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I. 

 

K předmětu (tématu) práce: 

 

Téma práce je ve skutečnosti komplexnější, než by napovídal název práce. Autorka totiž rozebrala 

prakticky všechny podstatné instituty a problémy týkající se řízení ve věcech státní služby podle 

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Díky tomu nejde o analýzu „vybraných otázek“, ale ve své 

podstatě o ucelenou monografii o řízení ve věcech služby. Takto koncipované téma je důležité i 

aktuální, neboť jeho původní zákonná úprava trpěla řadou mezer a nedostatků, a bylo tudíž třeba ji „za 

pochodu“ látat, opravovat a dotvářet, ať již cestou novelizací, nebo tvůrčí judikatury správních soudů. 

 

K systematice práce:  

 

Práce je – kromě Úvodu a Závěru – logicky rozčleněna do třech hlavních částí. V první části 

„Legislativní vývoj“ autorka pojednává o stěžejním nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/14 a o 

dvou významných novelizacích zákona o státní službě, provedených zákony č. 144/2017 Sb. a č. 

35/2019 Sb. V druhé části „Řízení ve věcech služby – obecná část“ se zabývá obecnými či společnými 

instituty řízení ve věcech služby, například významem základních zásad v řízení ve věcech služby, 

opravnými prostředky ve věcech služby, stížností či námitkami proti služebnímu hodnocení. Ve třetí 

části „Řízení ve věcech služby - zvláštní část“, která je jádrem práce, se pak v 8 kapitolách 3.1. až 3.8. 

věnuje klíčovým institutům řízení ve věcech služby, zejména výběrovému řízení, rozhodnutí o přijetí 

do služebního poměru, odměňování, změnám služebního poměru, „povolovacím řízením“, kam řadí 

například „řízení o povolení kratší pracovní doby“, a náhradě škody. 

 

K metodice a práci s prameny: 

 

Pokud jde o výběr pramenů, podle mého názoru autorka vyšla z dostatečného okruhu literatury i 

judikatury. Okruh časopiseckých článků mohl být ale možná širší.  

 

Pokud jde o metodiku práce, autorka analyzuje klíčové instituty řízení ve věcech státní služby. 

Postupuje ve své práci tak, že se zaměřuje primárně na nedostatky nebo mezery analyzovaných 

institutů, které přinášely či přinášejí problémy v aplikační praxi, vysvětluje jejich vývoj na základě 

různých novelizací i dotváření ve správní a soudní praxi a na základě toho ukazuje, jaký je jejich 

smysl i reálný dopad.  

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je zdařilá. Celkově vzato, jde o velmi poctivý, obsahově kvalitní a v mnoha ohledech přínosný 

rozbor páteřních institutů řízení ve věcech služby a služebního zákona obecně s cennými 

doporučeními de lege ferenda. Pohled na problematiku je praktický a reálný, oproštěný od zbytečných 
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teoretických výkladů či úvah. Nicméně na některých místech či u některých institutů je chybějící 

teorie ke škodě věci a někde mám dojem i ze slabšího propojování vazeb s instituty obecného 

správního práva, například s teorií správních aktů nebo správního soudnictví (k tomu viz níže). 

 

Konkrétně: 

 

V roli oponenta předkládám polemické nebo kritické připomínky, ačkoli práce jinak zasluhuje i řadu 

souhlasných a pochvalných poznámek. 

 

Ke str. 33 a dále str. 58-60: Autorka zde analyzuje nový druh opravného prostředku proti služebnímu 

hodnocení, kterým jsou „námitky proti služebnímu hodnocení“ podle § 156a zákona o státní službě. 

Tento nový institut byl do zákona o státní službě zaveden novelizací provedenou zákonem č. 35/2019 

Sb. Ve výkladu postrádám hlubší (i teoretickou) úvahu o právní povaze námitek a způsobu jejich 

„vyřízení“ ze strany služebního orgánu. Je to správní akt? Má státní zaměstnanec, který podává 

důvodné námitky, subjektivní právo na kladné vyřízení námitek a odpovídající úpravu služebního 

hodnocení podle § 156a odst. 2 věta první zákona o státní službě? Autorka na str. 58-60 píše, že státní 

zaměstnanec může podat proti služebnímu hodnocení, respektive proti aktu, jímž služební orgán jeho 

námitkám nevyhověl, zásahovou žalobu podle § 82 soudního řádu správního. Na základě čeho se 

autorka domnívá, že jde o zásah, a nikoli o rozhodnutí podle § 65 odst. 1 soudního řádu správního? 

V práci odpovídající právní argumentace chybí. V této souvislosti poznamenávám, že zákon o státní 

službě v § 159 odst. 1 písm. j) výslovně mluví o „rozhodování“ o služebním hodnocení a vylučuje 

ohledně tohoto rozhodování použití ustanovení správního řádu o správním řízení. Každopádně autorka 

správně píše, že výluka správního řádu je zde nevhodná, neboť vede k procesně-právnímu vakuu, které 

se jen obtížně vyplňuje tvůrčím výkladem či analogií. 

