
UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Mahulena Vodárková 

 

 

 Úprava státní služby 1918–1938  

 

Diplomová práce 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 

Katedra právních dějin 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 26. listopadu 2021 

 

 

 



 

2 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 161 507 znaků včetně 

mezer.  

 

 

       Mahulena Vodárková 

 

V Praze dne 26. listopadu 2021 

  



 

3 

 

 

Poděkování  

Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu mé diplomové práce, doc. JUDr. Jiřímu 

Šoušovi, PhD. nejen za cenné rady a připomínky při vedení mé práce, ale i za jeho ochotu a 

vstřícnost. Dále bych chtěla poděkovat mé rodině, partnerovi a přátelům za podporu.  

  



 

4 

 

 

Obsah 

Úvod ................................................................................................................................................ 5 

1. Státní služba – vymezení základních pojmů a koncepcí .......................................................... 7 

1.1.  Pojem státní služby – historický exkurs ........................................................................... 7 

1.2. Evropský kontext veřejné správy a státní služby ............................................................ 15 

2. Vývoj veřejné správy a státní služby před rokem 1918 – historický exkurs ......................... 17 

2.1. Veřejná správa do roku 1914 .............................................................................................. 17 

2.2. Právní úprava státní služby r. 1914 .................................................................................... 18 

3. Vznik první republiky ............................................................................................................ 22 

3.1. Služební pragmatika v roce 1918 ................................................................................... 24 

3.2. Veřejná správa v první republice .................................................................................... 30 

4. Vybrané aspekty státní služby ČSR v letech 1918–1938 ...................................................... 33 

4.1. Předpoklady pro přijetí do státní služby ......................................................................... 33 

4.2. Změna služebního poměru .............................................................................................. 35 

4.3. Práva a povinnosti státního zaměstnance ....................................................................... 37 

4.4. Plat státního zaměstnance ................................................................................................... 41 

4.5. Disciplinární odpovědnost .............................................................................................. 48 

5. Post scriptum: některé změny ve státní službě v tzv. Druhé republice .................................. 55 

5.1. Vývoj v 30. letech 20. století a vznik druhé republiky ................................................... 55 

5.2. Státní služba ve druhé republice ..................................................................................... 58 

Závěr .............................................................................................................................................. 61 

Seznam použitých zdrojů .............................................................................................................. 65 

Seznam tabulek ............................................................................................................................. 70 

 

 

 

 

 

  



 

5 

 

Úvod 

V roce 1918, konkrétně 28. října, se začala psát nová kapitola české státnosti. V kontextu 

výsledků první světové války, především porážky a zániku rakousko-uherské monarchie vznikl 

společný stát Čechů a Slováků. Aby ale Československo mohlo zajistit fungování státu, muselo 

zčásti přijmout právní řád i administrativu Rakouska-Uherska, vůči kterému se politicky 

vymezovalo. Pokud šlo o státní správu, byly do uspořádání Československa inkorporovány nejen 

některé z úřadů, jež před tím působily v Rakousku-Uhersku, ale také právní normy, které činnost 

státní správy regulovaly. Zvoleným tématem a cílem této práce je podat přehled a zamyšlení nad 

problematikou vývoje státní služby v letech 1918–1938 v ČSR v kontextu právního 

a společenského vývoje meziválečné Československé republiky. Slováci byli před rokem 1918 

součástí Uher (neformálně tzv. Horná zem – Félvidék1) a české země patřily do Předlitavska. 

Jednou z otázek řešených v diplomové práci je skutečnost, nakolik výrazně se po vzniku 

samostatného československého státu proměnila veřejná správa a státní služba a jaké problémy 

s tím byly spojeny. Téma bylo zvoleno s ohledem na zájem autorky o českou právní historii, a to 

právě zejména o období vzniku samostatného Československa.  

Právní úprava zkoumaného období čerpala ze společenských a právních základů 

habsburské monarchie, ale mnohé z principů a právních východisek první Československé 

republiky zůstávají zakotveny také v současné právní úpravě ve vztahu k řešenému tématu. Toto 

období je třeba hodnotit rovněž v kontextu s právními a společenskými vlivy, které se projevily 

při konstituování veřejné správy i státní služby během nově vznikajícího Československa v roce 

1918. Stranou pozornosti nezůstane ani období druhé republiky, které sice do určité míry 

navazovalo na období první Československé republiky, ale vhledem k mezinárodnímu dění 

a úpadku demokratických mechanismů došlo i k některým zásadním změnám ve státní službě. 

Co se týká struktury práce, po úvodu následuje pojmově teoretická kapitola obsahující 

příslušnou terminologii veřejné správy a státní služby nejenom v souvislostech české právní 

úpravy, ale také v evropském kontextu, s nastíněním trendů, které jsou charakteristické pro státy 

EU. Další kapitoly se věnují věcné matérii, tj především vývoji veřejné správy a státní služby před 

rokem 1918 a právnímu ukotvení státní služby v době první republiky, která právně vycházela ze 

zákona přijatého ještě před rokem 1918. Další kapitoly se věnují služební pragmatice jako 

hlavnímu zákonu upravujícímu problematiku státní služby před roku 1918, ale i v době první 

republiky, ale především hlavním aspektům státní služby – předpokladu přijetí do státní služby, 

změně služebního poměru, právům a povinnostem státního zaměstnance, platům státních 

 
1 VYKOUPIL, L. Slovník českých dějin, Brno: Julius Zirkus, 2000, s. 172. ISBN 80-902782-0-5.  
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zaměstnanců a disciplinární odpovědnosti. V poslední části práce je pozornost věnována vývoji 

služebního poměru ve 30. letech 20. století především s ohledem na politické poměry dané doby, 

zejména pak se zaměřením na období druhé republiky, které sice právně do značné míry 

navazovalo na právní řád první republiky, ale vzhledem k zahraničněpolitickým okolnostem se 

určitým způsobem od demokratického způsobu vlády tak, jak ho nastavila první republika, 

odchýlil. V závěru se práce snaží o shrnutí výsledků bádání, pokouší se o konceptualizaci a úvahy 

o možnosti užít závěry inspirativně de lege ferenda. Při zpracování byly využity analytické, 

komparativní, právní a právněhistorické metody, založené na studiu relevantních právních 

předpisů a odborné literatury. Vzhledem k událostem spojeným s pandemií covid bylo poněkud 

ztíženo získání relevantních archivních pramenů.  

Autorka předkládané diplomové práce čerpala zejména z obecných prací zaměřených na 

právní řád první a druhé republiky, tedy z prací např. Z. Kárníka České země v éře první republiky, 

A. Klimka Velké dějiny zemí Koruny české XIV. 1929–1938 nebo K. Malého s názvem Dějiny 

českého a československého práva do r. 1945. Pro analýzu hlavních aspektů služebního poměru 

v době první republiky byly využity zákony jako např. zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika 

nebo další právní normy jako zák. č. 290/1921 Sb. z. a n., novela o platu prezidenta republiky nebo 

zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., platový zákon apod. Využity byly i starší právní předpisy, které jsou 

dále v textu citovány dle znění v Österreichische Nationalbibliothek, konkrétně v části ALEX: 

Historische rechts- und Gesetzestexte Online (https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex-iv.pl). 

Obecně k otázkám služby a služebního poměru jako součásti veřejné správy byly využity knihy 

R. Pomahače s názvem Veřejná správa nebo M. Veselé s názvem Státní služba. Pro dokreslení 

problematiky byly využity judikáty především Nejvyššího správního soudu vydané ve Sbírkách 

nálezů Nejvyššího správního soudu, které vycházely po celou dobu první a druhé republiky.  

Dále byla požita odborná literatur týkající se státní služby, např. párce M. Klečackého 

z roku 2021 s názvem Poslušný vládce okresu, Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách 

v letech 1868–1938, kniha A. Vyskočila C. k. Úředník ve zlatém věku jistoty z roku 2009, 

k problematice druhé republiky pak byla využita monografie autorů J. Gebharta aj. Kuklíka 

s názvem Druhá republika 1938–1939: Svár demokracie a totality v politickém, společenském 

a kulturním životě z roku 2004. Dále byly využity relevantní kvalifikační práce týkající se tématu. 

Využity byly také odborné články jako např. článek J. Šouši Unifikace a jednokolejnost, dva pilíře 

snah o reformu veřejné správy v letech 1918–1938, který vyšel ve sborníku Československé právo 

a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě.   

  

https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex-iv.pl
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1. Státní služba – vymezení základních pojmů a koncepcí  

Na počátku každého vědeckého textu je potřeba definičně a obsahově vymezit koncepce, 

základní pojmy a instituty, s nimiž autorka při řešení tématu bude nadále pracovat tak, aby bylo 

dostatečně zřejmé a pro čtenáře identifikovatelné, v jakém směru je k uvedeným institutům v textu 

přistupováno, a především co je příslušnými právními termíny míněno. 

