hodnocení není 

dle mého názoru v praxi nijak problematické. Služební orgán rozhodne o novém osobním 

příplatku státního zaměstnance, přičemž v odůvodnění rozhodnutí o platu se odkáže na služební 

hodnocení. V odůvodnění rozhodnutí je vhodné služební hodnocení rozvést – tedy uvést 

alespoň bodovou klasifikaci u jednotlivých hodnoticích kritérií. Bez tohoto bližšího určení je 

sporné, zda může služební orgán poté řádně odůvodnit případnou rozdílnou hladinu osobních 

příplatků v rámci jednoho útvaru u státních zaměstnanců se stejnou agendou a shodnou 

výslednou bodovou klasifikací ve služebním hodnocení.  

 Problematické je případné řízení o snížení nebo odebrání osobního příplatku po 

služebním hodnocení. Jak vyplývá z § 168 odst. 3 zákona o státní službě, služební hodnocení 

musí být přezkoumatelné. To znamená, že služební hodnocení musí mít kromě bodové 

klasifikace i řádné a konzistentní slovní odůvodnění (které se shoduje s bodovým hodnocením) 

a musí z něj být patrné výhrady hodnotitele ke státnímu zaměstnanci. Tyto výhrady zároveň 

musí být dostatečně konkretizovány a služební hodnocení musí odkazovat na konkrétní situace 

a podklady, které mohou být i přílohou služebního hodnocení. Může se jednat o statistický 

 
105 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví 

postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců: Odůvodnění služebního předpisu NMV pro 

státní službu č. 1/2019. In: Mvcr.cz [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx, str. 8-9.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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výpis z elektronického systému spisové služby (chybovost, vrácené dokumenty 

k přepracování), e-mailovou komunikaci, zpracované materiály s vyznačenými chybami aj. 

Standardní výkon je hodnocen 2 body. V případě, že hodnotitel státního zaměstnance hodnotí 

1 bodem, ze slovního odůvodnění a podkladů musí vyplývat občasné výhrady k výkonu jeho 

služby. V případě, že hodnotitel hodnotí státního zaměstnance 0 body, ze slovního odůvodnění 

a podkladů musí vyplývat, že státní zaměstnanec plnil dané kritérium v hodnoceném období 

nedostatečně. Služební hodnocení jako takové sice není zahrnuto pod § 159 odst. 1 (nevede se 

řízení ve věcech služby), musí ale vycházet z řádně zjištěného stavu, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti (zásada materiální pravdy).106  Bez prokázání tvrzené nedostatečné kvality výkonu 

služby ze strany hodnoceného státního zaměstnance nelze rozhodnutí o snížení či odebrání 

osobního příplatku přezkoumat.  

 U osobního příplatku je vhodné zmínit, že velké části státních zaměstnanců byl osobní 

příplatek přiznán ještě v době před přijetím do služebního poměru podle přechodných 

ustanovení zákona o státní službě, které v současné době nemusí plně odpovídat závěru 

služebního hodnocení v rámci principu rovnosti v odměňování. To znamená, že někteří státní 

zaměstnanci mohou mít „historicky“ přiznaný vyšší osobní příplatek, než mají státní 

zaměstnanci nově přijatí dosahující shodných výsledků v rámci služebního hodnocení, přičemž 

rozpočtové prostředky služebního úřadu neumožňují okamžitou, ale pouze pozvolnou nápravu. 

Dle mého názoru je vhodné právně posoudit, zda lze dosavadním státním zaměstnancům osobní 

příplatek snížit (i bez zhoršení výkonu jejich služby). 

 Při srovnání právních úprav obsažených v zákoníku práce a v zákoně o státní službě 

(včetně prováděcího právního předpisu) lze dospět k závěru, že se jedná o úpravy obsahově 

totožné, resp. že zákon o státní službě deleguje oblast odměňování na zákoník práce za 

podmínek stanovených v § 149 odst. 1 zákona o státní službě, tedy posuzují se stejná nebo 

obdobná kritéria jako v § 131 zákoníku práce, ale vždy a pouze v rámci služebního hodnocení 

státního zaměstnance. Vychází tedy ze stejných principů, a tím je vázanost osobního příplatku 

na hodnocení kvality výkonu služby/práce. Z výše uvedených důvodů je podle mého názoru 

možné (vždy po individuálním posouzení daného případu) přistoupit k aplikaci judikatury 

obecných soudů ve věcech pracovněprávních týkajících se osobního příplatku podle § 131 

zákoníku práce. 

 
106 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se stanoví 

postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců: Odůvodnění služebního předpisu NMV pro 

státní službu č. 1/2019. In: Mvcr.cz [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx, str. 6-7. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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V případě osobních příplatků státních zaměstnanců je dle mého názoru možné 

i přiměřeně aplikovat judikaturu vztahující se na oblast odměňování podle zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů je 

svojí úpravou služebnímu poměru státních zaměstnanců podle zákona o státní službě typově 

nejblíže. Oba typy služebních poměrů jsou v režimu veřejného práva a o právech 

a povinnostech obou typů zaměstnanců je rozhodováno v rámci správního řízení. 

Z § 122 odst. 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vyplývá, 

že „osobní příplatek je nenárokovou složkou služebního příjmu, kterou lze ocenit výkon služby 

v mimořádné kvalitě nebo rozsahu. Rozhodnutí o přiznání, změně nebo odejmutí osobního 

příplatku musí být písemně odůvodněno.“ Zákoník práce také v § 131 přesně vymezuje, za 

jakých podmínek lze osobní příplatek přiznat. „Osobní příplatek lze přiznat zaměstnanci, který 

dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních 

úkolů než ostatní zaměstnanci.“ 

Dle mého názoru nelze ke státním zaměstnancům v režimu zákona o státní službě 

přistupovat odlišně, než jak zákonná úprava a judikatura přistupuje ke státním zaměstnancům 

v režimu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo k zaměstnancům 

v režimu zákoníku práce.  

Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.04.2014, č.j. 1 As 

34/2014-54, tak „rozhodnutí služebního funkcionáře o snížení osobního příplatku příslušníka 

bezpečnostního sboru musí být odůvodněno pouze odpovídající změnou kvality nebo rozsahu 

výkonu služby, tj. důvody podle § 122 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů. Důvodem pro snížení osobního příplatku proto nemůže být 

pouze snížení objemu mzdových prostředků stanovených státním rozpočtem na příslušný 

kalendářní rok.“ Z výše uvedeného vyplývá, že např. disponibilní prostředky služebního úřadu 

nemohou být důvodem ke snížení osobního příplatku. 

Dle mého názoru tak snížení osobního příplatku v návaznosti na služební hodnocení 

může být realizováno pouze v souvislosti se změnou kvality nebo rozsahu výkonu služby 

státního zaměstnance (která se také v rámci služebního hodnocení posuzuje). V rámci 

služebního hodnocení se může princip spravedlivého odměňování podle mého názoru uplatnit 

pouze při zvyšování osobního příplatku, ale nikoli při jeho snížení, když státní zaměstnanec 

vykonává službu stále ve stejné nebo i vyšší kvalitě.  

Výše uvedené vyplývá i z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20.12.2007, sp. zn. 21 Cdo 

3488/2006, který stanovuje, že „osobní příplatek, který zaměstnavatel přiznal zaměstnanci … 

se stal platovým nárokem zaměstnance, který je zaměstnavatel povinen zaměstnanci v určené 
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výši poskytovat. Přiznaný osobní příplatek zaměstnavatel mohl snížit nebo odejmout, avšak jen 

tehdy, došlo-li v předpokladech a podmínkách, za nichž byl osobní příplatek zaměstnanci 

přiznán, k takové změně, která odůvodňovala jeho další poskytování v menším rozsahu nebo 

která vyžadovala jeho odnětí.“ Obdobný závěr dovodil Nejvyšší soud i v rozsudku ze dne 

27.02.2013, sp. zn. 21 Cdo 832/2012, kde je uvedeno, že „ke snížení nebo odnětí osobního 

příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních 

výsledků (§ 131 odst. 1 zák. práce), může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li 

k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, 

které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje 

jeho odnětí.“ 

Jak dále vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23.06.2005, sp. zn. 21 Cdo 

2860/2004, tak „tzv. nenárokovou složku mzdy je třeba odlišovat od nárokových složek mzdy. 

Zatímco tzv. nároková složka mzdy představuje mzdový nárok, který je zaměstnavatel povinen 

uspokojit, jestliže zaměstnanec splní stanovené předpoklady a podmínky, tzv. nenároková 

složka mzdy poskytuje zaměstnanci nárok na stanovené plnění, jen jestliže - bez ohledu na 

splnění předpokladů a podmínek stanovených pro její poskytnutí - zaměstnavatel o jejím 

přiznání zaměstnanci také rozhodne. Pro tzv. nenárokovou složku mzdy je tedy charakteristické, 

že bez vydání rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání má povahu pouze fakultativního 

plnění; jestliže však rozhodne o jejím přiznání (zda a kdy takové rozhodnutí učiní, závisí jen na 

úvaze zaměstnavatele), je povinen tuto složku mzdy zaměstnanci poskytovat. Nenároková 

(fakultativní) složka mzdy se tedy v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání stává 

složkou mzdy nárokovou (obligatorní) a takto vzniklý nárok na mzdu (část mzdy) lze následně 

zcela nebo zčásti zrušit (odebrat, odejmout), jen jestliže to umožňuje pracovní nebo jiná 

smlouva uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo kolektivní smlouva anebo 

vnitřní mzdový předpis a pouze budou-li splněny podmínky v nich stanovené.“ 

Podobnou problematikou se zabýval i krajský soud v Ostravě v rozsudku 38 Ad 

56/2011-64 ze dne 19.02.2014 (přičemž jeho závěry byly potvrzeny i Nejvyšším správním 

soudem v rozsudku 1 As 34/2014 ze dne 30.04.2014), a jeho závěry mohou být pro posouzení 

této problematiky ještě přiléhavější než výše uvedená judikatura. Předmětné rozhodnutí se 

zabývá snížením osobního příplatku příslušníka bezpečnostního sboru, a to mj. i z důvodu 

rovnosti v odměňování po změně rozhodovací praxe v oblasti odměňování. Krajský soud ve 

svém rozhodnutí specifikoval, že „rozhodnutí služebního funkcionáře o snížení osobního 

příplatku příslušníka bezpečnostního sboru musí být odůvodněno pouze odpovídající změnou 

kvality nebo rozsahu výkonu služby, tj. důvody podle § 122 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., 



97 

 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“ V našem případě se pak bude jednat 

o podmínky/důvody stanovené v § 149 odst. 1 zákona o státní službě ve spojení s § 131 

zákoníku práce.  

Výše uvedené rozhodnutí se dále zabývá změnou rozhodovací praxe v oblasti 

odměňování, kdy zaměstnavatel přijal nová pravidla pro stanovování osobních příplatků, na 

základě kterých chtěl stanovit platy státních zaměstnanců v souladu se zásadou rovnosti 

v odměňování. Jak dovodil krajský soud v Ostravě, tak „pravidla jako uvedený akt Ředitele 

žalovaného mohou představovat legitimní důvod změny v dosavadní rozhodovací praxi. Taková 

změna rozhodovací praxe však může působit toliko do budoucnosti. Uvedená změna 

rozhodovací praxe může i ospravedlnit nerovné postavení jednotlivých příslušníků ozbrojeného 

sboru pramenící ze skutečnosti, že jednomu z nich byl přiznán osobní příplatek právě před 

změnou rozhodovací praxe, jinému až po této změně. Změna rozhodovací praxe totiž založí 

důvod pro závěr, že tito příslušníci nejsou pro účely stanovení osobního příplatku srovnatelní 

(stejní, totožní). Může-li změna rozhodovací praxe působit jen do budoucna, uzavírá krajský 

soud, že taková změna rozhodovací praxe může působit jen vůči osobním příplatkům nově 

přiznávaným, nikoli vůči osobním příplatkům již přiznaným. Byl-li tedy pro rok 2010 žalobcům 

přiznán osobní příplatek v určité výši a nezměnily-li se dlouhodobě obsah a kvalita jimi 

odvedené práce, pak ani přijetí Pravidel ani aplikace zásady rovného zacházení nemohou být 

důvodem pro jeho snížení či odnětí.“  

Jak vyplývá z výše uvedeného (byť dle mého názoru kontroverzního rozhodnutí), 

nastavení nových pravidel pro výši osobních příplatků státních zaměstnanců by mělo platit 

pouze pro futuro, nikoli na již přiznané osobní příplatky.  

3.5.8 Osobní příplatek v návaznosti na zařazení, převedení nebo jmenování státního 

zaměstnance na jiné služební místo 

 

 Možnost přiznat, zvýšit či snížit osobní příplatek (ne tedy odebrat) při zařazení, 

převedení nebo jmenování státního zaměstnance na jiné služební místo byl nově vložen do 

zákona o státní službě s účinností od 01.06.2017. Výše uvedené ustanovení promítá zásadu 

rovnosti v odměňování, která vychází zejména z čl. 28 Listiny základních práv a svobod, kde 

je stanoveno, že „zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé 

pracovní podmínky.“  Výše uvedené ustanovení má tedy napravovat již od počátku možné 

nerovnosti v odměňování, když státní zaměstnanec přichází do nového organizačního útvaru.107  

 
107 Jak vyplývá z pozměňovacího návrhu č. 5552 poslankyně Mgr. Bc. Pavly Golasowské, DiS., dostupné na 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=798 [online]. [cit. 2020-04-23]. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=798%20
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V případě, že služební orgán přistoupí k aplikaci tohoto ustanovení, je dle mého názoru 

vhodné opatřit do spisového materiálu podklad, ze kterého vyplývá potenciální nerovnost 

v odměňování. Takovým podkladem by měla být dle mého názoru například tabulka se 

seznamem zaměstnanců daného útvaru (např. s označením zaměstnanec č. 1 až X), výsledná 

bodová klasifikace jejich posledního služebního hodnocení a zařazení do platové třídy.108 

Obdobně jako u přiznání či zvýšení osobního příplatku na základě služebního 

hodnocení, nebývá v praxi pochopitelně přiznání či zvýšení osobního příplatku při přesunu 

státního zaměstnanci na jiné služební zařazení problematické.  

Naopak snížení osobního příplatku je zapotřebí věnovat náležitou pozornost. 

Ustanovení § 149 odst. 3 zákona o státní službě je spíše obecného charakteru a neposkytuje 

bližší návod, v jaké míře lze osobní příplatek snížit.109 Nejvyšší správní soud nicméně začal 

poskytovat první vodítka pro výklad tohoto ustanovení. Jedním z vodítek může být rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 15.09.2020, č.j. 4 Ads 423/2019-70, který se zabýval 

žalobou v rámci řízení o převedení státního zaměstnance na jiné služební místo. V tomto 

konkrétním případě služební orgán rozhodl o převedení náměstka pro řízení sekce v 16. platové 

třídě na služební místo vedoucího oddělení ve 14. platové třídě. Současně s tím služební orgán 

rozhodl i o snížení osobního příplatku státního zaměstnance v souladu s § 149 odst. 3 zákona 

o státní službě. Služební orgán v daném případě snížil osobní příplatek, ale zachoval jeho 

procentuální výši ve vztahu k nejvyššímu platovému tarifu v dané platové třídě. Nová výše 

osobního příplatku státního zaměstnance byla zároveň vyšší než výše osobních příplatků 

ostatních vedoucích oddělení v daném odboru. S tímto postupem Nejvyšší správní soud 

souhlasil.  