 

Ke str. 38: Autorka se zabývá principem ochrany dobré víry při rozhodování nadřízeného služebního 

orgánu o zrušení pravomocného rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, které bylo vydáno 

v rozporu se schválenou systemizací. Opírá se zde o rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 

5 As 203/2015-141. Ptám se, jaký je vlastně význam a smysl právní věty z tohoto rozsudku, že za 

blíže vymezených podmínek „je třeba dobrou víru (dotčené osoby) zohlednit“, respektive 

„reflektovat“? Znamená tato nepříliš srozumitelná formulace „zohlednit“ či „reflektovat“ dobrou víru 

dotčené osoby, že správní orgán absolutně a bezpodmínečně nesmí zrušit nezákonné rozhodnutí? 

Navíc, může služební orgán následně vynutit na vládě změnu systemizace v souladu s takovým svým 

nezákonným (a podle názoru autorky i nezrušitelným) rozhodnutím? 

 

Ke str. 39-40: Obávám se, že rozsudek NSS č. j. 2 Afs 53/2020-63 o interní závaznosti metodických 

pokynů Ministerstva financí, týkajících se výkladu daňových zákonů, je jen stěží použitelný na zcela 

odlišný druh „metodických pokynů“, které vydávají některé služební orgány ve věcech státní služby. 

Myslím, že je tomu tak proto, že zákon o státní službě jako zvláštní zákon pro tuto oblast výslovně v § 

11 upravuje jako právní formu závazného vnitřního předpisu (právě a jen) „služební předpis“. Z toho 

– argumentem a contrario – vyplývá, že jiné interní akty týkající se služby mohou být jen stěží 

závazné, neboť opačný závěr by umožňoval obcházení § 11 zákona o státní službě. Navíc: následující 

závěr autorky na str. 40 mi přijde trošku problematický: „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.“ To 

je totiž do určité míry tautologie: správní orgány se musí řídit metodickými pokyny, pokud se jimi 

všeobecně řídi (jiné) správní orgány. Přesnější by bylo říci, že správní orgány jsou povinny řídit se 

ustálenou správní praxí, a to mimo jiné i v případě, že tato ustálená správní praxe má původ v nějakém 

metodickém pokynu. Ale neznamená to povinnost řídit se metodickým pokynem jako takovým. Ten 

má totiž zjevně pro podřízené správní (služební) orgány jen doporučující, a tedy nezávazný význam. 

 

Ke str. 68: Ptám se spíše jen pro zajímavost: Měla by výběrová komise sestavovat „pořadí“ 

3 nejvhodnějších žadatelů, anebo stačí jen jejich „seznam“? Z § 28 odst. 1 zákona o státní službě se 

zdá, že by měla sestavovat jen „seznam“. Z § 164 odst. 3 zákona o státní službě se ale zdá, že by měla 

sestavovat „pořadí“. 
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Ke str. 70-71: Autorka píše na str. 71: „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.“ Podle mne je diskutabilní spíše uvedená judikatura NSS než režim správního řádu pro 

výběrové řízení. NSS vyslovil v rozsudcích č. j. 6 Ads 49/2018-30 a č. j. 10 Ads 316/2016-50 právní 

názor, podle něhož rozhodnutí služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán na služební místo, 

není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 soudního řádu správního, a není tedy soudně přezkoumatelné. 

Tento právní názor se zdá problematický. Rozhodnutí o tom, že určitý uchazeč nebyl vybrán ve 

výběrovém řízení, je materiálně správním aktem. Výběrové řízení je materiálně řízením o výběru 

žádosti podle § 146 správního řádu, a tedy správním řízení podle § 9 správního řádu (ostatně, jinak by 

výluka v § 164 odst. 1 věta poslední zákona o státní službě byla zbytečná). Neúspěšnému uchazeči 

jistě nesvědčí „veřejné subjektivní právo být vybrán“, jak píše NSS, ale zřejmě mu svědčí „veřejné 

subjektivní právo nebýt vyřazen“ či „odmítnut“ z nezákonných nebo dokonce protiústavních důvodů, 

například na základě diskriminace. Jak se autorka dívá na to, že rozhodování ve výběrovém řízení je 

ve skutečnosti rozhodováním o základním právu na přístup k veřejným funkcím podle čl. 21 odst. 4 

Listiny základních práv a svobod? 

 

K formální stránce práce: 

 

Autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně. Stylistika práce je kultivovaná.  

 

II. 

 

Práce podle mého názoru splňuje všechny požadavky stanovené pro rigorózní práce.  

 

Prosím autorku, aby se při obhajobě pokusila odpovědět na mé otázky či připomínky výše. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 28.10.2021 

 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

  