1.1.  Pojem státní služby – historický exkurs 

Pojem státní nebo také veřejná služba bývá vymezován tak, že tento institut představuje 

osobní substrát státní, resp. veřejné správy, tedy vládní úředníky zaměstnané v civilních 

povoláních, která nejsou ani politická, ani jiného charakteru, a také náplň jejich činnosti. 

V obecnější rovině je možné státní službu vymezit jako soubor právních poměrů, konkrétně státně 

služebních poměrů, které vznikají mezi státními zaměstnanci a státem a také mezi státními 

zaměstnanci navzájem.2 M. Kopecký chápe státní službu jako užší pojem, než je pojem veřejná 

správa. Dále ji charakterizuje následujícím způsobem tak, že „spočívá ve výkonu státní správy 

zaměstnanci státu zařazenými především ve správních úřadech („civilní“ státní služby) 

a v činnostech osob ve služebním poměru ve veřejných sborech a ozbrojených silách“3. V současné 

době je státní služba vymezena v zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, který v § 5 odst. 1 vymezuje, 

co všechno státní služba zahrnuje. Jedná se o následující činnosti: příprava návrhů právních 

předpisů a zajišťování právní činnosti, příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie 

nebo jiné mezinárodní organizace, příprava návrhů koncepcí, strategií a programů, řízení 

a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními 

úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady, vytváření a správa informačních 

systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů, státní 

statistická služba, správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu 

a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, v němž je služba vykonávána, ochrana 

utajovaných informací, zabezpečování obrany státu, zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího 

členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci, příprava nebo realizace dotační 

politiky, příprava nebo realizace politiky výzkumu a vývoje, příprava a provádění správních úkonů 

včetně kontroly, ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém, zadávání  

  

 
2 VESELÁ, M. Státní služba. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 20. ISBN 80-210-1660-4.  
3 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 126. ISBN 978-80-7400-727-9.  
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veřejných zakázek, audit, zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů 

a odměňování státních zaměstnanců, řízení činností výše uvedených, příprava a vypracování 

odborných věcných podkladů k činnostem výše uvedeným v písmenech a příprava k výkonu 

zahraniční služby. 

Ve většině zemí se předmětný termín vztahuje na zaměstnance vybrané a povýšené na 

základě systému zásluh a seniority a může zahrnovat zkoušky s ohledem na platnou právní úpravu 

v rámci dané země. Z hlediska historického vývoje byli státní zaměstnanci součástí královské 

domácnosti, konkrétně osobními služebníky panovníka.4 Jak se pravomoci panovníků postupně 

snižovaly a jak jim v některých zemích byla odepřena jejich suverenita, jmenování se stalo věcí 

osobní volby ministrů a dalších státních úředníků.5 Činnost vyšších státních úředníků může mít 

vliv na politiku, a to i přes požadavek, aby pracovali v optimální kooperaci s ministry a byli 

jmenováni na základě svobodné volby, i když například ve Velké Británii je princip svobodné 

volby uplatňován jen omezeně. Naopak zejména v první republice měli politici vliv ve státě stran 

na státní správu a státní službu.6 Propojení státní služby s politikou bylo a je v některých zemích 

těsnější než v jiných, např. ve Spojených státech, kde se obvykle zaměstnanci státní služby 

nahrazují vždy, když se ujme prezidentského úřadu nová politická reprezentace.7 

Za určitý mezník vytvoření státní služby je možné považovat 19. století, kdy došlo 

k všeobecnému kulturnímu, politickému, hospodářskému i ekonomickému rozvoji, formování 

liberálního a právního státu, který se vyznačoval snahou o zabezpečení určitých potřeb 

obyvatelstva. Vytvořila se tak vrstva úředníků, kteří byli zaměstnáni ve státních službách 

a zabezpečovali chod státního aparátu, přičemž jim právě z tohoto postavení plynuly určité 

výsady. V Evropě v období 19. století záviselo jmenování do úřednického stavu často na osobní 

nebo politické angažovanosti, ale zaměstnanci státní správy, především jejího středního a nižšího 

stupně, byli vybíráni kromě z aristokracie také z tehdejší střední třídy. Předchůdci státních 

zaměstnanců, kteří byli členy královské domácnosti, měli povinnosti, ale v podstatě žádná práva. 

První pokusy formalizovat metody jmenování a podmínky státní služby byly mezi 

administrativními inovacemi zavedenými v Prusku v 18. století. Pokusy v jiných zemích byly 

negativně ovlivněny politickými a veřejnými námitkami. Zvýšená formální regulace podmínek 

 
4 HLEDÍKOVÁ. Z. a kol. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha: SPN, 1989, s. 68.  
5 Změna koncepce začala v období osvícenství a byla spojena s vytvářením racionalistické státní služby. Ještě  

v 19. století se hovořilo o ustanovení úředníků od panovníka nebo jeho jménem, přestože už státní služba byla právním 

poměrem úředníka ke státu. Viz ŠOUŠA, J. Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 

1938 v českých zemích. Praha, 2011, s. 40. Disertační práce. PF UK.  
6 Viz KLEČACKÝ, M. Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868–

1938. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. ISBN 978-80-7422-797-4.  
7 POMAHAČ, R. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 15–19. ISBN 80-7179-748-0. 
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státní služby nastala, když se státní úředníci zorganizovali do profesních skupin, někdy sotva 

odlišitelných od odborů. Skutečnost, že státní zaměstnanci jsou zástupci veřejné moci, kteří 

poskytují služby, na nichž závisí právo, pořádek a veřejné zdraví, vyvolala otázku, zda by jim mělo 

být dovoleno zasáhnout; pokud nemohou zákonně postupovat nebo odpovídajícím způsobem 

zasáhnout, jsou zbaveni hlavní možnosti pro zlepšení podmínek jejich státní služby.8  

Proto byly vyvinuty zvláštní úpravy pro periodické přezkoumávání podmínek státní služby 

a pro řešení sporných otázek. Z pohledu centralizovaného a byrokratizovaného státu bylo zejména 

nutné mít řádně uznávaný systém regulace chování podle příslušných právních předpisů. 

Například ve Velké Británii byly tradiční standardy doplňovány nebo revidovány tak, aby byly 

v souladu s doporučeními pravidelných odborných doporučujících a vyšetřovacích komisí, které 

věnovaly zvláštní pozornost oficiálnímu jednání ve vztahu k politickým činnostem a obchodním 

jednáním. Hlavním představitelem státu a státní služby byl ve Spojeném království britský 

panovník. Panovník měl formálně mnoho pravomocí, mj. i ve vztahu ke státní službě. Z důvodu 

rostoucí kritiky imunity státní služby před podrobnou kontrolou vytvořil v 19. století britský 

parlament zvláštní úřad parlamentního komisaře neboli ombudsmana obdobně jako v již jiných 

uvedených právních úpravách. Přístup veřejnosti do úřadu je prostřednictvím poslance parlamentu 

a komisař byl vyloučen z vyšetřování politických záležitostí, orgánů místní správy nebo nižších 

soudních orgánů.9 

Ve Francii a Německu byly tyto kodexy chování založeny zejména na pravidlech správního 

práva a jurisprudence správních soudů, ačkoli určitá práva a povinnosti veřejné služby byly 

stanoveny v ústavním právu. V jiných zemích, např. ve Spojených státech a Indii, jsou chování 

a postupy ve státní službě upraveny správními pravidly a kodexy vyhlášenými výkonným 

nařízením po odborné diskusi mezi příslušnými orgány v rámci daného státu.10 

Standardy chování státních zaměstnanců jsou jednak a) ty, které lze očekávat od 

kteréhokoliv loajálního, kompetentního a kvalifikovaného zaměstnance ve státní službě, a jednak 

b) ty, které se na zaměstnance ve státní službě vztahují. V ideálním případě by měl být státní 

úředník v moderním systému státní služby právem regulován tak, aby byla zajištěna prevence proti 

jakýmkoli podezřením ohledně jeho nedostatečné nestrannosti a nepodjatosti. Sám úředník jako 

subjekt vykonávající úkoly nositele a vykonavatele veřejné správy by se měl chovat tak, aby 

osobní pocity nebo domněnky, loajalita nebo samostatné osobní zájmy neovlivnily výkon 

 
8 HAŠANOVÁ, J. Správne právo – všeobecná a osobitná časť. Bratislava: VEDA, 2011, s. 11–14. ISBN 

9788022411769. 
9 K tomuto také: PRŮCHA, P. Veřejná správa a správní právo. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2014, s. 25–

30. ISBN 978-80-8677-529-6. 
10 POMAHAČ, R., Veřejná správa, s. 15–19. 
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povinností. Například státní úředník je povinen být obezřetný při soukromých finančních 

jednáních. Neměl by být podjatý proti účastníkům či věci samotné. Musí rozumět nejen textu 

v právní interpretaci, ale i situaci skutečné a pravdivé reálně se odehrávající. Pouze tehdy je 

rozhodnutí správné, pokud úředník chápe vztah mezi právním světem a realitou. Toto chápeme 

jako předporozumění. Na druhou stranu předvědění a předporozumění můžou být právně chápána 

jako možné důvody podjatosti. Úředník by naopak měl jednat s nestranným odborným přístupem 

bez ohledu na věc, tedy dodržovat racionalistický úřednický étos. Státní úředník musí mít 

odbornou způsobilost a vzdělání. Jedině tak je schopen aplikovat právo na praxi a správně se 

orientovat.  