3.5.9 Příplatek za vedení 

 

 Příplatek za vedení je přiznáván pouze představeným a jeho rozpětí je stanoveno 

v příloze č. 2 zákona o státní službě. Dle § 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. „se výše příplatku 

za vedení v rámci příslušného rozpětí stanoveného v příloze č. 2 k zákonu o státní službě 

představenému určí v závislosti na počtu přímo podřízených státních zaměstnanců, 

zaměstnanců v základním pracovněprávním vztahu a představených.“ 

 
108 Zařazení do platové třídy stanovuje obtížnost vykonávaných činností a výsledek služebního hodnocení poté 

odráží znalosti, schopnosti a přístup státního zaměstnance k plnění služebních úkolů.  
109 Obecná povaha § 149 odst. 3 zákona o státní službě je pochopitelná, neboť v praxi je mezi služebními úřady 

poměrně velká variabilita výše osobních příplatků, tudíž se v praxi může objevovat i různá míra snížení osobního 

příplatku. 
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 V souvislosti s příplatkem za vedení je tedy v rámci dikce § 4 nařízení vlády č. 304/2014 

Sb. vhodné opět připomenout princip spravedlivého odměňování. Příplatek za vedení je 

ovlivněn počtem přímo podřízených státních zaměstnanců, zaměstnanců v pracovním poměru 

a představených. V případě shodného počtu těchto podřízených by se tak příplatky za vedení 

dvou představených neměly dle mého názoru lišit.  

3.5.10 Odměňování – dílčí závěr 

 

 Dle § 199 zákona o státní službě „služební úřady poskytnou Ministerstvu práce 

a sociálních věcí součinnost a podklady pro přípravu nového systému odměňování státních 

zaměstnanců tak, aby tento nový systém odměňování mohl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2017.“ 

 Jak vyplývá z podkapitoly věnované odměňování, nový systém odměňování nebyl 

dosud nastaven. Od účinnosti zákona o státní službě došlo pouze k dílčím úpravám – možnost 

přiznání zvýšeného platového tarifu na klíčových služebních místech, přičtení 5 let 

započitatelné praxe při splnění podmínek dle § 3 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

a možnost přiznání, zvýšení nebo snížení osobního příplatku státního zaměstnance při jeho 

zařazení, jmenování nebo převedení na jiné služební místo. Dle mého názoru tak nelze hovořit 

o novém systému odměňování, neboť nový systém by měl zejména dle mého názoru nastavit 

jednotné podmínky odměňování napříč všemi služebními úřady. „Klíčová“ služební místa nebo 

možnost přičtení 5 let započitatelné praxe za splnění zákonných podmínek dle mého názoru 

systém odměňování státních zaměstnanců příliš nesjednocuje, naopak mohou vznikat větší 

nedůvodné rozdíly mezi jednotlivými státními zaměstnanci. Zároveň by měla také proběhnout 

celková revize zařazování státních zaměstnanců do platových tříd. Možnost upravit osobní 

příplatek státního zaměstnance při jeho zařazení, jmenování nebo převedení na jiné služební 

místo výše uvedené nedostatky sama o sobě nezhojí.  

 

3.6 Změny služebního poměru 

 

 Další oblastí v rámci rozhodování ve věcech služby jsou dle § 159 odst. 1 písm. e) 

zákona o státní službě některé změny služebního poměru.110 V této souvislosti je vhodné zmínit 

i mírný legislativní nedostatek spočívající ve skutečnosti, že řízení ve věci jmenování na 

služební místo představeného je vyjmenované samostatně v § 159 odst. 1 písm. c) zákona 

 
110 Některý typy změn služebního poměru (vyjmenované v § 44 zákona o státní službě) jsou upraveny i v § 159 

odst. 2 zákona o státní službě, v jejich případě se tak řízení ve věcech služby nevede – jedná se o vyslání na 

služební cestu a zastupování.  
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o státní službě, přestože patří pod změny služebního poměru vyjmenované v § 44 zákona 

o státní službě.111 

 Pro účely této rigorózní práce se nebudu podrobně zabývat všemi typy změn služebního 

poměru, ale budu se věnovat řízení, které považuji z hlediska jeho vedení za obtížnější. 

Následující subkapitoly se tak budou věnovat řízení o převedení na jiné služební místo, resp. 

zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů.  

 Tato podkapitola se bude opět věnovat praktickým i právním problémům vznikajícím 

při vedení tohoto řízení, přiléhající judikatuře a případně i vlastním návrhům na efektivnější 

přístup.  

3.6.1 Převedení na jiné služební místo – řízení obecně 

 

 Dle § 61 odst. 1 se „státní zaměstnanec se převede na jiné služební místo, nemůže-li 

vykonávat službu na dosavadním služebním místě  

a) ze zdravotních důvodů, 

b) v důsledku odvolání ze služebního místa představeného, 

c) v důsledku zrušení jeho služebního místa z důvodu změny systemizace, 

d) 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, 

e) z důvodu, že přestal splňovat požadavek podle § 25 odst. 5 písm. b), 

f) z důvodu, že přestal splňovat požadavek státního občanství České republiky, 

g) z důvodu, že odmítl uzavřít dohodu o zákazu konkurence nebo dohodu o odpovědnosti k 

ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování, 

h) z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy 

začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby nebo 

i) z důvodu, že přestal splňovat požadavek stanovený pro služební místo jiným právním 

předpisem.“ 

 Dle § 62 odst. 1 zákona o státní službě pak platí, že „nemůže-li být státní zaměstnanec 

v případech uvedených v § 61 odst. 1 písm. b) až h) nebo § 61 odst. 2 písm. a) převeden na jiné 

služební místo, protože žádné vhodné není volné, nebo nemůže-li být v případech uvedených 

 
111 V § 44 zákona o státní službě je mezi změnami služebního poměru vyjmenované i zařazení na jiné služební 

místo. Dle mého názoru se tak nejedná i o první zařazení na služební místo při přijetí do služebního poměru, ale 

pouze o změnu zařazení v průběhu služebního poměru.  
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v § 70 odst. 3 zařazen na volné služební místo, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na 6 

měsíců.“ 

 

 Více o převedení státního zaměstnance na jiné služební místo zákon o státní službě 

nepojednává. Bližší vodítko pro výběr služebního místa, na které má služební orgán státního 

zaměstnance převést, poskytuje až metodický pokyn ke změnám služebního poměru, který 

poskytuje návod pro vedení samotného řízení, blíže se věnuje jednotlivým důvodům pro 

převedení státního zaměstnance a představuje jednotlivá kritéria vhodnosti, podle kterých má 

služební orgán vybrat nové služební zařazení státního zaměstnance.  

 V souladu s § 165 zákona o státní službě i v rámci řízení o převedení na jiné služební 

místo může být prvním úkonem služebního orgánu vydání rozhodnutí. Nicméně s ohledem na 

závažnost zásahu do dalšího průběhu služebního poměru státního zaměstnance, je v případě 

postupu dle § 165 zákona o státní službě vhodné jeho převedení před vydáním rozhodnutí 

neformálně projednat. V souvislosti s touto skutečností je ovšem vhodné poznamenat i to, že 

zákon o státní službě toto projednání nevyžaduje, stejně jako souhlas státního zaměstnance 

s převedením. Neprojednání převedení se státním zaměstnancem tak nebude mít vliv na 

zákonnost vydaného rozhodnutí.112 

 Proti rozhodnutí o převedení státního zaměstnance na jiné služební místo lze podat 

odvolání, které v souladu s § 168 odst. 2 zákona o státní službě nemá odkladný účinek. Státní 

zaměstnanec je tak povinen ke dni uvedenému v rozhodnutí nastoupit na nové služební místo. 

V případě, že by tak neučinil, jeho jednání by mohlo být posouzeno jako kárné provinění 

s důsledky z toho plynoucími. 

 Při shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí služební orgán v praxi dopředu 

neví, zda řízení skončí vydáním rozhodnutí o převedení na jiné služební místo nebo 

rozhodnutím o zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů. V případě, že služební 

orgán rovnou vydá rozhodnutí v souladu s § 165 zákona o státní službě jako první úkon v řízení 

po nashromáždění všech relevantních podkladů, tato skutečnost není ani nijak relevantní. Jiná 

situace panuje v případě, že služební orgán bude vést řádné správní řízení, které zahájí 

oznámením v souladu s § 46 správního řádu. V takovém případě služební orgán musí vymezit 

dostatečně konkrétně předmět řízení za situace, kdy dopředu nelze s jistotou predikovat, zda 

státního zaměstnance převede na jiné služební místo nebo zařadí mimo výkon služby 

 
112 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 39-40. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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z organizačních důvodů (protože žádné vhodné služební místo k převedení státního 

zaměstnance v průběhu řízení nenajde).  

 K požadavku na jednoznačné vymezení předmětu řízení se vyjádřil i Nejvyšší správní 

soud ve svém rozsudku ze dne 31.03.2010, č.j. 1 Afs 58/2009-541, ve kterém uvedl, že 

„předmět řízení musí být v oznámení o zahájení řízení identifikován dostatečně určitě tak, aby 

účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho 

právo účinně se v daném řízení hájit. Správní orgán může v průběhu řízení zahájeného z moci 

úřední upřesnit jeho předmět, nedojde-li tímto úkonem k žádné procesní újmě na straně 

účastníků řízení. Upřesněním předmětu řízení nesmí dojít k jeho zásadnímu rozšíření nebo 

změně oproti jeho vymezení v oznámení o zahájení správního řízení. Správní orgán musí 

s upřesněním předmětu řízení řádně seznámit účastníky řízení a musí jim dát možnost se k němu 

vyjádřit.“ V případě, že by služební orgán vymezil předmět řízení příliš neurčitě, mohlo by se 

jednat se o procesní vadu, která může mít za následek nezákonnost samotného rozhodnutí ve 

věci.113  

V dané věci jsem toho názoru, že předmět řízení je zapotřebí vymezit alternativně – tedy 

např., že „je zahajováno řízení ve věci převedení na jiné služební místo v souladu s § 61 odst. 

1 písm. c)114 zákona o státní službě, eventuálně zařazení mimo výkon služby z organizačních 

důvodů podle § 62 zákona o státní službě.“ Předmět řízení takto vymezený je dostatečně zřejmý 

a zároveň informuje účastníka řízení o alternativách jeho ukončení. V oznámení o zahájení 

řízení je poté dle mého názoru vhodné doplnit i tu skutečnost, že podle § 62 zákona o státní 

službě se postupuje až ve chvíli, kdy není možný postup dle § 61 zákona o státní službě.  

 Pro úspěšné vedení tohoto řízení je zároveň stěžejní i řádné vedení spisového materiálu. 

Z pozice služebního orgánu se většina skutečností může jevit jako skutečnosti známé mu 

z úřední činnosti. Jedná se například o skutečnost, že bylo státnímu zaměstnanci zrušeno 

služební místo, že státnímu zaměstnanci uplynula doba, po kterou byl zařazen nebo jmenován 

na služební místo, že státní zaměstnanec odmítl uzavřít dohodu o zákazu konkurence nebo 

dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování, že pro 

něj nebylo nalezeno žádné vhodné služební místo apod. Dle § 50 správního řádu patří 

skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti mezi podklady pro vydání rozhodnutí. 

Pojem skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti definoval Nejvyšší správní soud 

 
113 Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, str. 280-

285. 
114 Příklad je uveden pro situaci, kdy je „řadový“ státní zaměstnanec převáděn na jiné služební místo z důvodu 

zrušení jeho služebního místa na základě systemizace.  
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v rozsudku ze dne 12.04.2011, č.j. 1 As 33/2011-58, kdy uvedl, že „skutečnosti obecně známé 

(tzv. notoriety) obdobně jako skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti (§ 50 odst. 

1) jsou objektivizované, do značné míry nesporné skutečnosti, které se v soudním či správním 

řízení zásadně nedokazují. Účastníci řízení nicméně mohou svými tvrzeními popírat obsah 

notoriet (stejně jako skutečností známých správnímu orgánu z úřední činnosti), mohou také 

navrhovat provedení důkazů za účelem prokázání svých odlišných tvrzení…Aplikuje-li soud 

skutečnosti známé z úřední činnosti, musí náležitě vyložit v odůvodnění rozhodnutí, ze které své 

konkrétní úřední činnosti či postupu zná takové skutečnosti, resp. odkud se o nich dozvěděl.“ 

Dále podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 1 As 100/2009-129, ze dne 10.02.2010, 

„je nutné, aby účastnící řízení byli s takovými - soudem uvažovanými - skutečnosti v řízení 

seznámeni, aby se k nim mohli vyjádřit či případně předložit důkaz je vyvracející; i poznatek 

soudu o tzv. úředně známé skutečnosti totiž nemusí být správný…“. Soud dále uvedl, že „je 

třeba polemizovat rovněž s tezí, že skutečnosti známé soudu z jeho úřední činnosti se nikdy 

nedokazují. Jak již soud uvedl (viz bod [27] shora), lze prostřednictvím dokazování vyvrátit či 

pozměnit prvotní domněnku soudu o obsahu nebo významu skutečnosti známé soudu z jeho 

úřední činnosti. Pokud účastník řízení nemůže dle okolností dané věci rozumně předpokládat, 

že určitá skutečnost známá soudu z úřední činnosti bude tímto soudem použita v jeho 

rozhodnutí, musí soud účastníka o této skutečnosti informovat a poskytnout mu možnost se k ní 

vyjádřit.“ 

 Aby se státní zaměstnanec mohl v rámci řízení ke skutečnostem, které zná služební 

orgán z úřední činnosti, vyjádřit115, je zapotřebí na tyto skutečnosti v odůvodnění rozhodnutí 

náležitě odkázat a dále musí být v odůvodnění uvedeny i úvahy se závěry, ke kterým služební 

orgán na základě těchto skutečností dospěl. V případě, že služební orgán vede správní řízení 

zahájené dle § 46 správního řádu, státnímu zaměstnanci má být v rámci jeho práva na možnost 

vyjádření se ke spisovému materiálu stanoveného § 36 odst. 3 správního řádu umožněno 

vyjádřit se i ke skutečnostem známým služebnímu orgánu z jeho úřední činnosti. V případě, že 

služební orgán vydává rozhodnutí jako první úkon v řízení v souladu s § 165 zákona o státní 

službě, služební orgán musí na skutečnosti známé mu z úřední činnosti náležitě odkázat 

v odůvodnění rozhodnutí a v případě odvolání státního zaměstnance podklady k těmto 

skutečnostem (na které konkrétně odkázal ve svém odůvodnění) předložit společně se spisovým 

materiálem. Bez předložení všech podkladů (skutečností), ze kterých služební orgán vycházel 

 
115 A to buď v rámci svého vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním v případě, že služební orgán 

zahájil řízení v souladu s § 46 správního řádu, nebo v případě odvolání státního zaměstnance za situace, kdy 

služební orgán vydal rozhodnutí jako první úkon v řízení v souladu s § 165 zákona o státní službě.  



104 

 

při vydání napadeného rozhodnutí, nelze toto rozhodnutí nadřízeným služebním orgánem 

přezkoumat.116  

 Pro představu lze konkrétně specifikovat, jak by měly vypadat například podklady pro 

vydání rozhodnutí o převedení státního zaměstnance na jiné služební místo, resp. zařazení 

mimo výkon služby z organizačních důvodů, při zrušení jeho služebního místa na základě 

změny systemizace.  

Součástí spisového materiálu by dle mého názoru měly být podklady, ze kterých 

vyplývá, že státnímu zaměstnanci bylo zrušeno služební místo – návrh systemizace zaslaný 

Ministerstvu vnitra ke schválení se zdůvodněním navrhovaných změn, a to včetně všech 

příloh117, záznam o projednání návrhu na změnu systemizace s odborovou organizací 

(v případě, že je ve služebním úřadu přítomna) v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) zákona o státní 

službě, vládní materiál předložený Ministerstvem vnitra v souladu s § 17 odst. 2 zákona o státní 

službě, usnesení vlády, kterým byla systemizace schválena, záznam o schválení nové 

organizační struktury dle § 19 zákona o státní službě, služební předpis vydaný služebním 

orgánem v návaznosti na změnu systemizace, vč. příloh, ze kterého prokazatelně vyplývá, že 

bylo zrušeno služební místo státního zaměstnance a záznam o projednání vydání služebního 

předpisu s odborovou organizací v souladu s § 132 odst. 2 písm. d) zákona o státní službě.  