Obecně platí, že státní úředník nesmí přímo ani nepřímo vykonávat činnost v oblasti 

obchodu kromě správy vlastního majetku a podnikání a do sociálních nebo charitativních 

organizací se může zapojit pouze tehdy, pokud tyto nemají žádnou souvislost s oficiálními 

povinnostmi. Dle služební pragmatiky, tedy podle § 33 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika, 

úředník nesměl provozovat kromě svého zaměstnání žádné jiné povolání, které „by mohlo příčit 

vážnosti a důstojnosti jeho úřadu nebo překážeti mu v úplném a přesném plnění jeho úřadu“. Právo 

státního zaměstnance na zapůjčení nebo půjčení peněz je vždy přísně omezeno a je zakázáno 

přijímat v souvislosti s výkonem nebo z důvodu výkonu funkce státního úředníka dary.11  

Další limitací státních úředníků z podstaty jejich stavu a postavení je omezení 

angažovanosti v politických činnostech. Důvodem je prevence podezření z politické podjatosti. 

V první Československé republice se toto projevovalo ještě více u příslušníků ozbrojených sborů, 

kteří neměli volební právo.12 K rozsahu regulace politického aktivismu a angažovanosti osob ve 

státní službě existují různé přístupy a koncepce. Jeden názor je takový, že státní úředník má stejná 

ústavní práva jako ostatní občané, a proto je protiústavní pokusit se tato práva omezit jinak než na 

základě platné právní úpravy.13  

  

 
11 Bez toho, že si uvědomíme tuto účelovou zakotvenost správně právní aplikace práva, můžeme jen těžko porozumět 

správním rozhodnutím. V této souvislosti lze připomenout již myšlenku německého filosofa 19. století Wilhelma 

Diltheye, že „…bez účelu není rozumění“ Cit. dle GERLOCH, A. a kol. Problémy interpretace a argumentace 

v soudobé právní teorii a právní praxi, sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických 

fakult České republiky (Milovy 19.–20. 6. 2002). Praha: Eurolex Bohemia 2003, s. 115. ISBN 80-86432-12-2.  
12 MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přeprac. vyd. Praha: Leges, 2010, 

s. 381. ISBN 978-80-87212-39-4.  
13 HAŠANOVÁ, J., Správne právo – všeobecná a osobitná časť, s. 15. 
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Obecně lze říci, že země, které tradičně očekávaly, že se státní úředníci budou chovat 

naprosto nestranně a že budou vyhovovat ministerské politice dané politické garnitury, ať už 

s politikou souhlasí, nebo ne, předpokládaly, že se všichni státní úředníci budou chovat obezřetně 

v politických záležitostech. Tato tendence byla patrná např. ve Velké Británii, která měla úplný 

zákaz účasti svých vyšších státních zaměstnanců na jakékoli politické činnosti. Zákaz se však pro 

střední a nižší stupeň státní služby postupně snižuje.14 

Další skupina zemí, a to včetně Francie a Německa, považovala politiku a administrativu 

za natolik důvěrně propojenou, že všechna nejvyšší místa byla obsazována podle uvážení vlády, 

státní úředníci tak měli větší možnosti účastnit se politických činností. Očekávalo se však, že 

budou jednat s větším uvážením a veřejným odhodláním než soukromí občané. Nadměrná moc 

nebo zneužití funkce pro politické účely způsobí, že státní úředník okamžitě podléhá jak zákonným 

předpisům, tak i přísným interním disciplinárním řízením. Je nutné uvést, že tento princip byl 

v období státní služby v letech 1918–1938 obdobné právní síly také v Československu.15 

Postupné rozšiřování veřejných služeb, jakož i rozvoj stálých profesních struktur ve státní 

správě vzbudily obavy, že by se státní služby mohly stát autonomními entitami samy o sobě, které 

by již nepodléhaly tradičním formám kontroly. Tento pohled je spojen se sociologickým pohledem 

Maxe Webera, který kritizoval byrokracii císařského Německa, a s Robertem Michelsem, který 

formuloval tzv. „železný zákon oligarchie“16. Michelsův přístup naznačoval, že každá organizace 

se stálým personálem vytváří oligarchii, která ji řídí podle zájmů a hodnot byrokratické skupiny. 

Rostoucí složitost moderní vlády navíc výrazně zvýšila neformální moc vyšších státních úředníků, 

kteří jednají jako poradci ministrů. To je zejména případ zemí, jež jsou svobodomyslnější 

a demokraticky smýšlející.17 

V 19. století se veřejná služba běžně omezovala na zachování právního řádu a udržení 

státního pořádku. Zdálo se, že podřízení úředníků jejich politickým představitelům a odpovědnost 

jejich politických představitelů soudům a zákonodárcům poskytuje dostatečnou ochranu před 

svévolnými správními kroky. V některých zemích, zejména v Německu a předválečném 

Předlitavsku, však právní úprava koncipovala státní službu s mnohem větší autoritou a státní 

služba fungovala jako součást státní moci. Lze říct, že státní služba byla v českých zemích do 

r. 1918 do jisté míry ovlivněna koncepcemi vycházejícími z jistých prvků, které byly typické pro 

 
14 HAŠANOVÁ, J., Správne právo – všeobecná a osobitná časť, s. 15. 
15 HALÁSKOVÁ, M. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 

2012, s. 17–21. ISBN 978-80-2482-808-4. 
16 MICHELS, R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Leipzig: Frank R. Pfetsch, 1911, 

s. 12.  
17 HALÁSKOVÁ, M., Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie, s. 17–21.  
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organizaci a fungování administrativy ozbrojených složek, což se projevovalo i tím, že úředníci 

nosili uniformy. Ve snaze omezit elementy státní správy, které by oslabovaly nestrannost 

a nezávislost státní služby a jež kritizoval Max Weber, byly již v Rakousku zřízeny zvláštní 

správní soudy, na něž se mohli občané nebo korporace obracet a odvolávat se proti vydaným 

konkrétním správním aktům, zasahujícím do jejich práv. Samotné správní soudnictví vzniká 

v Předlitavsku se vznikem Správního soudního dvora podle zák. č. 36/1876 ř. z., o zřízení 

správního soudu, který ustanovil správní soudnictví jako jednoinstanční a koncentrované. Na 

předlitavské správní soudnictví pak navázala i první republika, kde zákonem č. 3/1918 Sb., 

o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů, byl zřízen Nejvyšší správní soud 

se sídlem v Praze. Na Nejvyšší správní soud československý přešly recepčním zákonem č. 11/1918 

Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, kompetence Správního soudního dvora. 

Příslušnost byla však omezená a odškodnění bylo často pomalé a také nedostatečné.  

Rok 1920 přinesl v Československu zásadní pokus o správní reformu, kterou představoval 

zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v Republice československé18. V tomto 

období vznikla snaha nahradit správní soudnictví exekutivou, tedy správními úřady po 

francouzském vzoru. Tento zákon, označovaný jako župní, však nebyl ve své podstatě nikdy 

naplněn a byl částečně realizován pouze na Slovensku. Již v průběhu přípravy zákona se vedly 

debaty a vznikaly spory v politických kruzích a často mu byla předpovídána krátká životnost.19 

Tuto územně-správní reformu zásadně odmítali především zástupci Moravy. Na Moravě mělo být 

pět žup, ve Slezsku pouze jedna a v Čechách devět. Praha byla z působnosti tohoto zákona vyňata 

a její postavení měl řešit zvláštní zákon.20 

Pro srovnání odlišného dobového konceptu kontroly státní správy lze zmínit např. Švédsko. 

Během 18. století postupně upadal jeho vliv jako mocnosti, invaze do Norska se nezdařila a většina 

území mimo Skandinávii se od švédské koruny odtrhla. Významnou ranou byla zejména ztráta 

Finska v roce 1809, které se stalo suverénním územím pod nadvládou Ruska. Během 

napoleonských válek se Švédsko postavilo proti Francii a díky tomu nakonec v rámci dohody 

z Kielu získalo nadvládu nad Norskem, a to výměnou za některá území na severu Německa.  

 
18 Zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v Republice československé (29. února 1920). 
19 K tomu podrobněji: SCHELLE, K. Praktikum z dějin organizace veřejné správy 1918-1938. Ostrava: Key 

Publishing, 2007, s. 11–46. ISBN 978-80-87071-42-7. 
20 BÍLÝ, J. Právní dějiny na území České republiky. 1. vyd. Olomouc: Právnická fakulta univerzity Palackého 

v Olomouci, 2003, s. 264–265. ISBN 8072014293. Blíže také viz HALÁSKOVÁ, M., Veřejná správa a veřejné služby 

v zemích Evropské unie, s. 34–35. 
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Překotný politický vývoj se projevil i v reformách koncepce státní služby, která se však 

poté nejen stala předmětem kontroly zákonodárci, ale tato kontrola byla posílena také vytvořením 

zvláštního institutu veřejného ochránce práv dohlížejícího mj. na výkon a zákonnost státní správy. 

První světová válka přinesla zvýšenou vládní aktivitu v globálním měřítku všech tehdejších 

zemí. Rozrostla se oblast, v níž bylo možné vykonávat správní pravomoc. Tím se rozšířily úkoly 

státní správy i její personální substrát jak kvantitativně personálem, tak věcně. V této souvislosti 

např. Kongres USA vytvořil instituci, která by čelila hrozícímu nárůstu moci státní správy. Již 

koncem 19. století, kdy zákonodárný sbor pro nové oblasti vlády přidělil pravomoci agenturám 

nebo komisím, upřesnil jejich pravomoci, kompetence a složení a osvobodil je od přímé 

prezidentské kontroly. Tímto způsobem unikly velké oblasti vlády kontrole výkonného odvětví 

vlády, včetně federální státní služby. Jednalo se o nezávislé regulační agentury, které pokrývaly 

hlavní ekonomické oblasti a zahrnovaly především Interstate Commerce Commission, Federal 

Communications Commission, Tennessee Valley Authority a Nuclear Regulatory Commission. 

Díky této politice a přístupu zabránil Kongres úspěšně vzniku monolitické federální státní služby.  

Zvláštní problémy státní služby vyvstaly v komunistických zemích, tedy ve zkoumaném 

období v SSSR21 a republice Tanu Tuva a Mongolské lidové republice, kde personální otázky 

přímo kontrolovala a politiku státu vedla komunistická strana a kde náplní činnosti zaměstnanců 

státního aparátu bylo rovněž realizovat politické, hospodářské a další cíle přesahující státní službu. 

Typickými znaky pro státní službu ve státech s monopolní či dominantní pozicí komunistické 

strany proto byla její laicizace, veřejnost a propojení s politickým prvkem.22 V SSSR měla ve 

zkoumaném období všechna ministerstva zvláštní sekci, v níž byli zaměstnáni a za něž odpovídali 

pracovníci ministerstva vnitra. Tato sekce zajišťovala bezpečnostní kontrolu nad běžnými 

úředníky a její personál nebyl součástí oficiální struktury tohoto ministerstva. Komunistická strana 

udržovala další kontrolu prostřednictvím stranického aparátu a odborové organizace, případně 

dalších organizací, které sloužily jako její převodové páky, a pečlivě dohlížela na jmenování 

představených úřadů.23 

Finanční a personální kontroly se podobaly kontrolám v jiných zemích, ale v Sovětském 

svazu existovaly další dvě zvláštní dozorčí agentury. Komise státní kontroly byla zodpovědná za 

nakládání s majetkem a správou v tzv. socialistickém sektoru. Jeho útvary dohlížely na činnost 

různých složek státní správy a udržovaly audity své práce. Jeho úředníci měli právo na přístup ke 

 
21 REIMAN, Michal et al. Zrod velmoci: dějiny Sovětského svazu 1917–1945, Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-

246-2266-8, s. 240 an. 
22 KUKLÍK, J. Dějiny československého práva 1945–1989. Praha: Auditorium, 2011, s. 45. ISBN 978-80-87284-17-

9.  
23 K tomuto také: PRŮCHA, P., Veřejná správa a správní právo, s. 25–30. 
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všem správním záznamům a mohli vydávat směrnice jiným orgánům. Měli pravomoc stíhat státní 

úředníky za trestné činy a mohli uplatnit na státní úředníky obrovskou škálu disciplinárních 

opatření buď přímým jednáním, nebo prostřednictvím odpovědného ministra.24 

Druhá agentura kontroly vznikla kvůli obtížím sladění sporů mezi výrobními jednotkami 

a jejich kontrolními ministerstvy v ekonomice, jež postrádala tradiční formy tržní kázně a nemohla 

se spolehnout na vykonatelný smluvní závazek. Zvláštní systém povinného rozhodčího řízení 

fungoval prostřednictvím státního rozhodčího soudu (známého jako Gosarbitrazh) pod Radou 

ministrů a prostřednictvím rozhodčích soudů odpovědných radám ministrů v každé z republik. 

Došlo k urovnání všech sporů týkajících se smluv, kvality zboží a dalších majetkových sporů mezi 

různými státními podniky. Systém byl obsazen státními úředníky pověřenými vymáháním. 

Odbornost byla podpořena technickými odborníky kvalifikovanými v ekonomických 

a průmyslových záležitostech.25 Sovětský systém státní služby, správy a její kontroly se tedy 

významným způsobem od československého v letech 1918–1938 odlišoval. 

Sovětský systém státní služby byl specifickým modelem, nicméně v současné odborné 

literatuře se v zásadě odlišují dva systémy státní služby – kariérní systém, jehož podstata „spočívá 

v celoživotní profesionální dráze ve státní službě“26, a meritní systém, jehož podstatou je vytvoření 

určitých předpokladů pro konkrétní místo ve státní správě, které následně nemusí zastávat pouze 

profesionální státní úředníci, ale v zásadě všichni, kdo potřebnou kvalifikací disponují. Pokud jde 

o kariérní systém, jeho podstatou je skutečnost, že služební poměr je chráněn zákonnými předpisy. 

V jejich rámci jsou velmi často výslovně uvedeny podmínky, při jejichž splnění má úředník právo 

na uvedení do definitivního, tedy zpravidla doživotního služebního poměru. Dále je zde 

vymezeno, za jakých podmínek může být tento doživotní služební poměr ukončen. Pro kariérní 

systém je dále typické, že služební postup je přesně nastaven, a to dle počtu let, které dotyčný 

úředník odpracoval ve státní službě. Kariérní postup je tak zpravidla závislý především na počtu 

odpracovaných let, ale zároveň i na splnění dalších podmínek platných pro dané služební místo 

(např. splnění dalších kvalifikačních předpokladů apod.).  

Naproti tomu meritní systém je charakterizován určitou klasifikací míst ve státní službě. 

„Funkční místa v systému se obsazují podle kvalifikace a pracovních výsledků uchazečů bez ohledu 

na to, zda dosud působili ve veřejném nebo soukromém sektoru. Registr míst je zpravidla rozsáhlý 

a popisy prací jsou detailně vypracovány pro každé funkční místo.“27 Tento systém je typický 

 
24 K tomuto také: PRŮCHA, P., Veřejná správa a správní právo, s. 25–30. 
25 HALÁSKOVÁ, M. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie, s. 37. 
26 VESELÁ, M., Státní služba, s. 50. 
27 VESELÁ, M., Státní služba, s. 50.  
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především pro severské země, jako je např. Dánsko, kde je ve služebním poměru relativně málo 

zaměstnanců. Tito zaměstnanci podléhají režimu podle zákona Civil Servants Act n. 488 z roku 

2010. Tento zákon „je pro všechny státní zaměstnance režimu služby stejný, tedy i pro zaměstnance 

v krajích a místní samosprávě. Od 90. let minulého století jsou však na místní a krajské úrovni 

přijímáni do režimu služby pouze zaměstnanci ozbrojených složek, na civilní pozice jsou již 

přijímáni do pracovně-právního poměru. Státních zaměstnanců v režimu služby na 

decentralizované úrovni je tedy již poměrně málo“28.  

Právě hledání řešení a variant těchto dvou systémů provázelo dějiny státní služby v českých 

zemích, mj. v předmětném období 1918–1938. 

1.2. Evropský kontext veřejné správy a státní služby 

V rámci Evropské unie má dnes veřejná správa obecně atributy centralizace, ale také 

decentralizace. Systém veřejné správy je pak v působnosti jednotlivých členských států EU. Mezi 

hlavní jevy současného vývoje veřejné správy EU patří množství reforem veřejné správy 

zahrnující zejména zavádění kvality, vyšší transparentnost, technologické a technické 

inovace, efektivnost a účinnost, stejně tak kontrola a demokratizace. V této souvislosti Bílá kniha 

o EU o veřejné správě uvádí, že existuje pět zásad pro tzv. dobrou správu, která se v anglickém 

označení uvádí jako Good Governance. Mezi tyto základní zásady patří otevřenost, participace, 

účinnost, odpovědnost a soudržnost. Aplikace těchto elementárních zásad do veřejné správy 

a státní služby upevňuje principy subsidiarity a proporcionality.29 Otevřenost je chápána jako 

skutečnost, že instituce pracují otevřeněji, tedy jinými slovy úřady aktivně sdělují, co vláda, resp. 

její úředníci dělají a jaká rozhodnutí přijímají. Úřady by měly používat při této komunikaci jazyk, 

který je srozumitelný široké veřejnosti.30 Zásada participace spočívá v tom, že těmito principy se 

řídí všichni účastníci v řetězci politického rozhodování, tedy úředníci na všech úrovních správy. 