Dále by měly být součástí spisového materiálu podklady, ze kterých vyplývá snaha 

služebního úřadu o vyhledání vhodného služebního místa, a podklady pro posouzení vhodnosti 

potenciálně vhodných služebních míst – seznam neobsazených služebních míst ve služebním 

úřadu ke konkrétnímu datu před vydáním rozhodnutí ve věci (a to vč. kritérií jako platová třída, 

obor služby a služební působiště), výpisy z Informačního systému o státní službě (např. formou 

printscreenu, ze kterého budou vyplývat vyhledávací kritéria a datum pořízení tohoto záznamu), 

náplň správních činností státního zaměstnance, náplně správních činností na zvažovaných 

služebních místech, životopis státního zaměstnance, doklad o vzdělání státního zaměstnance, 

výňatky z organizačního řádu pro posouzení zvažovaných agend aj.  

Dále mohou být součástí spisového materiálu podklady rozhodné pro případnou změnu 

platu státního zaměstnance, konkrétně jeho osobního příplatku v souladu s § 149 odst. 3 zákona 

 
116 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 84-85.  
117 V návrhu na změnu systemizace podaném za konkrétní služební úřad jsou zdůvodněny všechny změny, které 

se navrhují. V rámci souhrnného návrhu za všechny služební úřady poté Ministerstvo vnitra Vládě předkládá pouze 

zkrácené verze odůvodnění. Pro řádné odůvodnění navrhovaných změn je tak dle mého názoru vhodné zařadit do 

spisového materiálu i původní návrh na změnu systemizace, který byl zaslán příslušným služebním úřadem 

Ministerstvu vnitra. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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o státní službě. V případě, že služební orgán přistupuje ke změně osobního příplatku státního 

zaměstnance v rámci principu rovnosti v odměňování, součástí spisového materiálu by měla 

být např. tabulka nového útvaru státního zaměstnance se zaměstnanci č. 1 až X, výsledná 

bodová klasifikace jejich služebního hodnocení, zařazení do platového třídy a výše jejich 

osobního příplatku.  

Dle mého názoru je pro co nejtransparentněji vedené řízení vhodné (a zároveň i jako 

příprava na případné odvolací řízení), aby veškeré výše uvedené podklady byly od počátku 

součástí správního spisu ve smyslu § 17 správního řádu vedeného ve věci převedení státního 

zaměstnance na jiné služební místo, resp. zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů. 

Po shromáždění všech podkladů poté služební orgán buď zahájí řízení v souladu s § 46 

správního řádu, nebo vydá rozhodnutí ve věci jako první úkon v řízení v souladu s § 165 zákona 

o státní službě.  

  

3.6.2 Převedení na jiné služební místo – kritéria vhodnosti 

 

 V rámci řízení o převedení státního zaměstnance na jiné vhodné služební místo je pro 

služební orgán stěžejní posouzení vhodnosti služebního místa. Pro posouzení vhodnosti slouží 

kritéria vhodnosti, mezi která patří zdravotní hledisko a zdravotní způsobilost, požadované 

vzdělání a kvalifikace, obor/y služby, schopnosti státního zaměstnance a jeho dosavadní 

zkušenosti, resp. vykonávané správní činnosti, stejný nebo jiný služební úřad, služební 

působiště (místo výkonu služby), zařazení do platové třídy, přístup státního zaměstnance 

k převedení a zájem na řádném výkonu služby. K danému je vhodné doplnit, že výčet kritérií 

vhodnosti není konečný.118 

 V praxi se výše uvedená kritéria projeví následovně. 

 ZDRAVOTNÍ HLEDISKO 

 Zdravotní hledisko je stěžejní zejména při převedení na jiné služební místo ze 

zdravotních důvodů. V ostatních případech služební orgán bude primárně zkoumat, zda má 

státní zaměstnanec platnou pracovně-lékařskou prohlídku ve smyslu vyhlášky č. 79/2013 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 79/2013 Sb.“), pro příslušnou kategorii 

práce ve smyslu § 103 odst. 2 zákoníku práce ve spojení s § 37 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., 

 
118 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 52-55. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a ve spojení s vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 

s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 432/2003 Sb.“). S ohledem na povahu činností, které zahrnuje služba dle § 5 zákona o státní 

službě a s ohledem na mé dosavadní zkušenosti, většina systemizovaných služebních míst bude 

zařazena v 1. kategorii prací. Dle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 432/2003 Sb. „se za práce 

kategorie první považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný 

nepříznivý vliv na zdraví.“  

 Státní zaměstnanec může být také zdravotně způsobilý s podmínkou (např. nutnost 

výkonu služby pouze ve zkráceném služebním úvazku) ve smyslu § 43 odst. 3 zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o specifických zdravotních službách“). V takovém případě může být jako vhodné 

služební místo vyhodnoceno pouze takové služební místo, které umožňuje státnímu 

zaměstnanci vykonávat službu v souladu s podmínkou pro výkon jeho služby stanovenou 

v pracovně-lékařském posudku.  

 

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE  

Požadované vzdělání a kvalifikace souvisí se zařazením do platové třídy státního 

zaměstnance. Pro každou platovou třídu je v příloze č. 1 k zákonu o státní službě stanoveno 

požadované vzdělání, které musí státní zaměstnanec splňovat. Dále může být služebním 

předpisem v souladu s § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě stanoven pro konkrétní 

služební místo požadavek odborného zaměření vzdělání (např. magisterské vysokoškolské 

vzdělání v oboru právo a právní věda).  

 Specifická situace nastává v případě státních zaměstnanců, kterým byla při přijetí do 

služebního poměru udělena výjimka z předpokladu vzdělání podle § 201 zákona o státní službě. 

Dle § 201 odst. 3 zákona o státní službě „státní zaměstnanec přijatý do služebního poměru 

a zařazený nebo jmenovaný na služební místo podle odstavce 1 může být převeden nebo zařazen 

na jiné služební místo podle § 49 odst. 2 části věty před středníkem nebo § 49 odst. 3 nebo 

jmenován na jiné služební místo představeného podle § 51 odst. 5 části věty před středníkem 

nebo § 51 odst. 6.“ Z daného ustanovení lze dle metodického pokynu ke změnám služebního 

poměru vyvodit, že státního zaměstnance lze i převést na jiné služební místo, přičemž je 
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v daném případě nutné klást zvýšený důraz na obor služby státního zaměstnance a na dosud 

státním zaměstnancem vykonávané správní činnosti.119 

 

OBOR/Y SLUŽBY 

 Státní zaměstnanec by měl být primárně zařazen v rámci oboru služby (příp. oborů 

služby), v rámci kterých vykonává službu. Při posouzení dalších kritérií (jako schopnosti 

a vzdělání státního zaměstnance) ho lze zařadit i do jiného oboru služby, který však bude 

odpovídat jeho doposud vykonávaným činnostem. Tento postup je tedy možný u státních 

zaměstnanců, kteří vykonávají tzv. „průřezové činnosti“ (např. v oblasti právní, ekonomické 

nebo veřejné správy). V případě, že státní zaměstnanec s takovým převedením vysloví souhlas, 

lze ho ale převést i v rámci jiného oboru služby, který neodpovídá jeho doposud vykonávaným 

činnostem.120 

 U kritéria oborů služby je vhodné upozornit i na situaci, kdy státní zaměstnanec v rámci 

svého služebního poměru vykonával službu i v dalších oborech služby, pro které má úspěšně 

vykovanou zvláštní část úřednické zkoušky, ale v rámci aktuálního služebního zařazení službu 

v těchto oborech služby nevykonává.121 Při vyhledání vhodného služebního místa by dle mého 

názoru měla být hledána vhodná služební místa i v těchto oborech služby, neboť státní 

zaměstnanec má s výkonem činností v rámci těchto oborů služby zkušenosti. 

 

 

 
119 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 52.  

K výše uvedené problematice lze dodat, že dle § 201 odst. 1 a 2 zákona o státní službě „lze dosavadního 

zaměstnance, který se při výkonu práce v pracovním poměru dlouhodobě osvědčil, přestože nesplňoval pro 

požadované činnosti předpoklad vzdělání podle právního předpisu o platových poměrech zaměstnanců orgánů 

státní správy, přijmout do služebního poměru a zařadit nebo jmenovat na služební místo, na kterém bude vykonávat 

službu obdobného obsahu, jaký měl jeho druh práce v pracovním poměru, i v případě, že pro toto služební místo 

nesplňuje stanovené vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. c) až e) zákona o státní službě. Po dobu výkonu služby na 

služebním místě uvedeném v odstavci 1 se státní zaměstnanec považuje za státního zaměstnance, který stanovené 

vzdělání splňuje.“ Metodický pokyn tak nad rámec § 201 odst. 2 zákona o státní službě dovozuje, že výjimka ze 

vzdělání neplatí pouze pro služební místo, na kterém mu při přijetí do služebního poměru byla udělena výjimka 

ze vzdělání. Jak vyplývá z výše uvedeného, výjimka ze vzdělání se vztahovala na konkrétní služební místo 

a zejména činnosti, které státní zaměstnanec vykonával při vstupu do služebního poměru podle přechodných 

ustanovení zákona o státní službě a v rámci kterých se osvědčil. Služební orgán tak může státního zaměstnance 

převést dle mého názoru pouze na služební místo, na kterém budou vykonávány alespoň obdobné činnosti, pro 

které se již osvědčil. 
120 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 52.  
121 Státní zaměstnanec mohl být v rámci služebního poměru zařazen i na jiném služební místě. Státní zaměstnanec 

mohl vykonávat službu i na jednom služebním místě, ale změnou systemizace byl ze služebního místa jeden či 

více oborů služby odebrán.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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STEJNÝ NEBO JINÝ SLUŽEBNÍ ÚŘAD 

Státní zaměstnanec se má přednostně převést v rámci stejného služebního úřadu. Zákon 

o státní službě ale nevylučuje, aby byl státní zaměstnanec převeden i na služební místo v jiném 

služebním úřadu, jestliže se jedná o vhodné služební místo.122 

 Výše uvedený postup (převedení do jiného služebního úřadu) nicméně v praxi dle mého 

názoru efektivně nefunguje. Služební orgán nemá žádný zákonný prostředek, kterým by mohl 

„donutit“ druhý služební úřad ke spolupráci. V případě, že by služební orgán chtěl převést 

státního zaměstnance do jiného služebního úřadu, podkladem pro vydání rozhodnutí bude 

souhlas tohoto služebního orgánu v jiném služebním úřadu v souladu s § 162 odst. 3 zákona 

o státní službě, který stanoví, že „pokud se rozhodnutí služebního orgánu má týkat působnosti 

jiného služebního orgánu, lze ho vydat jen s jeho souhlasem.“ V případě, že nový služební 

orgán s tímto převedením nesouhlasí, státního zaměstnance na služební místo v jiném 

služebním úřadu nelze převést. Zákon o státní službě, příp. metodický pokyn ke změnám 

služebního poměru neupravují ani lhůty, ve kterých by měl jiný služební úřad reagovat na 

žádost služebního orgánu o vydání souhlasu s převedením jeho státního zaměstnance. 

V případě, že služební úřad reaguje, v praxi se často stává, že odpoví velice obecně nebo krátce, 

že vyhodnotil, že služební místo není pro státního zaměstnance vhodné zpravidla z důvodu 

vykonávaných činností na služebním místě, se kterými nemá státní zaměstnanec předchozí 

zkušenosti (v návaznosti na zaslání aktuální náplně správních činností státního zaměstnance). 

Dle mého názoru je vhodné proces převádění státních zaměstnanců do jiných služebních úřadů 

zefektivnit a propustnost mezi jednotlivými služebními úřady nastavit jako běžný postup. Lze 

uvažovat například o stanovení nové zákonné povinnosti služebního orgánu kvalifikovaně 

reagovat ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení žádosti o souhlas s převedením státního zaměstnance 

podle § 162 odst. 3 zákona o státní službě za situace, kdy služební orgán státního zaměstnance 

na základě předběžného posouzení dojde k závěru, že by se mohlo jednat o potenciálně vhodné 

služební místo. Služební orgán by poté byl povinen buď udělit souhlas s vydáním rozhodnutí, 

nebo kvalifikovaně zdůvodnit, proč státního zaměstnance nelze převést na služební místo. 

V případě, že by nereagoval nebo nedostatečně zdůvodnil nevhodnost služebního místa, 

služební orgán by tak porušil svoji zákonnou povinnost (což by mohlo být vyhodnoceno jako 

kárné provinění). Dané řešení je pouze mírnou úpravou, která by zároveň znamenala nové 

administrativní zatížení služebních úřadů, ale alespoň stanovuje minimální odpovědnost 

 
122 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 53. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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služebního orgánu za jeho nečinnost, popř. jeho nedostatečné odůvodnění nemožnosti 

převedení. Bez řešení tohoto problému je dle mého názoru diskutabilní, nakolik je reálně 

převedení státního zaměstnance do jiného služebního úřadu možné. Primárním zájmem 

služebních úřadů by mělo být obsazovat neobsazená služební místa zkušenými státními 

zaměstnanci, kterým bylo například zrušeno služební místo změnou systemizace, namísto aby 

se vyhlašovala výběrová řízení.  

 

SLUŽEBNÍ PUSOBIŠTĚ 

 Služebním působištěm je v souladu s § 4 odst. 3 zákona o státní službě „obec, ve které 

státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu.“ Státního zaměstnance nelze bez jeho souhlasu 

převést na služební místo v jiném služebním působišti. Problematikou služebního působiště se 

zabýval i Krajský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 11.04.2019, č.j. 48 A 115/2016-102, 

který potvrdil výše uvedený výklad obsažený v metodickém pokynu ke změnám služebního 

poměru. Jako vhodné služební místo lze poté vyhodnotit i jiné služební místo v jiném služebním 

působišti v případě, že státní zaměstnanec má v dané obci své bydliště.123 K tomuto výkladu 

lze dle mého názoru doplnit, že je vždy nutné daný případ posuzovat zejména individuálně 

(vizte § 2 odst. 4 správního řádu). Dle mého názoru nelze paušálně vyložit, že lze převést 

státního zaměstnance do jiného služebního působiště za situace, kdy má v dané obci své 

bydliště. Státní zaměstnanec může mít s ohledem na svůj osobní život zájem na tom zachovat 

své původní služební působiště (péče o děti, které v dané obci chodí do školy atd.). V případě 

změny služebního působiště je tedy dle mého názoru vhodné tuto skutečnost předem 

neformálně projednat se státním zaměstnancem a vyžádat si jeho souhlas s převedením.  

 

ZAŘAZENÍ DO PLATOVÉ TŘÍDY  

   Státního zaměstnance lze převést na služební místo ve stejné nebo nižší platové třídě, 

avšak zařazení do platové třídy musí vždy odpovídat nejvyššímu dosaženému vzdělání státního 

zaměstnance (dle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě). Státního zaměstnance tedy nelze zařadit 

do platové třídy, pro kterou je vyžadován nižší stupeň vzdělání, než který dosáhl státní 

 
123 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 53. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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zaměstnanec. Státního zaměstnance zároveň nelze převést do vyšší platové třídy, neboť tam 

jsou vykonávány náročnější činnosti.124 

 

PŘÍSTUP STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE K PŘEVEDENÍ 

 Zákon o státní službě souhlas státního zaměstnance s převedením nevyžaduje. Jak 

vyplynulo z výše uvedeného, státní zaměstnanec nicméně může dát souhlas (který bude poté 

podkladem v příslušném správním spisu) s převedením na služební místo, které pro něj není 

vhodné s ohledem na vykonávaný obor služby, služební působiště nebo vykonávané činnosti. 

Státní zaměstnanec nicméně nemůže dát souhlas s převedením na služební místo, pro které 

nesplňuje požadované vzdělání nebo zdravotní způsobilost (tato kritéria musí splňovat vždy).125 

 

ZÁJEM NA ŘÁDNÉM VÝKONU SLUŽBY 

 Veškerá výše uvedená kritéria posuzovala vhodnost služebního místa ze strany státního 

zaměstnance. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že státní zaměstnanec nemá nárok na 

převedení na konkrétní služební místo, má být pouze převeden na vhodné služební místo. 

V případě, že má služební úřad více vhodných služebních míst, může při svém výběru zohlednit 

i svůj zájem na řádném výkonu služby ve služebním úřadě.126 

3.6.3 Převedení na jiné služební místo – zdravotní důvody 

  

 Mezi důvody, pro které je služební orgán povinen převést státního zaměstnance na jiné 

služební místo, patří podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o stání službě zdravotní důvody. 

Zdravotními důvody se poté dle § 61 odst. 2 zákona o státní službě rozumí následující situace: 

„a) jestliže ze závěru lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

vyplývá, že pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní službu, 

b) koná-li těhotná státní zaměstnankyně, státní zaměstnankyně, která kojí, nebo státní 

zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu službu, kterou nesmějí být tyto 

státní zaměstnankyně zaměstnány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její 

těhotenství nebo mateřské poslání, 

 
124 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 54. 
125 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 54. 
126 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 54-55. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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c) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb nebo rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných 

fyzických osob před infekčními nemocemi, 

d) jestliže byl státní zaměstnanec vykonávající službu v noci na základě lékařského posudku 

vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým ke službě v noci, 

nebo 

e) požádá-li o to těhotná státní zaměstnankyně, státní zaměstnankyně, která kojí, nebo státní 

zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která vykonává službu v noci.“ 

  

Dle § 61 odst. 3 zákona o státní službě se dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti 

státního zaměstnance řídí zákonem o specifických zdravotních službách.  

Ustanovení § 62 odst. 2 písm. b) až e) zákona o státní službě jsou poměrně jednoznačné 

a definují konkrétní situace, v rámci kterých služební orgán rozhodne o převedení státního 

zaměstnance. Problematický výklad může mít oproti tomu dle mého názoru písm. a) daného 

ustanovení, tedy situace, kdy ze závěru lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovně-lékařských služeb vyplývá, že státní zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní 

způsobilost vykonávat dosavadní službu, neboť toto vymezení dle mého názoru dostatečně 

nezohledňuje potřeby praxe.  

Zdravotní způsobilost státních zaměstnanců se obecně řídí zejména následujícími 

právními předpisy:  

- zákonem o státní službě,  

- zákoníkem práce,  

- zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 

předpisů,  

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákonem o specifických zdravotních službách, a 

- vyhláškou č. 79/2013 Sb.127 

 

 
127 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 40-41. 
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Dle § 43 odst. 3 zákona o specifických zdravotních službách obsahuje pracovně-

lékařský posudek závěr, zda je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá, 

zdravotně způsobilá s podmínkou, případně zda pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

V praxi se služební orgán může potkat se třemi problematickými oblastmi. První oblast 

se dotýká posouzení služebního zařazení státního zaměstnance, který je nadále způsobilý 

vykonávat službu, ale s podmínkou. Druhá oblast se dotýká situací, kdy státní zaměstnanec 

nespolupracuje se služebním orgánem, resp. s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. 

Třetí oblastí je poté problematika posouzení dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti ve 

vztahu k možnému rozhodování služebního orgánu, zda převede státního zaměstnance na jiné 

služební místo v souladu s § 61 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě nebo zda povede řízení 

o skončení služebního poměru státního zaměstnance v souladu s § 72 odst. 1 písm. c) zákona 

o státní službě.  

V § 61 odst. 2 písm. a) zákona o státní službě se hovoří o povinnosti převést státního 

zaměstnance na jiné služební místo za situace, kdy ze závěru lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovně-lékařských služeb vyplývá, že pozbyl dlouhodobě zdravotní 

způsobilost vykonávat dosavadní službu. Uvedené ustanovení se tak nedotýká státního 

zaměstnance, u kterého ze závěru lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-

lékařských služeb vyplývá, že je zdravotně způsobilý s podmínkou. Podmínka pro výkon 

služby může spočívat v souladu s § 44 odst. 4 písm. b) zákona o specifických zdravotních 

službách například „v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického 

prostředku“. Může se tedy jednat například o státního zaměstnance, který pro řádný výkon 

služby potřebuje používat dioptrické brýle nebo naslouchátko. Podmínkou pro výkon služby 

může být ale i například požadavek na kratší služební dobu nebo na výkon části služební doby 

z jiného místa (tzv. „homeoffice“). Otázkou je, jak by měl služební orgán postupovat v případě, 

kdy státní zaměstnanec obdrží takový závěr lékařského posudku a zároveň vykonává službu na 

služebním místě, kde není možný výkon služby v kratším služebním úvazku nebo kde není 

možný výkon služby z jiného místa. V takovém případě je zřejmé, že státní zaměstnanec 

nemůže vykonávat dosavadní službu na daném služební místě s ohledem na svoji zdravotní 

způsobilost. V takovém případě se domnívám, že služební orgán by měl státního zaměstnanec 

převést na jiné vhodné služební místo, kde je možné naplnit podmínku stanovenou v závěru 

lékařského posudku, byť tato možnost není v § 61 odst. 2 zákona o státní službě vyjmenována. 

S ohledem na tuto skutečnost lze tedy uvažovat o legislativní úpravě § 61 odst. 2 písm. a) 

zákona o státní službě a doplnit i variantu převedení pro státního zaměstnance za situace, kdy 

ze závěru lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb vyplývá, 
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že je zdravotně způsobilý vykonávat dosavadní službu s podmínkou, kterou nelze v rámci 

současného služebního zařazení státního zaměstnance realizovat. Zdravotní způsobilost je 

jedním ze základních předpokladů pro výkon služby a služební orgán dle mého názoru nemůže 

ponechat státního zaměstnance vykonávat službu v rozporu se závěrem lékařského posudku. 

Zároveň je ale povinen zajistit řádný výkon služby ve služebním úřadě. V rámci řízení 

o převedení na jiné služební místo by byl poté služební orgán povinen řádně se vypořádat se 

skutečností, že podmínku nelze naplnit v rámci současného služebního zařazení státního 

zaměstnance.  

Služební orgán se dále může setkat se situací, kdy státní zaměstnanec dostatečně 

nespolupracuje s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, aby mohla být provedena 

pracovně-lékařská prohlídka, popř. ji úplně odmítne podstoupit. Dle § 9 odst. 1 vyhlášky 

č. 79/2013 Sb. patří mezi pracovně-lékařské prohlídky vstupní prohlídka, prohlídka periodická 

a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve 

vztahu k práci, výstupní prohlídka a lékařská prohlídka po skončení rizikové práce. Dle § 43 

odst. 7 zákona o specifických zdravotních službách se lékařský posudek nevydá v případě, že 

se státní zaměstnanec odmítne lékařské prohlídce podrobit, popř. se odmítne podrobit vyšetření, 

které je její součástí. Dle § 43 odst. 8 zákona o specifických zdravotních službách se na 

takového státního zaměstnance hledí (pro činnost, pro kterou měl být zdravotně posouzen) jako 

na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, státní zaměstnanec se v případě, že dostatečně 

nespolupracuje při vydání pracovně-lékařského posudku (např. se odmítne podrobit některému 

vyšetření), nebo se úplně odmítne prohlídky účastnit, považuje za osobu, která pozbyla 

dlouhodobě zdravotní způsobilost. V takovém případě státní zaměstnanec nemůže vykonávat 

dosavadní službu128 a je zapotřebí ho převést na jiné služební místo v souladu s § 61 odst. 1 

písm. a) zákona o státní službě.129 Nicméně s ohledem na neznámou zdravotní způsobilost 

státního zaměstnance (resp. jeho zdravotní nezpůsobilost) ho zjevně nelze převést na žádné 

vhodné služební místo. V případě, že státního zaměstnance nelze převést na jiné služební místo, 

služební orgán postupuje v souladu s § 62 zákona o státní službě a státního zaměstnance zařadí 

mimo výkon služby z organizačních důvodů. Po dobu zařazení státního zaměstnance mimo 

výkon služby z organizačních důvodů poté vzniká časový prostor dokončit/vykonat pracovně-

 
128 Dle § 34 odst. 1 zákona o státní službě musí státní zaměstnanec splňovat předpoklady uvedené v § 25 po celou 

dobu výkonu služby. 
129 V daném případě se omezuji pouze na dopad tohoto jednání do služebního zařazení státního zaměstnance. 

Neposuzuji tedy jednání státního zaměstnance z hlediska možného spáchání kárného provinění ve smyslu § 88 

zákona o státní službě.  
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lékařskou prohlídku a státního zaměstnance převést na jiné vhodné služební místo. V daném 

případě lze dále uvažovat i o postupu dle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě a zahájit 

řízení o skončení služebního poměru státního zaměstnance, neboť bez zavinění služebního 

úřadu nesplňuje jiný předpoklad pro výkon služby (kam lze zdravotní způsobilost dle § 25 odst. 

1 písm. f) zákona o státní službě zařadit). Dle § 2 odst. 4 správního řádu „správní orgán dbá, 

aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného 

případu.“ Služební orgán by tak dle mého názoru v prvé řadě měl vždy posoudit individuálně 

každý takto nastalý případ a všechny okolnosti s ním se pojící. V případě, že ze všech okolností 

plyne neochota státního zaměstnance podrobit se pracovně-lékařské prohlídce, služební orgán 

má důvodné pochybnosti ohledně závažnosti zdravotního stavu státního zaměstnance a nelze 

důvodně očekávat změnu v jeho jednání, lze zřejmě připustit v takto ojedinělých případech 

i postup dle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě. Služební orgán by nicméně měl v těchto 

případech (kterých v praxi zřejmě nebude velké množství) postupovat obezřetně a v prvé řadě 

se snažit všemi možnými dostupnými prostředky zajistit spolupráci státního zaměstnance.  

K možnosti uplatnit postup dle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě se vyjádřil 

i metodický pokyn ke skončení služebního poměru v čl. 6 odst. 6.130 Metodický pokyn dospěl 

k závěru, že v případě, že se státní zaměstnanec odmítne podrobit pracovně-lékařské prohlídce, 

služební orgán se ho bude snažit převést na jiné služební místo v souladu s § 62 odst. 1 písm. 

a) zákona o státní službě. Před převedením na takové služební místo poté služební orgán opět 

vyšle státního zaměstnance na pracovně-lékařskou prohlídku. V případě, že se státní 

zaměstnanec odmítne pracovně-lékařské prohlídce opět podrobit, služební orgán by měl 

opakovat tento postup (v případě, že je to možné) i s dalším služebním místem. Při trvající 

neochotě státního zaměstnance se této pracovně-lékařské prohlídce podrobit, může služební 

orgán zahájit řízení o skončení služebního poměru dle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní 

službě. O této možnosti by měl být nicméně státní zaměstnanec již při zahájení řízení 

o převedení na jiné služební místo poučen. Zároveň je také vhodné poznamenat, že metodický 

pokyn se nevyslovil k možnému postupu služebního orgánu za situace, kdy pro státního 

zaměstnance nenalezl žádné vhodné služební místo a fikce zdravotní nezpůsobilosti nebyla 

uplatněna opakovaně.131 

 
130 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví podrobnosti ke 

skončení služebního poměru. Mvcr.cz [online]. 29.06.2020 [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2020.aspx.  
131 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví podrobnosti ke 

skončení služebního poměru. In: www.mvcr.cz [online]. 29.06.2020 [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2020.aspx, str. 10-11. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2020.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2020.aspx
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Poslední oblastí možných komplikací je poté právě problematika posouzení 

dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti ve vztahu k možnému rozhodování služebního 

orgánu, zda převede státního zaměstnance na jiné služební místo v souladu s § 61 odst. 1 písm. 

a) zákona o státní službě nebo zda povede řízení o skončení služebního poměru státního 

zaměstnance v souladu s § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě. V případě, že je státní 

zaměstnanec posouzen v rámci pracovně-lékařské prohlídky jako osoba, která dlouhodobě 

pozbyla zdravotní způsobilost, služební orgán musí posoudit, zda ho lze převést na jiné služební 

místo. Pro pochopení této problematiky je vhodné upozornit na skutečnost, že poskytovatel 

pracovně-lékařských služeb běžně na posudku pouze vyznačí, zda je státní zaměstnanec 

zdravotně způsobilý, zdravotně nezpůsobilý132, zdravotně způsobilý s podmínkou nebo pozbyl 

dlouhodobě zdravotní způsobilost. K této problematice se nicméně již vyjádřila judikatura, a to 

konkrétně v rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20.07.2020, č.j. 15 Ad 6/2019-

70, a ze dne 26.02.2019, č.j. 59 A 111/2017-36, nebo v rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze 

dne 11.07.2018, č.j. 65 Ad 19/2017-29. 

V prvně jmenovaném rozsudku dospěl soud k závěru, že „nezbytným podkladem pro 

rozhodnutí o skončení služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě 

z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti potřebné k výkonu služby ve smyslu § 34 odst. 1 ve 

spojení s § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě je úplný a přesvědčivý lékařský posudek, 

ze kterého současně musí vyplývat, že státního zaměstnance nelze převést na jiné služební místo 

podle § 61 odst. 2 písm. a) zákona o státní službě. Služební orgán by měl dbát na to, aby lékařský 

posudek použitý v řízení ve věcech služebního poměru byl vypracován řádně a náležitě 

odůvodněn. Pokud lékařský posudek tyto požadavky nesplňuje, je služební orgán oprávněn (i 

povinen) vyžádat si jeho doplnění.“ 

V druhém jmenovaném rozsudku soud potvrdil, že zdravotní způsobilost je jedním 

z jiných předpokladů pro výkon služby, o kterých hovoří § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní 

službě. 

V posledně jmenovaném rozsudku poté dospěl soud k závěru, že „podle ustanovení § 61 

odst. 2 zákona o státní službě, jehož aplikace se domáhá žalobce, má být státní zaměstnanec 

převeden na služební místo, na kterém je služba pro něj vhodná. Ustanovení § 62 odst. 1 zákona 

o státní službě mj. stanoví, že nemůže-li být státní zaměstnanec v případech uvedených v § 61 

odst. 2 písm. a) [pozn. soudu: tedy i v případě, kdy státní zaměstnanec pozbyl dlouhodobě 

 
132 Dle § 43 odst. 4 zákona o specifických zdravotních službách „jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 

k práci, lze posudkový závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, uvést v lékařském posudku pouze v 

případě vstupní lékařské prohlídky.“ 
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způsobilost vykonávat dosavadní službu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu] převeden na 

jiné služební místo, protože žádné vhodné není volné, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však 

na 6 měsíců. Z dikce citovaných ustanovení plyne, že zařadit státního zaměstnance mimo výkon 

služby je přípustné tehdy, nelze-li jej převést na vhodné služební místo, a to výhradně z důvodu, 

že takovéto místo není volné. Jiný důvod zařazení zaměstnance mimo výkon služby citované 

ustanovení nezakládá. V rozhodované věci bylo zjištěno (a ostatně je i mezi účastníky 

nesporné), že správní orgán I. stupně nedisponoval žádným služebním místem, které by 

odpovídalo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, který činil žalobce nezpůsobilým 

k výkonu státní služby zařazené do nejnižší kategorie dle rizikovosti. Jinými slovy správní orgán 

nedisponoval a v souladu s právní úpravou chránící veřejné zdraví ani disponovat nemůže 

takovým služebním místem, jehož rizikovost by byla nižší, než zákonné limity první (zdraví 

nejméně ohrožující) kategorie. V daném případě žalobce není dlouhodobě ze zdravotních příčin 

schopen výkonu ani nejméně rizikové pracovní činnosti. Z tohoto důvodu tedy neexistovala ani 

teoretická možnost, že by mohl být žalobce v rámci Finanční správy ČR dále zaměstnán. 