Zásada odpovědnosti pak znamená, že každá instituce musí převzít odpovědnost za činnosti, které 

provádí, a za rozhodnutí, jež přijímá. Zásada účinnosti spočívá ve skutečnosti, že „politiky musí 

být účinné a včasné a zároveň musí poskytovat to, co je třeba, a to na základě jasně stanovených 

cílů, hodnocení, stanovení budoucího dopadu a – pokud je to možné – i předchozích zkušeností“31. 

 
28 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Srovnávací analýza různých druhů služebních poměrů veřejných zaměstnanců 

v České republice [online]. Praha: MV ČR – Sekce pro státní službu, 2019 [cit. 2021-08-18]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/srovnavaci-analyza-ruznych-druhu-sluzebnich-pomeru-verejnych-zamestnancu-

v-cr-a-ve-vybranych-zemich-eu.aspx  
29 POMAHAČ, R., Veřejná správa, s. 13–21. 
30 EU. European Governance – A White Paper. COM (2001) 428. Official Journal of the European Communities 

[online]. 12. 10. 2001 [cit. 2021-08-08]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/gallery/96/29020-vladni_moc.pdf  
31 EU, European Governance – A White Paper. COM (2001) 428.  
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Zásadou soudržnosti je myšleno především to, že zásady musí být jasné, snadno pochopitelné 

a ucelené.  

Mezi hlavní reformní znaky, které se promítají do státní správy i státní služby v zemích 

EU, lze zařadit zejména:32 

▪ Přístupy týkající se vertikální dekoncentrace a decentralizace; 

▪ Graduální unifikace soustav veřejných správ v jednotlivých zemích EU; 

▪ Transparentnost, efektivita a flexibilita v rámci jednotlivých členských států EU. 

Postmoderní trendy státní služby a veřejné správy samozřejmě nelze prezentně promítat do 

tehdejší doby. Lze však případně hledat styčné plochy s těmito koncepcemi. 

  

 
32 K tomuto například: HALÁSKOVÁ, M. Veřejná správa v Evropské unii. Opava: Optys, 2009, s. 38–39. ISBN 978-

80-85819-77-9. 
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2. Vývoj veřejné správy a státní služby před rokem 1918 – historický exkurs  

Vývoj státní správy v habsburské monarchii, do které náležely od roku 1526 do roku 1918 

i české země, s sebou samozřejmě přinesl potřebu právního zakotvení práv a povinností státních 

úředníků. Zpočátku se jednalo o právní předpisy, které se soustředily jen na některé aspekty práv 

a povinností úředníků, a to především proto, že státní služba nebyla až do poloviny 19. století tak 

rozsáhlá, aby vnikla potřeba uceleného právního zakotvení státní služby. O právním předpisu, 

který by reguloval postavení úředníků v rámci státní správy, začalo být uvažováno až na konci 19. 

století, kdy vznikají první představy o právní regulaci, jež vyvrcholily vydání zák. č. 15/1914 ř. z., 

sulžební pragmatiky.  

2.1. Veřejná správa do roku 1914  

Pro vymezení organizace a problematiky veřejné správy a státní služby v období let  

1918–1938 je nutné specifikovat také stručný rámcový exkurs dějin rakouské veřejné správy. Je 

především vhodné uvést zejména rok 1848, který byl revolučním rokem v mnoha evropských 

zemích, a vliv revolučních změn se projevil také v habsburské monarchii. Dne15. března 1848 

bylo vydáno konstituční prohlášení, které na určitou dobu fakticky ukončilo období absolutismu 

a vytvořilo státní zřízení, které je možné označit jako konstituční monarchii. Původní dvorské 

úřady byly nahrazeny odbornými ministerstvy. Dosavadního nedůležitějšího představitele vlády, 

knížete Metternicha, nahradil ve vedoucím postavení ve vládě hrabě Kolovrat. Změny nastaly také 

na pozici ministra vnitra v osobě Franze von Pillersdorfa.33 V roce 1848 došlo ke zrušení 

patrimoniálního zřízení, které dle Klečackého „posunulo státní úředníky o stupeň níž na úroveň 

jednotlivých obcí a v nich žijících občanů. Jako nová právní jednotka vznikl okres, jenž byl menší 

než kraj a do jehož sídla mělo být možné se dostat v rámci jednoho dne tam i zpět“34.  

Mezi významné právní předpisy, které měly přispět ke zklidnění revolučních událostí, 

patřilo vyhlášení ústavy. Nová ústava byla vyhlášena 25. dubna 1848 a na základě tohoto ústavního 

dokumentu byl vytvořen jednotný centralizovaný stát ve spojení s Uherským královstvím 

v personální unii. Nicméně tento právní dokument narazil na odpor a 16. května 1848 byla ústava 

odvolána bezpečnostním výborem se sídlem ve Vídni, který na určité období převzal moc.  

Na počátku prosince 1848 císař Ferdinand I. (V.), který vládl od roku 1835, abdikoval a na 

trůn nastoupil jeho synovec František Josef I. Poté, co se tento mladý panovník chopil vlády, se 

opětovně objevily snahy o posílení a obnovení vládní autority, které následně vedly k rozpuštění 

 
33 SCHELLE, K. a kol. Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek – Správa veřejná – Suché. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-761-0.  
34 KLEČACKÝ, M. Poslušný vládce okresu, s. 30.  
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Ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži a nedlouho poté byla vydána březnová oktrojovaná 

ústava. Představovala první skutečnou celorakouskou ústavu, ve které byla zapracována koncepce 

jednotného centralizovaného státu bez federalizačních prvků. Ústava ve skutečnosti nebyla účinná 

v celém rozsahu, navíc 31. prosince 1851 byly vydány tzv. silvestrovské patenty, jimiž byla 

prosincová ústava de facto odvolána.  

V letech 1850–1855 došlo ke zřízení úřadů, které byly označovány jako podkrajské úřady. 

Ve větších politických okresech byly zřizovány také expozitury. Vedoucím představitelem 

okresního hejtmanství byl úředník s právním vzděláním a s titulem okresní hejtman. Nad okresy 

byly kraje. Každá země pak byla rozdělena do několika samostatných krajů. Například Čechy byly 

členěny do sedmi krajů a samostatně stála Praha. V roce 1862 byly zrušeny. V Čechách existovalo 

79 politických okresů. Na Moravě byly dva kraje a 25 politických okresů. Slezsko představovalo 

1 kraj a 7 politických okresů.35 V nich pak působili státní úředníci. 

2.2. Právní úprava státní služby r. 1914 

Pokud jde o státní službu, tedy o vztah jednotlivců zaměstnaných ve státních službách ke 

státu, vyvíjela se, jak je možné dovodit z předchozího výkladu, již od poloviny 19. století. Přestože 

zpočátku byla státní služba chápána jako služba osob od panovníka nebo pověřených panovníkem 

a ve jménu panovníka uvedených do úřadu, který měly za určitou, většinou pevně stanovenou 

odměnu vykonávat.36  

Nicméně je třeba říct, že i přestože státní služba jako právní vztah, jehož obsahem byla 

práva a povinnosti státních úředníků ke státu, vznikla v moderním pojetí ve druhé polovině 

19. století, úředníci jako zaměstnanci státu vykonávali svoje povinnosti i ve stoletích 

předcházejících, nicméně nelze tvrdit, že by v této době byla státní služba přesně stanovenou 

formou výkonu správy. Ovšem snahu o zajištění profesionálního výkonu státní správy projevil již 

Josef II., který např. ve dvorském rozhodnutí z 19. května 1781 stanovil, že krajský úředník by 

neměl zastávat více než jeden úřad. Dva úřady by mohl zastávat pouze v případě, že by druhá 

služba „byla tak skrovnou, že by ji mohl zastati sám bez náměstka“37. Následně Josef II. dvorským 

dekretem z 25. října 1784 stanovil, že soudy by neměly jmenovat poručníkem nebo opatrovníkem 

státního úředníka. Mohly tak učinit pouze v případě iure sanguinis, tedy pokrevního svazku.38 

 
35 K tomuto: SCHELLE, K. Vývoj správy na Moravě a ve Slezsku. Brno: MUNI – právnická fakulta, 1991, s. 51–54. 

ISBN 80-210-0325-1.  
36 BLABOLIL, J., Služba státní. In: Ottův slovník naučný illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 23 