Nastalou situaci tedy nelze subsumovat pod ustanovení § 62 odst. 1 zákona o státní službě, 

neboť zákonná dikce „žádné vhodné [služební místo] není volné“, presumuje reálnou existenci 

vhodného (avšak v daném případě jinou osobou obsazeného) služebního místa.“ 

Jak vyplývá z výše uvedeného, služební orgán se nemůže spokojit s pouhým sdělením, 

že státní zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu služby. Služební 

orgán je povinen případně vyzvat poskytovatele pracovně-lékařských služeb k doplnění 

posudku tak, aby bylo zřejmé, v čem pozbytí zdravotní způsobilosti státního zaměstnance 

spočívá a zda státní zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat službu 

pouze na dosavadním služebním místě a v rámci státní správy potenciálně existuje jiné služební 

místo, kam by mohl být převeden, nebo zda pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost 

vykonávat službu na jakémkoli služebním místě. V takovém případě poté služební orgán zvolí 

postup dle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě a zahájí řízení o skončení služebního 

poměru státního zaměstnance. Jak dovodila výše uvedená judikatura, aby mohl služební orgán 

vést řízení o převedení na jiné služební místo, musí existovat reálná možnost na nějaké služební 

místo státního zaměstnance skutečně převést. Z dikce § 62 zákona o státní službě totiž vyplývá, 

že je dle něj postupováno pouze v případě, že žádné vhodné služební místo není volné, ne 

v případě, že žádné takové služební místo ani nemůže existovat. 
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3.6.4 Převedení na jiné služební místo – zrušení služebního místa na základě systemizace 

 

 Výklad zaměřený na řízení o převedení státního zaměstnance na jiné služební místo, 

popř. zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, by nebyl úplný bez zmínění 

judikatury, která se vyslovila k soudnímu přezkumu systemizace – jedná se o rozsudky 

Nejvyššího správního soudu ze dne 09.10.2019, č.j. 8 Ads 301/2018-45, a ze dne 15.09.2020, 

č.j. 4 Ads 423/2019-70.  

 Zrušení služebního místa je dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě jedním 

z důvodů pro převedení státního zaměstnance na jiné služební místo. Služební místo státního 

zaměstnance se ruší prostřednictvím systemizace v souladu s § 17 a 18 zákona o státní službě. 

Dle § 17 odst. 3 a § 18 odst. 4 zákona o státní službě schvaluje systemizaci vláda. Dle § 17 odst. 

1 zákona o státní službě „vychází systemizace ze závazných pravidel pro organizaci služebních 

úřadů tak, aby byl zajištěn řádný výkon působnosti služebního úřadu, a stanoví pro každý 

služební úřad 

a) počet služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, klasifikovaných 

platovými třídami, 

b) počet služebních míst představených klasifikovaných platovými třídami, 

c) objem prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců na služebních místech, 

d) počet služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným 

požadavkem státní občanství České republiky, 

e) počet služebních míst, u kterých se stanoví zákaz se po skončení služebního poměru přímo 

nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem 

nebo členem v oboru, který je shodný s příslušným oborem služby, nebo být v pracovním nebo 

obdobném poměru k podnikateli v takovém oboru.“ 

 Na základě změny systemizace služební orgán v souladu s § 19 zákona o státní službě 

upraví svoji organizační strukturu (de facto roztřídění schválených systemizovaných míst do 

jednotlivých organizačních útvarů) a vydá ji služebním předpisem, který v souladu s § 11 odst. 

1 zákona o státní službě stanoví organizační věci služby.  

 Podrobně se celým procesem systemizace zabývá služební předpis náměstka ministra 

vnitra pro státní službu č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace 

služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury 
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a jejích změn ve služebním úřadu, ve znění změn provedených služebním předpisem č. 2/2018, 

služebním předpisem č. 2/2020 a služebním předpisem č. 1/2021.133 

 Pro možnou účinnou obranu státních zaměstnanců proti změnám služebního poměru 

vyplývajícím ze změny systemizace bylo od účinnosti zákona o státní službě zřejmé, že je 

zapotřebí posoudit skutečnost, zda a kdo je oprávněn případně systemizaci přezkoumat. V této 

věci je vhodné doplnit, že služební orgán mohl jednoduše dospět k závěru, že není oprávněn 

takový vrchnostenský akt (kterým je usnesení vlády) přezkoumávat nebo se jím neřídit. Dle čl. 

I odst. 3 Jednacího řádu vlády „zavazují usnesení vlády všechny členy vlády, ministerstva, jiné 

ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní 

zákon.“134 

 Řešení této problematiky přinesly výše uvedené rozsudky Nejvyššího správního soudu. 

Oba rozsudky se týkaly totožného státního zaměstnance – náměstka pro řízení sekce na 

Ministerstvu zemědělství (konkrétně sekce 1. náměstka ministra – správní sekce) – kterému 

bylo zrušeno služební místo systemizací s účinností k 01.01.2018 (resp. byla zrušena celá tato 

sekce). V návaznosti na tuto skutečnost byl převeden na služební místo vedoucího oddělení 

správy budov (toto oddělení bylo součástí původní sekce). 

 Státní zaměstnanec nejprve podal žalobu proti usnesení vlády, kterým se změnila 

systemizace (rozsudek ze dne 09.10.2019, č.j. 8 Ads 301/2018-45), a to jednak jako žalobu 

proti rozhodnutí dle § 65 soudního řádu správního a jednak jako žalobu proti nezákonnému 

zásahu správního orgánu dle § 82 soudního řádu správního. Žaloba proti usnesení vlády jako 

rozhodnutí správního orgánu byla zamítnuta Městským soudem v Praze. Blíže se poté soud 

věnoval problematice nezákonného zásahu správního orgánu.  

 Soud uvedl, že „aby byla žaloba proti nezákonnému zásahu důvodná, musí být 

kumulativně splněny následující 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 pro němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo 

zasaženo (5. podmínka).“ Soud uvedl, že je sporné, zda je v daném případě naplněna podmínka 

 
133 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ev. č. 1/2021, kterým se mění služební předpis 

náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2017, 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, ve znění služebních předpisů č. 2/2018 ze dne 28. srpna 2018 a č. 2/2020 ze dne 25. června 2020. 

Mvcr.cz [online]. 18.01.2021 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-

predpisy.aspx.  
134 Jednací řád vlády. In: Www.vlada.cz [online]. [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/jednaci-rad-vlady-91200/.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/jednaci-rad-vlady-91200/
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přímosti zkrácení na právech. Soud dospěl k závěru, že na základě právní úpravy lze shledat 

provázanost mezi systemizací a organizační strukturou služebního úřadu, čemuž odpovídají 

i podkladové materiály k úpravě systemizace. Soud zároveň uvedl, že „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.“ A dále uvedl, že 

„dotčení schválením organizačních aktů je však nepřímé, neboť k přímému dotčení dojde právě 

až rozhodnutím ve věcech služby.“ Na základě této skutečnosti soud dospěl k závěru, že 

v případě systemizace nemůže jít o nezákonný zásah dle § 82 soudního řádu správního a nelze 

ji považovat ani za rozhodnutí dle § 65 soudního řádu správního.  

Soud zároveň souhlasil se státním zaměstnancem, že „není přípustné, aby se nikdy 

nemohl domoci ochrany proti případné nezákonné systemizaci.“ Soud dospěl k závěru, že 

systemizace ve spojení s organizační strukturou představují závazný podklad pro rozhodnutí 

služebního orgánu ve smyslu § 75 odst. 2 soudního řádu správního, státní zaměstnanci tak 

budou v obdobném postavení jako zaměstnanci v pracovněprávních vztazích nebo vojáci 

z povolání. V případě výpovědi dle § 52 písm. c) zákoníku práce se okolnostmi přijetí 

organizační změny zabývá soud také až v rámci sporu o neplatnost výpovědi. Organizační 

změna je přezkoumávána v těchto případech z hledisek jako, „zda rozhodnutí o organizační 

změně bylo přijato příslušným orgánem (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 

21 Cdo 1105/2001, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 

4521/2011, č. 23/2013 Sb. NS) nebo to, zda rozhodnutí o organizační změně skutečně sledovalo 

změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem 

zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu, pomocí níž měl být regulován počet 

zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový 

počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, nebo zda 

podle svého obsahu nebo účelu směřovalo k jinému cíli (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

27. 4. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, č. 54/2005 Sb. NS)“ .“ Soud se tak nejen vyjádřil 

k možnosti přezkumu systemizace, ale zároveň stanovil rozsah a cíle tohoto přezkumu.  

S ohledem na skutečnost, že systemizaci lze soudně přezkoumat v rámci žaloby proti 

rozhodnutí ve věcech služby, jehož podkladem byla právě systemizace, o to spíše je nyní 

důležité klást důraz na to, aby veškeré podklady týkající se systemizace byly součástí spisového 

materiálu vedeného ve věci řízení o převedení na jiné služební místo, resp. zařazení mimo 
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výkon služby z organizačních důvodů. Zároveň jednotlivé důvody, které vedly služební orgán 

ke zrušení služebního místa, by měly být dle mého názoru uvedeny v odůvodnění daného 

rozhodnutí.  

Ve druhém rozsudku se poté Nejvyšší správní soud (rozsudek ze dne 15.09.2020, 

č.j. 4 Ads 423/2019-70), zabýval vlastním přezkumem systemizace s účinností k 01.01.2018 

jako závazným podkladem pro rozhodnutí služebního orgánu ve smyslu § 75 odst. 2 soudního 

řádu správního, neboť v daném případě se již projednávala žaloba státního zaměstnance proti 

rozhodnutí o odvolání ze služebního místa představeného a převedení na jiné vhodné služební 

místo.  

Ve svém rozsudku soud opětovně vymezil rozsah přezkumu systemizace, kdy uvedl, že 

„ve věci systemizace a navazujícího služebního předpisu je soud oprávněn toliko posoudit, zda 

byly schváleny zákonným způsobem, zda sledovaly legitimní cíl a zda existovaly konkrétní 

okolnosti svědčící o účelovosti zvoleného postupu či o šikanózním nebo diskriminačním jednání 

ze strany služebního orgánu.“ Soud dále doplnil, že jejich úkolem „není hodnotit vhodnost 

a efektivitu organizační struktury státní služby, neboť tím by nepřípustně zasahoval do prostoru 

vymezeného výkonné moci.“ V tomto případě soud nezjistil nezákonnost systemizace ani 

postupu služebních orgánů a kasační stížnost státního zaměstnance zamítl.  

Soud v rámci výše uvedeného rozsudku zároveň potvrdil závěr služebních orgánů, že 

státní zaměstnanec nemá nárok na převedení na konkrétní služební místo v rámci státní služby. 

Služební orgán je povinen státního zaměstnance převést na vhodné služební místo a svou úvahu 

řádně zdůvodnit, přičemž při výběru mezi více vhodnými služebními místy může zohlednit 

i potřeby služebního úřadu.  

3.6.5 Zařazení na jiné vhodné služební místo 

  

 Aby byl výklad problematiky převedení na jiné služební místo ucelený, je vhodné 

upozornit na ustanovení § 70 zákona o státní službě. V průběhu výkonu služby mohou nastat 

různé okolnosti, na základě kterých státní zaměstnanec nemůže dočasně vykonávat službu na 

svém služebním místě. Jednotlivé příklady těchto situací jsou uvedeny v § 70 odst. 1 zákona 

o státní službě.135 V případě, že odpadne důvod změny služebního poměru státního 

 
135 Jedná se o situaci, kdy je státní zaměstnanec dočasně přeložen na jiné služební místo (§ 47), zproštěn výkonu 

služby (§ 48), zařazen mimo výkon služby z důvodu čerpání mateřské a/nebo rodičovské dovolené (§ 63), zařazen 

mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci (§ 64), vyslán do mezinárodní organizace (§67a), je 

mu přerušen výkon služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže (§ 69) nebo zařazen mimo výkon služby 

pro pozastavení služby z důvodu výkonu vojenského cvičení nebo mimořádné služby nebo výkonu funkce 

poslance, senátora, poslance Evropského parlamentu, člena vlády, náměstka člena vlády nebo uvolněného člena 

zastupitelstva (§ 65 ve spojení s § 33 odst. 4 písm. a)).  
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zaměstnance (který je uveden právě v § 70 odst. 1 zákona o státní službě) státní zaměstnanec 

se zařadí zpět na své služební místo. Dle § 70 odst. 3 zákona o státní službě „nelze-li postupovat 

podle odstavce 1 v důsledku zrušení služebního místa z důvodu změny systemizace nebo proto, 

že uplynula doba určitá, na kterou byl státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 zařazen nebo 

jmenován na služební místo, anebo odpadne-li jiný důvod změny služebního poměru, pro který 

státní zaměstnanec nemohl vykonávat službu, zařadí se k výkonu služby na volné služební místo, 

na kterém je služba pro něj vhodná. K výkonu služby na služební místo zařazené v nižší platové 

třídě však lze státního zaměstnance zařadit jen s jeho souhlasem.“ 

 Výše uvedené ustanovení dle mého názoru vytvořilo neodůvodněnou nerovnost 

v souvislosti s vyžadovaným souhlasem státního zaměstnance se zařazením do nižší platové 

třídy. Tuto nerovnost lze názorně demonstrovat na následujícím příkladu. Dvěma kolegům 

z jednoho oddělení, kteří vykonávají službu ve shodné platové třídě (např. ve 13. platové třídě) 

se shodnou náplní správních činností je zrušeno služební místo změnou systemizace. Jeden 

kolega je v návaznosti na tuto změnu převeden na jiné vhodné služební místo v souladu s § 61 

odst. 1 písm. c) zákona o státní službě ve 12. platové třídě bez svého souhlasu (neboť tato 

platová třída odpovídá nejvýše dosaženému vzdělání státního zaměstnance). O druhém 

kolegovi služební orgán ve stejném období nerozhodne, neboť je zařazen mimo výkon služby 

z důvodu čerpání rodičovské dovolené dle § 63 zákona o státní službě. Po odpadnutí této změny 

služebního poměru se na něj bude vztahovat § 70 odst. 3 zákona o státní službě. V případě, že 

ho služební orgán bude chtít zařadit shodně jako jeho kolegu na vhodné služební místo do 

12. platové třídy, může tak již ale učinit pouze se souhlasem státního zaměstnance. V rozdílném 

přístupu k těmto dvěma státním zaměstnancům neshledávám žádné opodstatnění. Dle mého 

názoru by se měla poslední věta z § 70 odst. 3 zákona o státní službě vyškrtnout a při hledání 

vhodného služebního místa by se měl služební orgán řídit shodnými kritérii vhodnosti jako 

u státního zaměstnance, kterého převádí na jiné služební místo v souladu s § 61 zákona o státní 

službě.  

 

3.6.6 Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů 

 

 V případě, že služební orgán nenalezne vhodné volné služební místo k převedení 

státního zaměstnance dle § 61 zákona o státní službě, popř. dle § 70 odst. 3 zákona o státní 

službě, zařadí státního zaměstnance mimo výkon služby z organizačních důvodů dle § 62 

zákona o státní službě na dobu nejdéle 6 měsíců. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o státní službě 

„ode dne zařazení mimo výkon služby podle odstavce 1 činí plat státního zaměstnance 80 % 
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měsíčního platu.“ Dle § 176 písm. d) zákona o státní službě „se platem státního zaměstnance 

pro účely zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů rozumí součet měsíčních částek 

platového tarifu, příplatku za vedení, příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí, 

osobního příplatku a zvláštního příplatku, na které státnímu zaměstnanci naposledy vznikl 

nárok nebo které mu byly naposled určeny.“ 

 Posouzením doby 6 měsíců se zabývá závěr č.11/2016 poradního sboru náměstka 

ministra vnitra pro státní službu.136 Poradní sbor v tomto případě dospěl k závěru, že se doby 

vymezené v zákoně o státní službě počítají dle § 333 zákoníku práce. Dle § 333 zákoníku práce 

„doba počíná prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby; 

to platí také v případě, kdy je uplynutím doby podmíněn vznik nebo zánik práva.“ Když je tedy 

například státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů s účinností 

k 01.01., doba zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů uplyne dne 30.06. 

 V průběhu zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby z organizačních důvodů 

se služební orgán pokouší státního zaměstnance nadále převést na vhodné služební místo. 

V případě, že doba 6 měsíců marně uplyne, služební orgán po jejím uplynutí zahájí řízení 

o skončení služebního poměru státního zaměstnance v souladu s § 72 odst. 1 písm. d) zákona 

o státní službě.137 

 V průběhu hledání vhodného služebního místa k převedení nastávají obdobné problémy 

jako v případě řízení o převedení státního zaměstnance na jiné vhodné služební místo v oblasti 

spolupráce mezi jednotlivými služebními úřady (více vizte subkapitola Převedení na jiné 

služební místo – kritéria vhodnosti). V daném případě o převedení státního zaměstnance na 

služební místo v jiném služebním úřadě rozhoduje služební orgán tohoto úřadu.138 

 Občas může nastat situace, že v době rozhodování o převedení státního zaměstnance na 

jiné služební místo, resp. zařazení mimo výkon služby z organizační důvodů je státní 

zaměstnanec dočasně neschopný k výkonu služby (pracovní neschopnost). Dle závěru 

poradního sboru č. 32/2019 náměstka ministra vnitra pro státní službu „dočasná neschopnost 

státního zaměstnance k výkonu služby není překážkou pro jeho zařazení mimo výkon služby 

z organizačních důvodů, ani pro jeho převedení, resp. jeho zařazení na volné služební místo po 

 
136 Závěr č. 11 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 25. listopadu 2016: Počítání dob vymezených v zákoně o státní službě. In: Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-

03-26]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx.  
137 Služební orgán řízení zahájí vždy, neboť dle § 165 zákona o státní službě je řízení o skončení služebního poměru 

jednou z výjimek, kdy nelze vydat rozhodnutí jako první úkon v řízení. 
138 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 57. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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odpadnutí důvodu jeho zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, ani pro skončení 

služebního poměru z důvodu marného uplynutí doby, na kterou může být státní zaměstnanec 

zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů.“139  

 V rámci následného řízení o skončení služební poměru (v případě, že služební orgán 

nenalezl vhodné služební místo) je služební orgán povinen prokázat v rámci spisového 

materiálu, že se snažil pro státního zaměstnance vyhledat vhodné služební místo (například 

výpisy z Informačního systému o státní služby, seznamy neobsazených služebních míst v rámci 

daného služebního úřadu, náplněmi správních činností u zvažovaných služebních míst nebo 

např. e-maily či dopisy s jinými služebním úřady).  Podklady poté služební orgán také zhodnotí 

v rámci odůvodnění rozhodnutí o skončení služebního poměru. V případě, že služební orgán 

výše uvedené podklady nedoloží, může tím dle mého názoru zatížit celé řízení o skončení 

služebního poměru státního zaměstnance vadou, která má vliv na zákonnost tohoto rozhodnutí. 

Neboť podmínkou pro skončení služebního poměru dle § 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní 

službě je, že doba 6 měsíců uplynula marně.140 

 Při skončení služebního poměru dle § 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě má 

státní zaměstnanec nárok na odbytné v souladu s § 72 odst. 2 zákona o státní službě. „Při 

nepřetržité době trvání služebního poměru 

a) nepřesahující 3 roky přísluší odbytné ve výši trojnásobku měsíčního platu, 

b) nepřesahující 6 let, ale přesahující 3 roky, přísluší odbytné ve výši šestinásobku měsíčního 

platu, 

c) nepřesahující 9 let, ale přesahující 6 let, přísluší odbytné ve výši devítinásobku měsíčního 

platu, 

d) přesahující 9 let přísluší odbytné ve výši dvanáctinásobku měsíčního platu státního 

zaměstnance.“ 

 Výše uvedené ustanovení je poměrně jednoznačné pro výpočet výše odbytného. Mírná 

nejasnost ovšem v praxi služebních orgánů vznikla v souvislosti s výplatou odbytného státních 

zaměstnanců, kteří byli „překlopeni“ do služebního poměru v souladu s přechodnými 

ustanoveními zákona o státní službě. Dle § 200 odst. 1 zákona o státní službě „se do doby trvání 

služebního poměru státních zaměstnanců podle § 185 až 188 a § 190 až 192 započítává doba 

 
139 Závěr č. 32 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 6. září 2019: Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů ve vztahu k dovolené, dočasné 

neschopnosti státního zaměstnance k výkonu služby a zápočtu praxe. Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-3-26]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx.  
140 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 57. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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trvání pracovních poměrů ve správních úřadech, které vzniku služebního poměru bezprostředně 

předcházely.“  

 Z výše uvedeného ustanovení tak není patrné, zda se mají započítávat všechny pracovní 

poměry, které vzniku služebního poměru předcházely ve správních úřadech, které na sebe 

bezprostředně navazovaly, nebo zda je množné číslo „pracovní poměry“ užité pouze z toho 

důvodu, že se v úvodu ustanovení hovoří o státních zaměstnancích (a nikoli o státním 

zaměstnanci). Metodický pokyn ke skončení služebního poměru zaujal k této problematice 

poměrně jasné stanovisko, když uvedl, že vzniku služebního poměru mohl bezprostředně 

předcházet pouze jeden pracovní poměr. Pro účely odbytného se nemůže započítat pracovní 

poměr ve služebním úřadě, pokud došlo k jeho skončení a poté vznikl jiný pracovní poměr (ve 

stejném nebo jiném služebním úřadě).141 Pro úplnost výkladu je zde vhodné poznamenat, že 

komentářová literatura uvádí, že naopak „zákonodárce záměrně užívá množné číslo, aby 

vyloučil spekulace, zda lze sčítat dobu trvání předchozích pracovních poměrů u různých 

služebních úřadů.“ Komentář nicméně upozorňuje i na odlišný restriktivní výklad sekce pro 

státní službu.142 V dané věci tak konečný výklad zřejmě poskytne až soud v rámci správního 

soudnictví. Osobně se spíše přikláním ke komentářovému výkladu, neboť z komentovaného 

ustanovení skutečně vyplývá záměr zákonodárce započítat všechny bezprostředně 

předcházející pracovní poměry ve správních úřadech (užití množného čísla). Tento výklad je 

logický i s ohledem na skutečnost, že v případě služebního poměru může státní zaměstnanec 

vykonávat službu ve více služebních úřadech (po sobě) a bude se jednat o jeden služební poměr 

(a pro výpočet odbytného mu poté bude i celý služební poměr ve všech služebních úřadech 

započítán). Analogicky by tak mohly (a měly) být započítány všechny pracovní poměry ve 

správních úřadech, které bezprostředně předcházely vzniku služebního poměru podle § 185 až 

188 a § 190 až 192 zákona o státní službě. Ovšem s tou podmínkou, že na sebe zároveň 

bezprostředně navazovaly.  

3.6.7 Změny služebního poměru – dílčí závěr 

  

 Předcházející subkapitoly přiblížily jednu z nejpodstatnějších změn služebního poměru, 

která může v rámci výkonu služby státního zaměstnanec nastat, a tou je převedení na jiné 

služební místo, popřípadě zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů. 

 
141 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví podrobnosti ke 

skončení služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 29.06.2020 [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2020.aspx, str. 59. 
142 Zákon o státní službě. Komentář. 2. Jan Pichrt a kol. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-654-2, 

komentář k ustanovení § 200. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2020.aspx
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 Právě na tomto typu řízení si lze uvědomit, jak řízení ve věcech služby mohou být složitá 

a komplexní, ať už se jedná o rozsáhlost spisového materiálu nebo rozporuplnost právní úpravy. 

 Pro řádnost těchto řízení lze z předešlých subkapitol dovodit důležitost spisového 

materiálu, který by měl obsahovat i skutečnosti známé služebnímu orgánu z jeho úřední 

činnosti, důležitost pečlivě vypracovaného odůvodnění rozhodnutí a zejména důležitost snahy 

služebního orgánu vyhledat státnímu zaměstnanci vhodné služební místo.  

 Na základě předešlého textu lze také dovodit potřebu dořešení některých problematik, 

a to zřejmě formou legislativní úpravy.  

 Největší problémem dle mého názoru je v rámci těchto řízení spolupráce mezi 

jednotlivými služebními úřady, která není jakkoli právně vymahatelná či přezkoumatelná. 

V případě, že služební orgán nechce převádět do svého služebního úřadu žádného státního 

zaměstnance odjinud, nelze jeho spolupráci vynutit.  

 V oblasti převedení na jiné služební místo ze zdravotních důvodů mi chybí lépe 

nastavená právní úprava, která by zohlednila i potřebu převedení na jiné služební místo za 

situace, kdy je státní zaměstnanec zdravotně způsobilý s podmínkou a nemůže vykonávat svoji 

dosavadní službu, neboť zákon o státní službě počítá s převedením na jiné služební místo pouze 

za situace, kdy státní zaměstnanec pozbyde dlouhodobě zdravotní způsobilost.  

 V této souvislosti by bylo vhodné i upravit § 61 odst. 3 zákona o státní službě, který by 

měl dle mého názoru obecně odkazovat v rámci zdravotní způsobilosti státního zaměstnance na 

zákon o specifických zdravotních službách (a nejen ve věci dlouhodobého pozbytí zdravotní 

způsobilosti).  

 Legislativní zásah by si zasloužil i § 70 odst. 3 zákona o státní službě, který zakládá 

nerovnost mezi státními zaměstnanci, když u těch vyjmenovaných v § 70 odst. 1 vyžaduje jejich 

souhlas se zařazením na vhodné služební místo do nižší platové třídy.  

 V neposlední řadě je vhodné zmínit se i o výkladově nejasném § 200 odst. 1 zákona 

o státní službě, u kterého není zřejmý záměr zákonodárce, jak postupovat při výpočtu 

odbytného u „překlopených“ státních zaměstnanců.  

   

3.7 Povolovací řízení 

  

 V rámci řízení ve věcech služby existuje i několik „povolovacích“ řízení, která se 

zahajují na základě žádosti státního zaměstnance. Patří mezi ně zejména řízení o povolení kratší 

služební doby, o povolení výkonu jiné výdělečné činnosti než služby a o povolení zvýšení 

vzdělání na náklady služebního úřadu včetně volna k němu (všechna tři řízení jsou upravena 
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v § 159 odst. 1 písm. k) zákona o státní službě). Následující subkapitoly se budou věnovat 

specifikům těchto řízení a posouzením jejich právní úpravy. 

3.7.1 Řízení o povolení kratší služební doby 

 

 Povolení kratší služební doby je upraveno (kromě § 159 zákona o státní službě) i v § 68, 

§ 99 a § 116 zákona o státní službě. V § 68 zákona o státní službě se hovoří o možnosti zkrácení 

stanovené služební doby na žádost státního zaměstnance. V § 99 odst. 3 zákona o státní službě 

je uvedeno, že kratší služební dobu povoluje služební orgán. V § 116 odst. 1 zákona o státní 

službě je poté uvedeno povolení kratší služební doby jako jeden z nástrojů pro sladění 

rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby. Přestože zákonodárce 

používá dva různé pojmy (kratší služební doba, zkrácení stanovené služební doby) lze dospět 

k závěru, že se jedná zřejmě pouze o formulační nepřesnost a jedná se o shodné pojmy.143 

 Dle § 116 odst. 2 zákona o státní službě služební orgán povolí státnímu zaměstnanci 

kratší služební dobu vždy za situace, kdy to nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu 

a státní zaměstnanec zároveň pečuje o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní 

školy, nebo se jedná o osamělého státního zaměstnance s dítětem, které nedosáhlo 15 let, popř. 

se jedná o státního zaměstnance, který převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle 

jiného právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 

(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). 

 S ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení na základě žádosti ve smyslu § 45 zákona 

o státní službě, nelze již aplikovat § 165 zákona o státní službě (vydání rozhodnutí již z podstaty 

věci nebude prvním úkonem v řízení). Služební orgán tak před vydáním rozhodnutí postupuje 

v souladu s § 36 odst. 3 zákona o státní službě a poskytne státnímu zaměstnanci možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tomuto postupu se ovšem v souladu s § 36 odst. 3 zákona 

o státní službě může služební orgán vyhnout za situace, pokud žádosti státního zaměstnance 

v plném rozsahu vyhoví, popř. se státní zaměstnanec práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

vzdal.  

 Zákon o státní službě je v rámci povolovacích řízení poněkud strohý, což může být 

s ohledem na § 2 odst. 2 správního řádu problematické („správní orgán uplatňuje svou 

pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, 

a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena“). Ze zákona o státní službě není zřejmé, zda služební 

 
143 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 78. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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orgán může povolit kratší služební dobu pouze na dobu určitou, povolit ji v jiném rozsahu, popř. 

zda může své povolení po určitém čase úplně zrušit.  

 Částečnou odpověď nabízí metodický pokyn ke změnám služebního poměru. S ohledem 

na skutečnost, že zákon o státní službě neupravuje možnost zrušení povolení kratší služební 

doby, doporučuje metodický pokyn udělit povolení pouze na dobu určitou. Z metodického 

pokynu tedy vyplývá nejistota ohledně možnosti zrušení takového povolení, nicméně povolení 

na dobu určitou se nebrání.144 

 Obdobně se k dané problematice vyjadřuje i komentářová literatura, která uvádí, že 

„povolit kratší služební dobu lze i na dobu určitou. Služební orgán může rozhodnutí o povolení 

kratší služební doby také změnit, protože státní zaměstnanec na její povolení právo nemá.“145 

Možnost povolení kratší služební doby pouze na dobu určitou lze dle mého názoru 

dovodit i ze závěru, ke kterému dospěl Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 

06.11.2019, č.j. 3 Ad 11/2018-35. Tento rozsudek se vztahuje na omezení doby platnosti 

povolení jiné výdělečné činnosti, nicméně dle mého názoru je závěry daného rozsudku možné 

aplikovat i na další povolovací řízení ve věcech služby, která mají shodnou strohou právní 

úpravu (blíže k rozsudku vizte subkapitola o řízení o povolení jiné výdělečné činnosti než 

služby).  

Metodický pokyn ke změnám služebního poměru zároveň připustil i možnost povolit 

kratší služební dobu v jiném rozsahu, než v jakém si požádal státní zaměstnanec. „Opačný 

postup by nutil státního zaměstnance dopředu nebo na základě již dříve zamítnutých žádostí 

odhadovat, jaký rozsah kratší služební doby by byl ochoten služební orgán povolit, což by bylo 

nejen v neprospěch státního zaměstnance a jeho zájmu na sladění rodinného a osobního života 

s výkonem služby, ale též v rozporu se zásadou procesní ekonomie.“146 

 V souvislosti s povolovacími řízeními je zároveň dle mého názoru vhodné dodat, že 

služební orgán je v souladu s § 2 odst. 4 správního řádu povinen dbát na to, „aby přijaté řešení 

bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, 

aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 

rozdíly.“ Služební orgán by tak v rámci svého rozhodování měl zajistit rovné zacházení se 

 
144 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 78. 
145 Zákon o státní službě. Komentář. 2. Jan Pichrt a kol. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-654-2, 

komentář k ustanovení § 68. 
146 Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví podrobnosti ke 

změnám služebního poměru. In: Www.mvcr.cz [online]. 28.11.2019 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx, str. 79. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2019.aspx
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všemi státními zaměstnanci (ostatně nárok na rovné zacházení vyplývá i z § 98 zákona o státní 

službě ve spojení s § 16 a 17 zákoníku práce).  

3.7.2 Řízení o povolení jiné výdělečné činnosti než služby 

  

 Jiná výdělečná činnost státních zaměstnanců je upravena v § 81 zákona o státní službě. 

V § 81 odst. 1 zákona o státní službě je nejprve upraveno, že státní zaměstnanci nesmějí být 

členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou 

činnost. To neplatí, byl-li státní zaměstnanec do takového orgánu vyslán služebním orgánem. 