(Schlessar – Starlowski). Praha: J. Otto, 1905, s. 483.  
37 RIEGER, B. Zřízení krajské v Čechách. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 

a umění, 1893, s. 105 
38 Tamtéž, s. 105.  
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I přes výše uvedené snahy Josefa II. o profesionalizaci státních úředníků, právní základ pro 

prvorepublikovou úpravu státní služby představovaly bezesporu právní normy z druhé poloviny 

19. století. V této době totiž dochází k velkému rozmachu státního úřednictva, které se dále pro 

lepší přehlednost dělí do různých kategorií. Hlavní dělení přináší J. Otto, který státní úředníky 

v druhé polovině 19. a na samém počátku 20. století rozdělil primárně do dvou kategorií, a to na 

úředníky civilní a vojenské.39 Další kategorie, které J. Otto uvedl, byli úředníci soudní a správní, 

dále učitelé na státních ústavech. Zároveň bylo rozlišováno mezi státní službou vyšší a nižší, která 

zahrnovala např. službu konceptní, technickou, manipulační, službu sluhů apod.40 Podle 

Hoetzelova Slovníku veřejného práva československého41 byli veřejnými zaměstnanci jednak 

v širším smyslu zaměstnanci státu, svazků územních, zájmové samosprávy, „jakož i ostatních 

veřejnoprávních korporací včetně ústavů veřejnoprávního pojištění,“ dále pak zaměstnanci 

ústavů, podniků a fondů státních subjektů a také zaměstnanci, na které se vztahoval učitelský 

zákon.  

O státní službu v době Rakouska-Uherska se mohl dle služební pragmatiky ucházet ten, 

kdo měl státní občanství rakouské, dovršil věk stanovený pro výkon konkrétní služby (velmi často 

se jednalo o požadavek dovršení 18. roku věku, ale zároveň o nepřekročení 40. roku věku). Dalším 

požadavkem na výkon státní služby byl bezúhonný život a zároveň bylo stanoveno, že úředníci 

vykonávající státní službu u jednoho úřadu nesměli být příbuzní nebo sešvagření.  

Státní služba v 19. století se odlišovala od pracovněprávního poměru, a to jednak právy 

a jednak povinnostmi služebního zaměstnance.42 Povinností státních úředníků dle služební 

pragmatiky bylo dodržovat zákony a služební poslušnost, dodržovat nestrannost, dodržovat zásady 

slušného chování, ale také nepřijímat dary nebo zdržet se všeho, co by odporovalo vážnosti služby. 

Pokud jde o práva, státním úředníkům náležela zvláštní ochrana poskytnutá státem, dále pak 

zaopatření na stáří nebo v případě neschopnosti služby, ale také byla přiznána penze jejich vdovám 

a sirotkům.  

Státní úředníky následně zák. č. 47/1873 ř. z. rozdělil do jedenácti hodnostních tříd. 

Nedlouho poté bylo přijato nařízení ministerstev z 15. května 1873, které se týkalo poukazování 

a vymazávání příjmů státních úředníků. Dle uvedeného nařízení měl každý úředník systemizovaný 

(„systemmäβige“) plat a dále příplatky aktivní, funkční atd., a to od doby, kdy byl jmenován. 

 
39 BLABOLIL, s. 483.  
40 Tamtéž, s. 483.  
41 Slovník veřejného práva československého. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, s. 592. ISBN 80-902752-4-9.  
42 ŠOUŠA, J. Služební poměr dle zákona č. 15/1914 ř.z. jako historická atypická forma zaměstnání. In: MORÁVEK, 

J. a J. PICHRT. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 324–331. ISBN 

978-80-7478-975-5.  
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Uvedené nařízení dále obsahovalo ustanovení, že v případě, že pokud úředník postoupil do vyšší 

platové třídy téže hodnosti, byl mu přiznán plat od prvního dne měsíce, kdy do vyšší třídy vstoupil. 

Zároveň dle tohoto nařízení přestal státní úředník brát plat a přídavky v případě, že začal brát jiné 

příjmy, případně od konce měsíce, kterého ze služby vystoupil. Pokud jde o platy úředníků, velmi 

důležitou normou byl následně i zákon č. 172/1898 ř. z., kterým se měnila některá ustanovení zák. 

č. 47/1873 ř. z. Zákon z roku 1898 přinesl nová ustanovení o platech úředníků státní služby. 

Nejprve zákon pojednával o služném, tedy základním platu, a to dle jednotlivých hodnostních tříd. 

V první třídě byl plat státních úředníků 12 000 zlatých, ve druhé třídě 10 000 zlatých, ve třetí třídě 

8 000 zlatých, ve čtvrté třídě 7 000 zlatých, v páté třídě 5 000–6 000 zlatých, v šesté třídě 3200–

4000 zlatých, v sedmé třídě 2400–3 000 zlatých, v osmé třídě 1800–2200 zlatých, v deváté třídě 

1400–1600, v desáté třídě 1100–1300 a v jedenácté třídě 800–100 zlatých měsíčně.43  

Dále uvedený zákon stanovil výši funkčního příplatku pro ministerského předsedu 

14 000 zlatých, pro ministry, prvního prezidenta Nejvyššího soudu, prezidenty Nejvyššího 

účetního dvora a prezidenta správního soudu 10 000 zlatých. Další kategorií, která dostávala 

funkční příplatek, byli místodržitelé, přičemž nejvyšší funkční příplatek dostával místodržitel 

v Čechách (13 000 zlatých), v Haliči (12 000 zlatých) a v Přímoří (10 000 zlatých). Místodržitelé 

ve Štýrsku, na Moravě, v Tyrolsku a Dalmácii dostávali funkční příplatek ve výši 8 000 zlatých 

a místodržitelé v Horních Rakousích a Dolních Rakousích funkční příplatek ve výši 

7 000 zlatých.44  

Dalšími státními úředníky, pro které byl vyhrazen funkční příplatek, byli druhý prezident 

Nejvyššího soudu a druhý prezident správního soudu, prezident Vrchního zemského soudu ve 

Vídni, v Praze, ve Lvově a ve Zadaru (4 000 zlatých). Další funkční příplatky obdrželi zemští 

prezidenti (5 000 zlatých), odborní úředníci na ministerstvech, prezidenti senátu Nejvyššího soudu 

a správního soudu, generální prokurátor, policejní prezident ve Vídni, místodržitelští 

viceprezidenti ve Vídni, v Praze a ve Lvově, viceprezidenti zemských finančních ředitelství ve 

Vídni, v Praze a ve Lvově, dále pak generální ředitel tabákové režie a generální inspektor 

železnic.45  

Zároveň uvedený zákon v článku II stanovil, že k postupu do vyššího služného v téže 

důstojnické třídě dochází po pěti letech, nicméně u nižších důstojnických tříd (tedy ve třídě deváté, 

desáté a jedenácté) už po čtyřech letech.46 Není bez zajímavosti, že elévové, aspiranti, praktikanti 

 
43 Dle čl. I, přílohy a) zák. č. 172/1898 ř. z. 
44 Tamtéž.  
45 Tamtéž.  
46 Článek II zák. č. 172/1898 ř. z.  
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a auskultanti47 nebyli v žádné z důstojnických tříd a buď jim bylo vypláceno tzv. adjutum neboli 

výpomocný plat (ve výši 500 nebo 600 zlatých), nebo sloužili zcela zdarma.48  

Další důležitou otázku, pokud šlo o státní úředníky před rokem 1914, představovala 

služební kázeň. Veškeré porušení služební disciplíny, porušení právních předpisů a nařízení nebo 

služební přísahy byly postihovány jako služební přestupek, a to buď pořádkovým trestem, 

domluvou nebo disciplinárními tresty, tedy důtkou, peněžní pokutou, odnětím nároku na služební 

postup, přesazením nebo propuštěním.49  

Disciplinární řízení upravoval zák. č. 46/1868 ř. z. (ze dne 21. května 1868). Úředníci se 

dle tohoto zákona trestali napomenutím nebo důtkou, která po nabytí právní moci byla zapsaná do 

úředního výkazu, ale zároveň dle § 3 zák. č. 46/1868 ř. z., než byla udělena důtka, byla úředníkovi 

dána možnost, aby se omluvil. Soudním úředníkům měl právo udělovat důtky předseda soudu, ke 

kterému úředník náležel, okresním soudcům mohl dávat důtky prezident okresního soudu 

a okresním soudcům pak prezident vrchního zemského soudu.  

Pokud šlo o napomenutí, neexistoval proti němu žádný opravný prostředek, ale proti důtce 

mohl úředník, kterému byla důtka udělena, do 8 dnů podat stížnost u prezidenta soudu přímo 

nadřízeného. Na důtku udělenou prezidentem Nejvyššího a kasačního soudu bylo možné podat 

stížnost u ministra práv.  