Vyslaný státní zaměstnanec může i od právnické osoby pobírat za své členství odměnu, 

nicméně dle § 81 odst. 1 zákona o státní službě může činit „celkový úhrn odměn vyplacených 

státnímu zaměstnanci za všechna členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických 

osob provozujících podnikatelskou činnost za kalendářní rok včetně podílu na zisku či jiného 

plnění (dále jen "plnění") nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše 

přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě představeného též 

příplatku za vedení, který mu lze jako nejvýše přípustný přiznat podle přílohy č. 2 k tomuto 

zákonu, a to podle služebního místa, na kterém státní zaměstnanec v příslušném kalendářním 

roce naposledy vykonával službu. Státní zaměstnanec je povinen služební orgán bezodkladně 

informovat o každém plnění, které mu bylo vyplaceno.“ 

 Možnost pobírat odměnu byla do zákona o státní službě vložena až novelou provedenou 

zákonem č. 144/2017 Sb. s účinností k 01.06.2017. Z příslušného pozměňovacího návrhu 

vyplývá, že nová úprava má reflektovat odpovědnost vyslaných státních zaměstnanců za svoji 

činnost v právnických osobách (což může vést až k povinnosti nahradit újmu). Nová úprava má 

zároveň reflektovat skutečnost, že na vyslané státní zaměstnance jsou kladeny zvýšené 

povinnosti a státní zaměstnanec nemůže vyslání odmítnout.147 

 Při nabytí účinnosti zákona o státní službě byla nicméně právní úprava shodná se 

zákoníkem práce. V § 303 odst. 3 zákoníku práce je uvedeno, že „zaměstnanci uvedení 

v odstavci 1 nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících 

podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli vysláni zaměstnavatelem, 

u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné 

právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.“ 

 V této souvislosti je vhodné zejména poznamenat, že ne všichni zaměstnanci na 

systemizovaných služebních místech vykonávají službu ve služebním poměru. Některá 

 
147 Jak vyplývá z pozměňovacího návrhu č. 5552 poslankyně Mgr. Bc. Pavly Golasowské, DiS., dostupné na 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=798 [online]. [cit. 2020-04-23]. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=798
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služební místa jsou obsazena zaměstnanci v pracovním poměru, na které se vztahuje § 178 odst. 

5 zákona o státní službě, který stanoví, že „se zaměstnancem uvedeným v odstavcích 1, 2 a 4 se 

sjednají požadované činnosti jako druh práce v pracovní smlouvě a přísluší mu plat podle části 

deváté.“ Zákonodárce tak pouze vymezil, že tito zaměstnanci v pracovním poměru mají mít 

shodný plat jako státní zaměstnanci ve služebním poměru. Na průběh pracovního poměru se 

vztahuje jinak zákoník práce. Tito zaměstnanci jsou poté zaměstnanci státu dle § 9 ve spojení 

s § 303 odst. 1 písm. a) zákoníku práce a jako takoví nemohou v případě jejich vyslání pobírat 

odměnu (dle § 303 odst. 3 zákoníku práce). Vzniká tak nerovnost mezi těmito zaměstnanci, 

přestože se i na zaměstnance v pracovním poměru jistě vztahují shodné okolnosti vyslání, mezi 

které patří zvýšené povinnosti tohoto zaměstnance, odpovědnost za výkon funkce, nemožnost 

vyslání odmítnout atd. S ohledem na tuto skutečnost se domnívám, že by měl být minimálně 

upraven § 178 zákona o státní službě tak, aby zaměstnanci vykonávající práci na služebních 

místech měli shodné podmínky i v této oblasti (možnost pobírat odměnu ve smyslu § 81 odst. 

1 zákona o státní službě). Zároveň je dle mého názoru vhodné otevřít diskuzi i nad možnou 

změnou § 303 odst. 3 zákoníku práce a možností pobírat odměnu i pro zaměstnance uvedené 

v § 303 odst. 1 zákoníku práce, popř. zabývat se odůvodněním, proč s těmito zaměstnanci 

pracujícími v různých institucích pro stát zacházet odlišně.148 

 V § 81 odst. 2 zákona o státní službě je poté upravena jiná výdělečná činnost státních 

zaměstnanců obecně. Dle § 81 odst. 2 zákona o státní službě „může státní zaměstnanec 

vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím 

písemným souhlasem služebního orgánu; toto omezení neplatí v případech podle § 64 a 65 a při 

výkonu vazby. Toto omezení se rovněž nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, 

publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou 

podle jiného zákona pro soud nebo jiný správní úřad než ten, ve kterém vykonává službu, na 

činnost v poradních orgánech vlády a jejich orgánech, činnost v poradních nebo jiných 

 
148 Jedná se o zaměstnance ve správních úřadech, zaměstnance v Policii České republiky, ozbrojených silách České 

republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační službě, Úřadu pro zahraniční styky 

a informace, Vězeňské službě České republiky, Probační a mediační službě, Kanceláři prezidenta republiky, 

Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu, Kanceláři Veřejného ochránce práv, Kanceláři finančního 

arbitra, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, České správě sociálního zabezpečení a v okresních 

správách sociálního zabezpečení, Nejvyšším kontrolním úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ústavu pro 

studium totalitních režimů, chráněných krajinných oblastech a národních parcích, Správě úložišť radioaktivních 

odpadů, zaměstnance u soudů a státních zastupitelství, zaměstnance České národní banky, státních fondů, 

zaměstnance územních samosprávných celků zařazení do obecního úřadu, městského úřadu, magistrátu 

statutárního města nebo magistrátu územně členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu 

městské části územně členěného statutárního města, krajského úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy a úřadu 

městské části hlavního města Prahy, s výjimkou úředníků územních samosprávných celků podle zvláštního 

právního předpisu, zaměstnance územních samosprávných celků zařazení v obecní policii, zaměstnance škol 

zřizovaných Ministerstvem vnitra a zaměstnanci Policejní akademie České republiky). 
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orgánech ústředního správního úřadu nebo ve zvláštních orgánech, které podle jiného zákona 

vykonávají státní správu, a na správu vlastního majetku.“ Blíže se ustanovením § 81 zákona 

o státní službě zabývá stanovisko sekce pro státní službu k aplikaci § 81 odst. 1 zákona o státní 

službě dostupné na internetových stránkách sekce pro státní službu. Nejvyšší soud ve svém 

rozsudku ze dne 31.08.2012, sp. zn. 21 Cdo 2995/2001, definoval výdělečnou činnost jako 

každou právem dovolenou činnost, která je vykonávána za účelem získání majetkového 

prospěchu.  V případě státních zaměstnanců se tak jedná o činnost vykonávanou zejména na 

základě živnostenského oprávnění a dohod konaných mimo pracovní poměr.149 

 Pro řízení o povolení jiné výdělečné činnosti než služby platí obdobně shodný výklad, 

jaký lze nalézt v předešlé subkapitole o řízení o povolení kratší služební doby.  

 V souvislosti s omezením platnosti povolení jiné výdělečné činnosti byl vydán již 

avizovaný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 06.11.2019, č.j. 3 Ad 11/2018-35. V dané 

věci služební orgán povolil státnímu zaměstnanci výkon jiné výdělečné činnosti na dobu určitou 

do konkrétního data. Státní zaměstnanec s omezením výkonu jiné výdělečné činnosti na dobu 

určitou nesouhlasil, neboť § 81 odst. 2 zákona o státní službě možnost časového omezení 

povolení neupravuje. Soud se ztotožnil s názorem žalovaného, „že nelze předvídat, jak se 

v průběhu doby mohou změnit okolnosti, za nichž by byl souhlas s jinou výdělečnou činností 

udělen, popř. že se může ukázat, že výkon jiné výdělečné činnosti má negativní vliv na plnění 

služebních povinností státního zaměstnance. S přihlédnutím k těmto okolnostem dospěl 

žalovaný k závěru, že omezení platnosti souhlasu na určitou dobu je souladné se zásadou 

proporcionality a zásadou ochrany veřejného zájmu, a proto shledal omezení souhlasu 

s výkonem jiné výdělečné činnosti než služby na dobu určitou možným a nikoli v rozporu se 

zákonem. Výklad ustanovení § 81 odst. 2 zákona o státní službě doplnil podpůrně o argument, 

že účastníku řízení tímto postupem není odepřena možnost si v dostatečném předstihu před 

ukončením platnosti souhlasu podat žádost na další období.“ Dále soud doplnil, že 

„zákonodárce staví výkon státní služby na povinnosti státního zaměstnance vykonávat aktivně 

po určenou dobu služby své služební povinnosti. Posuzované ustanovení zákona nesmí ve svém 

důsledku představovat nástroj k tomuto omezení, resp. výklad tohoto ustanovení nesmí ve svém 

důsledku bránit řádnému plnění úkolů státního zaměstnance. Soud shledal výklad citovaného 

ustanovení zákona žalovaným odpovídající jeho znění, když vzal ve zřetel skutečnost, že toto 

ustanovení se otázkou časové určenosti platnosti souhlasu vůbec nezabývá. Nelze proto dle 

soudu učinit závěr, že podle tohoto ustanovení služební funkcionář je nadán pouze diskreční 

 
149 Stanovisko k aplikaci § 81 odst. 1 zákona o státní službě. In: Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-03-29]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikaci-81-zakona-o-statni-sluzbe.aspx.  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikaci-81-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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pravomocí, která mu umožní udělit souhlas s výdělečnou činností na neomezený časový úsek 

a nikoli diskreční pravomocí, která mu umožní udělit souhlas s výdělečnou činností pouze na 

určitý časový úsek. Tím, že zákonodárce časovou otázkou platnosti udělovaného souhlasu nijak 

blíže neupravil, připustil obě výše naznačené možnosti, tedy jak diskreční pravomoc umožňující 

udělit souhlas s výdělečnou činností na neomezený časový úsek, tak i diskreční pravomoc 

umožňující udělit souhlas s výdělečnou činností pouze na určitý časový úsek.“ 

 Z výše uvedeného tak vyplývá, že služební orgán má možnost povolit výkon jiné 

výdělečné činnosti pouze na dobu určitou.  

3.7.3 Řízení o povolení zvýšení vzdělání na náklady služebního úřadu 

 

 Zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního úřadu je upraveno 

v § 109 až 111 zákona o státní službě. Řízení o povolení zvýšení vzdělání probíhá opět 

standardně jako řízení o žádosti.  

Zákon o státní službě neposkytuje definici zvýšení vzdělání, nicméně definici zvýšení 

vzdělání (tedy kvalifikace) obsahuje například zákoník práce, který stanovuje v § 231 odst. 1, 

že „zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její 

získání nebo rozšíření.“ Dle § 109 odst. 3 zákona o státní službě „rozsah úlev ve službě při 

zvýšení vzdělání státního zaměstnance se řídí § 232 odst. 1 zákoníku práce; větší rozsah úlev 

nelze povolit.150“ S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s rozsahem úlev při zvýšení 

vzdělání státního zaměstnance zákon o státní službě odkazuje na zákoník práce, je dle mého 

názoru možné aplikovat definici zvýšení kvalifikace dle zákoníku práce i na zvýšení vzdělání 

dle zákona o státní službě.  

Zároveň existuje i tzv. prohlubování vzdělání, které je zaměstnanec povinen vykonávat 

dle § 77 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě dle pokynů služebního orgánu (návštěvou 

seminářů a přednášek aj.).  

 
150 Dle § 232 odst. 1 zákoník práce „nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší 

zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku  

a) v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení, 

b) 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou 

školou nebo vyšší odbornou školou, 

c) 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria, 

d) 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, 

disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou, 

e) 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, 

veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.“ 
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 Státní zaměstnanec si může jistě zvyšovat vzdělání ve svém volném čase libovolně a na 

své náklady. Státní zaměstnanec si ale může i požádat o povolení zvýšení vzdělání na náklady 

služebního úřadu právě v souladu s § 109 až 111 zákona o státní službě.  

 Státní zaměstnanec je poté v souladu s § 110 odst. 1 zákona o státní službě povinen 

setrvat po ukončení studia ve služebním poměru po dobu odpovídající době trvání studia. 

V případě, že se jednalo o státního zaměstnance, jehož zvýšení vzdělání spočívalo ve vyslání 

na studijní pobyt, je státní zaměstnanec povinen v souladu s § 110 odst. 2 zákona o státní službě 

„po skončení studijního pobytu setrvat ve služebním poměru po dobu 

a) 1 roku, jestliže náklady na studijní pobyt přesáhnou částku 20000 Kč, 

b) 2 let, jestliže náklady na studijní pobyt přesáhnou částku 30000 Kč, 

c) 4 let, jestliže náklady na studijní pobyt přesáhnou částku 50000 Kč, 

d) 5 let, jestliže náklady na studijní pobyt přesáhnou částku 100000 Kč.“ 

 V případě, že by státní zaměstnanec ve služebním poměru nesetrval po dobu výše 

uvedenou, byl by povinen náklady služebnímu úřadu uhradit v souladu s § 110 odst. 3 zákona 

o státní službě.  

 Jak vyplývá z výše uvedeného, povinnost uhradit služebnímu úřadu náklady na 

studium/studijní pobyt vzniká za předpokladu, že státní zaměstnanec nesetrvá ve služebním 

poměru po zákonem stanovenou dobu „po ukončení studia“ nebo po „skončení studijního 

pobytu.“ 

 Výše zvolená formulace je dle mého názoru stěžejní pro posouzení situace, kdy státní 

zaměstnanec studium ukončí, nicméně neúspěšně. V takovém případě bude povinen stále 

setrvat ve služebním poměru po zákonem stanovenou dobu. Bez povšimnutí by nicméně neměla 

zůstat úprava zákoníku práce pro kvalifikační dohodu. Závazek setrvat v pracovním poměru po 

určitou dobu je vázán na zvýšení kvalifikace. Dle § 234 odst. 1 poslední věta zákoníku práce 

„začíná závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání od zvýšení kvalifikace.“ V případě, že 

zaměstnanec ukončí studium neúspěšně, nedojde ke zvýšení kvalifikace a tím pádem se nezačne 

započítávat doba, kdy je povinen setrvat v zaměstnání. Tento zaměstnanec je tak povinen 

uhradit zaměstnavateli vynaložené náklady na jeho neúspěšné studium.  

 Na základě výše uvedeného se domnívám, že by měla být formulace v zákoně o státní 

službě upravena, neboť z ní jednoznačně nevyplývá, že státní zaměstnanec je povinen studium 

zakončit úspěšně (což by mělo být účelem hrazení nákladů na studium státního zaměstnance ze 

strany služebního úřadu), a to i s ohledem na skutečnost, že je studium/studijní pobyt hrazen 

z veřejných prostředků. Obdobně jako v zákoníku práce by doba, po kterou je státní 

zaměstnanec povinen setrvat ve služebním poměru, měla začít běžet zvýšením kvalifikace. 
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 Problematikou zvýšení vzdělání státního zaměstnance se zabývá i závěr č. 12 poradního 

sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 10.03.2017.151 Tento závěr řeší právní 

účinky rozhodnutí o zvýšení vzdělání při přechodu státního zaměstnance v rámci jeho 

služebního poměru do jiného služebního úřadu v průběhu povoleného studia. Poradní sbor 

v této věci dospěl k závěru, že rozhodnutí původního služebního orgánu tímto přechodem 

pozbývá své právní účinky. V případě, že by státní zaměstnanec studium již ukončil, povinnost 

setrvat ve služebním poměru po určitou dobu nezaniká. Poradní sbor se nicméně již nezabývá 

náklady na studium (byť částečné) vynaložené původním služebním orgánem.  

3.7.4 Povolovací řízení – dílčí závěr 

  

Řízení o povolení kratší služební doby, výkonu jiné výdělečné činnosti než služby 

a zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního úřadu probíhají standardně jako 

řízení o žádosti ve smyslu § 45 správního řádu.  

Zákon o státní službě by si nicméně zasloužil lepší vymezení diskreční pravomoci 

služebního úřadu, co se týče rozsahu povolení a omezení povolení pouze na dobu určitou, popř. 

možností toto povolení odejmout. Jak vyplývá z doložené judikatury a metodického pokynu ke 

změnám služebního poměru, služební orgán může povolit např. kratší služební dobu v menším 

než požadovaném rozsahu, nebo lze povolit jinou výdělečnou činnost státního zaměstnance 

pouze na dobu určitou. Bližší vymezení v samotném zákoně o státní službě by nicméně 

pomohlo sjednotit výklad jednotlivých služebních úřadů, který je žádoucí, neboť státní 

zaměstnanec může být zařazen či jmenován na jiný služební úřad a mít povolenou jinou 

výdělečnou činnost např. ještě na dobu 2 let. U povolení kratší služební doby považuji za 

vhodné omezit dobu trvání povolení na dobu určitou konkrétním datem s možností vždy 

vyhodnotit, zda důvody pro povolení kratší služební doby nadále trvají. Naopak u povolení jiné 

výdělečné činnosti by bylo vhodné omezit dobu povolení na zařazení či jmenování na konkrétní 

služební místo, neboť při novém služebním zařazení je zapotřebí zejména posoudit možný střet 

zájmů s nově vykonávanými činnostmi.  

V souvislosti s povolením zvýšení vzdělání státního zaměstnance by měl zákon o státní 

službě lépe specifikovat, od kdy začíná běžet doba, po kterou je státní zaměstnanec povinen 

setrvat ve služebním poměru. Okamžik počátku běhu této doby by měl být navázán na zvýšení 

 
151 Závěr č. 12 poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 10.03.2017: Právní účinky 

rozhodnutí o povolení zvýšení vzdělání při zařazení nebo jmenování státního zaměstnance na služební místo v 

jiném služebním úřadu. Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-4-1]. Dostupné z: 

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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vzdělání státního zaměstnance, nikoli na prosté ukončení studia, obdobně jako je zvýšení 

kvalifikace upraveno v zákoníku práce.  

 

3.8 Náhrada škody 

 

 Řízení ve věcech služby zakončím výkladem ustanovení, která se zabývají institutem 

náhrady škody. V případě náhrady škody se v rámci služebního poměru jedná o specifickou 

situaci, neboť řízení o náhradě škody není vyjmenováno v § 159 zákona o státní službě jako 

rozhodování, kde se vede (případně nevede) řízení ve věcech služby.  

 Náhrada škody je upravená v § 122 až 125 zákona o státní službě. V zákoně o státní 

službě je uvedeno, že předcházení škodám, odpovědnost státního zaměstnance za škodu, kterou 

způsobil služebnímu úřadu, i odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního 

zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání se řídí zákoníkem práce. V § 125 je 

poté nad rámec této delegace uvedeno, že „služební úřad nahradí škodu osobě, která poskytla 

státnímu zaměstnanci na jeho žádost nebo s jeho vědomím pomoc při plnění jeho služebních 

úkolů; této odpovědnosti se zprostí jen tehdy, způsobí-li si poškozený tuto škodu úmyslně.“ 

 V souvislosti s výše uvedenou delegací se nabízí otázka, zda náhrada škody v rámci 

služebního poměru má opět charakter veřejnoprávní jako služební poměr samotný nebo 

charakter soukromoprávní, neboť to z pouhé delegace na zákoník práce nevyplývá. Hned 

v úvodu výkladu lze tedy uzavřít, že náhrada škody by v zákoně o státní službě zasloužila 

legislativní úpravu pro vymezení kompetenční stránky rozhodování v této věci. Takto 

nedostatečné vymezení není přitom pro služební poměr typické, kdy např. v zákoně 

o příslušnících bezpečnostních sborů je náhrada škody upravena komplexně v § 93 až 111 

a v § 101 až 130 je upravena v zákoně o vojácích z povolání. Zákon o příslušnících 

bezpečnostních sborů má zároveň v § 171 negativně vymezené věci, o nichž se nevede řízení 

ve věcech služebního poměru (ve všech ostatních se řízení vede), procesní stránka tohoto řízení 

je tak dostatečně vymezena.  

Režimem projednání náhrady škody se zabývá i poradní sbor náměstka ministra vnitra 

pro státní službu č. 5 ze dne 03.06.2016. V tomto závěru je uvedeno, že „proces rozhodování 

o odpovědnosti státního zaměstnance nebo služebního úřadu za škodu nebo nemajetkovou 

újmu… je jedním z druhů řízení ve věcech služby.“ Závěr poradního sboru zároveň vysvětluje, 

že škodou ve smyslu části šesté zákona o státní službě se rozumí i nemajetková újma. Závěr 

poradního sboru se při svém výkladu opřel o skutečnost, že se jedná o věc služebního poměru 

a ve věcech služebního poměru má rozhodovat a jednat služební orgán v rámci řízení ve věcech 

služby. Řízení o náhradě škody je zahajováno z moci úřední a služební orgán řeší jak škodu 
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způsobenou státním zaměstnancem, tak služebním úřadem. V případě, že se jedná o škodu 

způsobenou státním zaměstnancem, pak závěr poradního sboru připustil i možnost uzavření 

veřejnoprávní smlouvy podle § 161 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 263 odst. 1 zákoníku 

práce ještě před samotným zahájením řízení (popř. po jeho zahájení, což bude mít za důsledek 

zastavení řízení o náhradě škody). Tato smlouva bude obsahovat uznání závazku státního 

zaměstnance a domluvu nad způsobem náhrady škody.152 

Výše uvedený závěr poradního sboru je jednoznačný. V současné době lze nicméně již 

sledovat, jak se s nedostatečně vymezenou kompetenční stránkou rozhodování o náhradě škody 

v rámci služebního poměru dle zákona o státní službě vypořádává judikatura a otázkou je, zda 

nebude výše uvedený závěr poradního sboru judikaturou překonán.  

V rámci své praxe jsem se setkala například s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 

10 ze dne 27.02.2020, č.j. 16 C 208/2019-138. V dané věci služební úřad podal civilní žalobu 

na plnění ve věci státní zaměstnankyně a jí způsobené škody v souladu se zákoníkem práce. 

V průběhu řízení státní zaměstnankyně namítala mj. i nepříslušnost soudu k vyřízení této věci. 

Soud řízení nakonec zastavil, neboť došlo ke smírnému vyřešení mezi oběma stranami 

v souladu s § 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ve 

svém usnesení nicméně uvedl, že „soud tento smír schválil za použití § 99 o.s.ř., neboť má za 

to, že neodporuje zákonu. Soud má za to, že ve věci je pravomoc dána dle § 123 odst. 1 z.č. 234/ 

2014 Sb., o státní službě, dle kterého má být odpovědnost státního zaměstnance za škodu, kterou 

způsobil služebnímu úřadu, řízena zákoníkem práce. V zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je pak 

škoda zaměstnance řešena v ust. § 257 a násl.“ Dále jak již bylo zmíněno dříve v této práci, 

Městský soud v Praze (na základě rozsudku ze dne 26.02.2020, č.j. 8 A 85/2019-57) je stejného 

názoru. Problematika náhrady škody tím ale není zdaleka dořešena, neboť se k povaze řízení 

o náhradě škody v rámci zákona o státní službě nevyjádřil Nejvyšší správní soud, který již dříve 

například ve svém rozsudku ze dne 02.12.2020, č.j. 8 As 319/2018-59, dospěl k závěru, že 

řízení o náhradě škody v rámci služebního poměru vojáků z povolání má veřejnoprávní 

charakter a má se vést o tomto nároku správní řízení, byť to tak zákon o vojácích z povolání 

výslovně nestanoví.  

Dále lze například dohledat rozhodnutí pléna Ústavního soudu ze dne 30.06.2020 

(Pl. ÚS 1/19), kde se řešil nárok na náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku nepřiměřené 

 
152 Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 3. června 2016: Režim projednávání povinnosti nahradit škodu způsobenou státním zaměstnancem služebnímu 

úřadu a způsobenou služebním úřadem státnímu zaměstnanci. In: Www.mvcr.cz [online]. [cit. 2021-04-06]. 

Dostupné z: 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


136 

 

délky řízení153, kde soud dospěl k závěru, že není důvod odchylovat se od ustálené judikatury 

civilních soudů, kde obdobné nároky rozhodují soudy v občanském soudním řízení. V praxi je 

tedy dle Ústavního soudu nutné rozlišovat, zda jde o škodu způsobenou nezákonným 

rozhodnutím nebo nesprávním úředním postupem služebního orgánu, na které se vztahuje 

zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou 

příslušné soudy v občanském soudním řízení, nebo zda se jedná jiný druh škody (např. na zdraví 

nebo věcech), kdy by se mělo jednat o veřejnoprávní věc vyplývající ze služebního poměru, 

k jejímuž vyřízení jsou příslušné služební orgány. 

3.8.1 Náhrada škody – dílčí závěr 

 

Z výše uvedeného je patrné, že rozhodování ve věcech náhrady škody v režimu zákona 

o státní službě není legislativně šikovně vyřešeno a zasloužilo by si legislativní úpravu (a to 

nejen v rámci § 122 až 125, ale zejména v § 159 odst. 1, kde by byl tento typ rozhodnutí vztažen 

pod řízení ve věcech služby). Ztotožňuji se s názorem závěru poradního sboru č. 5, že by 

náhradu škody měl projednat služební orgán, neboť se jedná o výkon jeho působnosti. Nicméně 

bez legislativního zakotvení nelze vyloučit, že judikatura by mohla výše uvedený závěr 

poradního sboru překonat a posoudit režim náhrady škody podle zákona o státní službě jako 

soukromoprávní, i když plyne ze služebního poměru.  

 
153 Jednalo o kárné řízení příslušníka bezpečnostního sboru. Nejednalo se tedy o případ státního zaměstnance 

v režimu zákona o státní službě.  
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Závěr 
 

Jako téma své rigorózní práce jsem si vybrala oblast implementace zákona o státní 

službě, které se věnuji již šest let, s cílem uplatnit své zkušenosti. Ve své práci jsem se zaměřila 

na legislativní vývoj zákona o státní službě a poté na řízení ve věcech služby, přičemž u všech 

oblastí, které jsem do své práce zahrnula, jsem se snažila zhodnotit jejich současný legislativní 

rámec a s poukázáním na některé problematické pasáže navrhnout i řešení některých problémů, 

které se v praxi běžně vyskytují.  

 Jak jsem uvedla již v úvodu, účelem této práce neměla být kritika zákona o státní službě. 

Zákon o státní službě si nicméně dle mého názoru zaslouží komplexnější posouzení, neboť 

v rámci své práce jsem identifikovala větší množství menších či větších legislativních „mezer“, 

které by bylo vhodné ošetřit.   

Jak vyplynulo z mé práce, zákon o státní službě byl od své účinnosti novelizován již 

několikrát, přesto lze stále nalézt hned několik oblastí, které by měly být dle mého názoru 

upraveny (a to jak v zákoně o státní službě, tak jeho prováděcích právních předpisech nebo 

služebních předpisech náměstka ministra vnitra pro státní službu).  

Mezi tyto oblasti patří zejména nastavení jednotných podmínek v rámci povolovacích 

řízení ve věcech služby a lepší vymezení diskreční pravomoci služebních orgánů, lepší 

vymezení účastenství, preciznější nastavení procesu u vyřizování námitek proti služebnímu 

hodnocení, preciznější nastavení vedení osobního spisu státního zaměstnance (se zahrnutím 

vedení správních spisů), zvážení vyjmutí výběrových řízení z režimu správního řízení, možnost 

prodloužení doby trvání služebního poměru v délce 12 měsíců v případě, že státní zaměstnanec 

v daném období začne vykonávat službu v novém oboru/ech služby nebo u něj nastanou 

závažné dlouhodobější překážky, stanovení povinnosti služebním úřadům vyvěšovat např. na 

úřední desce seznam neobsazených služebních míst, na která nejsou vyhlášena výběrová řízení, 

zvážení revize § 61 zákona o státní službě, který se nevypořádává se skutečností, kdy státní 

zaměstnanec přestane splňovat jakýkoli požadavek stanovený pro jeho služební místo 

služebním předpisem v souladu s § 25 odst. 5 zákona o státní službě, příprava nového 

jednotného systému odměňování napříč služebními úřady v souladu s § 199 zákona o státní 

službě (od účinnosti zákona o státní službě došlo pouze k dílčím nesystémovým úpravám), lepší 

vymezení povinnosti spolupráce mezi služebními úřady v případě převádění/zařazování 

státních zaměstnanců, zakotvení možnosti převedení státního zaměstnance na jiné služební 

místo v případě, že je státní zaměstnanec zdravotně způsobilý s podmínkou, úpravy § 70 odst. 

3 zákona o státní službě, který zakládá nerovnost mezi státními zaměstnanci, když u těch 



138 

 

vyjmenovaných v § 70 odst. 1 vyžaduje jejich souhlas se zařazením na vhodné služební místo 

do nižší platové třídy, lepší specifikace, od kdy začíná běžet doba, po kterou je státní 

zaměstnanec povinen setrvat ve služebním poměru při povolení zvýšení vzdělání, nebo 

dořešení režimu projednání náhrady škody.   

Výše uvedený výčet není konečný a nemůže vyjádřit potřeby všech služebních úřadů, 

nicméně úprava výše uvedených skutečností by zjednodušila a zejména sjednotila některé 

postupy služebních orgánů.  

Zároveň by výše uvedené „provozní“ úpravy neměly odvádět pozornost od podstaty 

a primárního účelu zákona o státní službě. Zákon o státní službě byl přijat s cílem nastavit 

profesionální, transparentní a nezávislou státní správu. Dosáhnout tohoto cíle je obtížnějším 

úkolem, neboť tohoto cíle nelze dosáhnout pouze právní úpravou (která má své stěžejní 

zastoupení), ale zejména jednáním jednotlivých aktérů implementace zákona o státní službě, 

kteří tento zákon aplikují v praxi. V rámci závěru mé práce tak nelze nechat úplně bez 

povšimnutí i tu část zákona o státní službě, která zřizuje sekci pro státní službu v Ministerstvu 

vnitra a náměstek pro státní službu je náměstkem ministra vnitra, způsob určování členů 

výběrových komisí u výběrových řízení na služební místa státních tajemníků, vedoucích 

služebních úřadů nebo náměstků pro řízení sekcí, popř. vyčlenění těchto osob z možnosti podat 

námitky proti svému služebnímu hodnocení či možnost odvolat náměstka pro státní službu 

a státního tajemníka (popř. personálního ředitele sekce pro státní službu, pokud vykonává 

pravomoci náměstka pro státní službu), 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, kdy návrh na odvolání náměstka 

pro státní službu a personálního ředitele sekce pro státní službu předkládá vládě ministr vnitra, 

návrh na odvolání státního tajemníka předkládá vládě příslušný ministr nebo vedoucí Úřadu 

vlády po projednání s náměstkem pro státní službu (§ 60 odst. 3 zákona o státní službě). 

 Zákon o státní službě je stále poměrně novým právním předpisem a je zapotřebí 

nepolevovat v úsilí o jeho zdokonalování. 
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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.  

 

Klíčová slova: zákon o státní službě, řízení ve věcech služby, správní řízení 
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Selected Issues of the Civil Service Act - Abstract 

 

 The thesis “Selected Issues of the Civil Service Act” deals with legislative development 

of Civil Service Act and its practical implementation with focus on civil service proceedings. 

The first chapter of the thesis follows the legislative development of the Civil Service 

Act that is used not only to demonstrate dynamic development of the law but through the 

descriptions of its novelisations it also introduces the law to reader. Hence, in the first chapter, 

the thesis evaluates and explains legislative changes and highlights issues that may arise with 

certain novelized provisions during practical application of the Act. 

The second chapter is dedicated to the civil service proceedings. It examines course of 

the proceedings and is focused on their individual stages. The thesis does not consider 

administrative proceeding in general. It introduces particular elements of civil service 

proceedings in context of the administrative proceeding in order to determine whether current 

legal framework is sufficient. Practical implementation of the civil service proceedings can be 

found in this chapter. They are elucidated through the basic principles used to conduct the 

proceedings, interpretation of material jurisdiction and management of the civil servant 

personal file. Furthermore, issue of participation and analysis of special provisions of the Civil 

Service Act for proceedings (§ 159 to 169 Civil Service Act) can be found here. The chapter 

also focuses on the legal remedies in the civil service proceedings, issue of complaints in 

accordance with § 157 of Civil Service Act and objections against service evaluations. 

The third chapter introduces selected types of civil service proceedings (specific types 

of rulings) and especially hiring proceedings, rulings on hiring and/or appointment to civil 

service posts, remuneration proceedings, changes to civil service status, authorization 

procedures and compensation for damages. For all the previously stated types of proceedings 

the thesis provides detailed evaluation of their workflow, introduces relevant case laws, and 

presents the issues that civil service authorities may encounter during the proceedings. 

Additionally, the chapter proposes adjustments to the legislature that may contribute to higher 

efficiency during the proceedings and resolution of specific legislative deficiencies. 

 

Key words: Civil Service Act, civil service proceedings, administrative proceeding 

 