Dále § 6 zák. č. 46/1868 ř. z. vymezil disciplinární tresty, kterými bylo např. přeložení na 

jiné služební místo bez možnosti žádat o uhrazení nákladů na stěhování, rozhodnutí o odchodu na 

odpočinek nebo propuštění ze služby, což znamenalo i ztrátu titulu a práva k penzi. Disciplinární 

tresty se ukládaly po ústním slyšení u disciplinárního senátu. Zákon také stanovil, že důtky mohly 

být vymazány ze služebního spisu v případě, že se úředník tři roky choval bezúhonně. 

Těsně před první světovou válkou vyvrcholily v Rakousku-Uhersku snahy o vytvoření 

jednoho právního dokumentu, jedné právní normy, která by komplexně postihovala vztah státních 

úředníků ke státu, jeho práva, povinnosti a také obsah jeho služby. Z toho důvodu byl 25. ledna 

1914 schválen zák. č. 15/1914 ř. z., který upravil služební poměr státních úředníků a zřízenců, 

který byl zkráceně označován jako „služební pragmatika“. Tento zákon byl původně vydaný pouze 

pro Předlitavsko, tedy platil pouze pro království a země na Říšské radě zastoupené.50   

 
47 Auskultant je výpomocný státní úředník, obvykle pomáhající u soudu a připravující se k soudcovské zkoušce. 

K výkonu funkce auskultanta bylo na přelomu 19. a 20. století třeba právnického vzdělávání, které zahrnovalo složení 

alespoň tří teoretických zkoušek nebo doktorský titul. (Auskultant. In: Ottův slovník naučný illustrovaná 

encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 2 (Alqueire – Ažušak). Praha: J. Otto, 1889, s. 1056.)  
48 BLABOLIL, s. 483.  
49 Disciplinární řád. In: Ottův slovník naučný illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 7 (Dánsko – 

Dřevec). Praha: J. Otto, 1893, s. 601–602.  
50 V roce 1867 byl vytvořen rakousko-uherský dualismus a země se rozdělila na dvě části spojené personální unií. 

Jednou z částí bylo Předlitavsko (České království, dalmatské království, Haličsko-vladiměřské království, Rakouské 
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3. Vznik první republiky  

První republika, oficiálním názvem Československo, byl nový státní útvar, který vzešel 

z versailleského mírového systému po skončení první světové války. Když v roce 1914 vstoupilo 

Rakousko-Uhersko po boku Německa a Itálie do celoevropského a následně celosvětového 

konfliktu, který byl následně označen jako první světová války, byly jeho vnitřní poměry velmi 

problematické a mnohonárodnostní říše se v posledních desetiletích před vypuknutím války 

potýkala s vážnými problémy. Uherský nacionalismus byl uspokojen v roce 1867, kdy byla říše 

přetvořena na soustátí se společnou osobou panovníka, zahraniční politikou a armádou. Ostatní 

národnosti, např. Češi, se také snažili dosáhnout určité rovnoprávnosti, ať už jazykové, politické, 

kulturní apod., čemuž přizpůsobovali své politické cíle.51  

Ani změna v osobě panovníka v roce 1916 neumožnila nastolit nový styl vlády a o dva 

roky později v souvislosti s celoevropskými událostmi byla vyhlášená samostatná Československá 

republika. Nový státní útvar, který spojil historické české země (Čechy, Moravu a část Slezska) 

s částí bývalého Uherského království – Slovenskem a Podkarpatskou Rusí, byl velmi výrazným 

politickým aktérem ve střední Evropě, a navíc díky obratné diplomacii se postavil po bok států, 

které vyšly z první světové války jako vítězové.  

Idea samostatného československého státu se rodila již v prvních letech války, nicméně 

o její konkrétní podobě se začalo jednat na začátku roku 1918. Od dubna 1918 byl připravován 

politický a hospodářský program nového státu, které byly v kompetenci přípravného výboru, jehož 

členové byli Karel Kramář, Alois Rašín, Jaroslav Preiss, František Pantůček a někteří další. 

Činnost uvedeného výboru vyústila na podzim 1918 osnovami dvou zákonů. První z nich měl 

zabezpečit samostatné hospodářství a měny nové republiky, druhým pak byl tzv. politický zákon 

neboli „zákon o prozatímní vládě české“52. Část ustanovení z osnovy druhého zákona pak byla 

převzata do tzv. recepčního zákona neboli zák. č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 

československého. Tento zákon již ve svém úvodním článku deklaroval, že „aby byla zachována 

souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl 

nerušený přechod k novému státnímu životu“, navrhl Národní výbor, že „veškeré dosavadní zemské 

a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti“. Jakkoliv se dá pochopit snaha o právní 

kontinuitu první Československé republiky s Rakousko-Uherskem, první problém nastal již 

 
arcivévodství nad Enží, Rakouské arcivévodství pod Enží, Krakovské velkovévodství, Bukovina, Korutany, Kraňsko, 

Salcbursko, Slezsko, Štýrsko, Istrie, Moravské markrabstvím, Goricie a Gradiška (Přímoří), Tyrolsko, Vorarlbersko 

a Terst) a druhou částí pak Uherské království.  
51 EMMERT, F. 1918: Vznik ČSR. Praha: Computer Press, 2011, s. 30. ISBN 978-80-251-2283-9.  
52 KADLECOVÁ, M. Československé dějiny státu a práva 1918–1945. Brno: Doplněk, 1991, s. 17. ISBN 80-210-

0346-4.  
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skutečností, že recepčním zákonem byly přejaty dva rozdílné právní systémy, protože od roku 

1867 se právní systém v Předlitavsku a v Zalitavsku vyvíjel rozdílně, a proto v českých zemích 

existoval jiný právní systém než na Slovensku a na Podkarpatské Rusi.53  

Výše uvedený recepční zákon zároveň v čl. 3 ustanovil, že „všechny úřady samosprávné, 

státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru 

a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení“. Jinými slovy do veřejné 

správy nového státu byla přejata jak rakouská, tak uherská administrativa. První instancí zůstaly 

úřady okresní politické správy, v jejichž čele stál hejtman, druhou instancí pak zůstala v roce 1918 

v Čechách i na Moravě místodržitelství a zemská vláda ve Slezsku, které fungovaly jako zemské 

politické úřady. K recepčnímu zákonu uvedl Alois Raším ve svých Pamětech: „Základním tímto 

zákonem mělo býti zamezeno, aby nenastal bezprávní stav, aby se celá státní správa nezastavila 

a aby se 29. října pracovalo dále, jako by revoluce vůbec nebylo. Toho bylo skvěle dosaženo 

a vzbudilo obdiv u cizinců nad vyspělostí našeho národa.“ 54  

Kontinuita právního řádu a veřejné správy znamenala rovněž kontinuitu právní úpravy 

i fungování státní služby, samozřejmě s výjimkou německých byrokratů centrálních úřadů bývalé 

monarchie. I z ústředních úřadů však do služeb republiky přešla řada českých úředníků. Zmínit lze 

z oblasti justice např. Emila Háchu.55  

Pokud jde o veřejnou správu a službu, je třeba konstatovat, že nový státní útvar přijal 

v zásadě systém c. k. správy, a úpravy, ke kterým došlo, nebyly nijak zásadní. Spočívaly 

především ve změně označení státních úřadů a jejich zaměstnanců: „z okresních hejtmanství se 

staly okresní správy politické a z místodržitelství zemská správa politická.“56 Problematický 

aspekt, se kterým se ovšem československá státní správa potýkala, spočíval především ve smýšlení 

státních úředníků. Jinými slovy úředníci, kteří pracovali pro politickou správu a do roku 1918 

projevovali oddanost Rakousku-Uhersku, měli po 28. říjnu 1918 být loajální k nové 

Československé republice. V případě úředníků české národnosti nepůsobil tento obrat větší 

problémy, ale komplikovanější to bylo s úředníky německé národnosti, kteří ze státní správy 

odcházeli v daleko větší míře a jejichž úbytek byl v letech 1918–1919, jak uvádí A. Vyskočil, více 

 
53 KADLECOVÁ, M., Československé dějiny státu a práva 1918–1945, s. 20. 
54 RAŠÍN, A. Paměti Dra Aloise Rašína. Praha: Nákladem vlastním, 1929, s. 216.  
55 Emil Hácha (1872–1945) byl československý právník, který spolu s Františkem Pantůčkem stál u zrodu Nejvyššího 

správního soud. V letech 1925–1938 předsedou Nejvyššího správního soudu Československa. Později, na podzim 

1938 byl zvolen do funkce prezidenta Česko-Slovenska a po jeho zániku přijal i funkci prezidenta Protektorátu Čechy 

a Morava. (Blíže viz MACHÁLEK, V. Prezident lidskosti: Životní příběh Emila Háchy. Praha: Academia, 2020. 

ISBN 978-80-200-3056-6.) 
56 VYSKOČIL, A. C. k. úředník ve zlatém věku jistoty. Praha: Historický ústav, 2009, s. 295. ISBN 8072861492, s. 

296.   
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než markantní.57 Skutečnost, jak byla otázka úřednictva loajálního k nové republice důležitá, je 

patrná i ze skutečnosti, že se k tomuto tématu několikrát v letech 1918–1922 vyjádřil i první 

československý prezident T. G. Masaryk. Ještě v novoročním projevu z roku 1922 prohlásil, že 

„bez byrokracie, bez úřednictva a zřízenectva není státu“58. A dále uvedl, že „naše úřednictvo má 

úkol státi se úřednictvem demokratickým a republikánským; čemu se říká odrakouštět, to na sobě 

musí především provádět úřednictvo“59.  

Krátce po vzniku Československa se odehrál pokus o odtržení politické sféry vlivu od 

státních úředníků, tedy o prosazení koncepce spíše typické pro britský systém státní služby. 

Důvodem oddělení měla být stabilita státní správy, která by měla být důsledně depolitizována. 

Hlavní myšlenkou bylo, že nemělo dojít k úplné výměně státních úředníků, což nebylo ani 

prakticky proveditelné, ale zároveň neměl vzniknout systém podobný americkému, tzv. spoil 

systemu, kdy se při nástupu nové vlády měnila i nejvyšší vrstva státních úředníků. Snahy o větší 

nezávislost úředníků došly ovšem nakonec jen k proklamativní rezoluci: „Vláda se vyzývá, aby při 

obsazování úřednických míst dbala, hledíc k zvláštní povaze jednotlivých případů, co nejvíce 

zásady veřejnosti proto, aby všichni schopní kandidáti mohli se o dotčená místa ucházeti.“60 

Nakonec se však s ohledem na systém státu stran stal pravdou spíše opak těchto snah, jehož 

projevem byla např. skutečnost, že řada úředníků na ústředních úřadech měla členské legitimace 

strany, která dané ministerstvo vedla či měla vést. 

3.1. Služební pragmatika v roce 1918  

Recepčním zákonem61 byla do československého právního systému přijata i tzv. služební 

pragmatika, přestože de iure platila pouze pro české země. Na Slovensko a Podkarpatskou Rus 

musel být tento zákon rozšířen další právní normou, konkrétně zákonem č. 269/1920 Sb. z. a n., 

kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu 

uherského. Tento zákon v § 1 stanovil, že státní úřady bývalého uherského státu na Slovensku a 

na Podkarpatské Rusi jsou československými státními úřady. V § 2 pak bylo uvedeno, že „úředníci 

a zřízenci, při úřadech v § 1 jmenovaných ustanovení, stávají se za podmínek vytčených v dalších 

předpisech tohoto zákona úředníky a zřízenci státními a jsou jako takoví podrobeni zákonům a 

ustanovením pro státní úředníky a zřízence toho druhu v ostatních částech republiky 

Československé platných, zejména zákonu ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním  

 
57 Tamtéž, s. 296.  
58 KROFTA, K. Masarykova politická demokracie. Praha: Československá obec sokolská, 1935, s. 26.  
59 Tamtéž.  
60 Ročenka Národního shromáždění republiky Československé. Praha: Archiv Národního shromáždění, 1919, s. 245.  
61 Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n.  
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poměru státních úředníků a státního služebnictva (služební pragmatika) a nařízením a předpisům 

k němu vydaným, jakož i všem zákonům a ustanovením, kterými jsou v ostatních částech republiky 

Československé upraveny služební a zaopatřovací požitky státních úředníků a státního 

služebnictva…“62. 

Je tedy v této souvislosti nutné vyložit, jaká byla podoba služební pragmatiky v roce 1918, 

kdy se tato právní norma stala součástí československého právního řádu. Zák. č. 15/1914 ř. z., 

služební pragmatika63, se skládal ze dvou hlav, přičemž první upravovala práva a povinnosti 

úředníků a druhá upravovala práva a povinnosti sluhů. Zákon stanovil, že úředníkem se mohl stát 

pouze rakouský státní občan (tedy v roce 1914 bylo „rakouský“ pojímáno ve smyslu 

„předlitavský“, tedy obyvatel některé ze zemí Předlitavska), který vedl čestný život a není omezen 

ve svých právech. Jako jediné omezení v tomto smyslu přicházela v úvahu nezletilost, ale i na to 

zákon pamatoval ustanovením, že v případě nezletilce je třeba svolení zákonného zástupce. Také 

do státní služby nemohli jako úředníci vstoupit ti, na jejichž jmění byl uvalen konkurz. Zatímco 

státní občanství, případně neexistence konkurzu jsou objektivními skutečnostmi, čestný život je 

skutečnost, jež nebyla v jiném právním předpisu té doby konkrétně vymezena. Zde je možné uvést 

zprávu státně-zaměstnaneckého výboru k návrhu zákona, který 5. května 1912 uvedl: „důstojnost 

postavení státního úředníka vyžaduje toho, že za vstupu do státní služby musejí býti vyloučeny 

všechny osoby, jimiž se ohledně jejich mravní ceny musí odepříti posudek spočívající ve slově 

čestný. Zákonodárce zřejmě vyhovoval do té doby platnému právu, které požadujíc bezúhonnost 

bylo v tom směru velmi přísné a povolení výjimek vyhrazovalo panovníkovi.“64 Dále zákon 

vyhradil případy, ve kterých bylo nutné povolení pro konkrétního zaměstnance, aby mohl zastávat 

služební místo. Byla to jednak skutečnost, že nepřekročil 18. rok, že překročil 40. rok, byl 

odsouzen pro zločin, přečin nebo přestupek, byl propuštěn ze služby nebo byl příbuzným jiného 

úředníka v úřadě, do kterého měl nastoupit. Pokud jde o otázku příbuzenstva, vycházela 

pragmatika z dřívějšího práva (např. dekret dvorské komory z 15. června 1827 a další předpisy).  

  

 
62 HAVELKA, F. Služební právo státních úředníků a zřízenců, komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů 

o služebních poměrech státních úředníků a zřízenců, hlavně služební pragmatiky a platového zákona. Praha: Státní 

tiskárna, 1937, s. 21.  
63 Ke služební pragmatice podrobně viz ŠOUŠA, J., Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do 

roku 1938 v českých zemích, s. 295.  
64 HAVELKA, Služební právo státních úředníků a zřízenců, komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů, s. 36.  
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Skutečnost, že dotyčný vstupoval do státní služby, byla zakotvena v ustavujícím dekretu, 

ve kterém je zároveň uveden den nástupu do služby, dále pak úřední titul a plat. Služba může být 

definitivní, prozatímní65 nebo přípravná.66 Při vstupu do služby musel státní úředník složit slib do 

rukou úředního přednosty nebo jím pověřeného úředníka. Po nástupu byl o každém státním 

úředníkovi veden osobní výkaz, který kromě osobních údajů obsahoval i další skutečnosti důležité 

pro služební poměr a postup do vyšších platových kategorií.  

 Výraznou změnu přinesla služební pragmatika do pojetí kvalifikace, protože zavedla 

jednotný formulář („tabulky“), jehož obsah určoval § 19 zák. č. 15/1914 ř. z. Dle uvedeného 

paragrafu bylo při stanovení kvalifikace konkrétního státního úředníka přihlédnuto především 

k odbornému vzdělání, jeho schopnostem a možnostem se učit, k jeho pilnosti, svědomitosti 

a spolehlivosti při výkonu státní služby, jeho způsobilosti pro styk jak s těmi, kteří se na úřad 

obraceli, tak i s ostatními úředníky. Dále bylo dle § 19 zák. č. 15/1914 ř. z. přihlíženo ke znalosti 

jazyků, výsledku zaměstnání, chování a „u úředníků, kteří jsou na řídicím služebním místě neb 

o jichž povolání na takové místo jde, způsobilost k tomu“.  

Dále služební pragmatika vymezovala povinnosti státního úředníka. Jak stanovil § 21, 

musel být úředník věrný císaři, což bylo zák. č. 449/1919 Sb. upraveno na abstraktní entitu – 

svrchovanou Československou republiku.67 Přestože ke změně došlo až v roce 1919, bylo logické, 

že věrnost úředníků označovaná ve služební pragmatice jako věrnost císaři pánu byla přenesena 

na nově vzniklý stát. Další povinností úředníka bylo zachovávat a ctít zákony a své povinnosti 

plnit nestranně, nezištně a svědomitě. Dále byl úředník povinen dle § 22 zák. č. 15/1914 ř. z. 

respektovat služební poslušnost, tedy poslouchat příkazy nadřízených, a zároveň zachovávat 

mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl během výkonu své služby. Zároveň musel dbát, a to 

jak ve službě, tak i mimo ni, na vážnost svého stavu. Úředník měl zakázáno vstupovat do spolků 

nebo svazů nebo dokonce být členem zahraniční společnosti, která sledovala politické cíle.  

Další povinnosti státního úředníka se vztahovaly na jeho soukromý život, tedy na místo 

pobytu nebo sňatek. V případě místa pobytu bylo stanoveno, že úředník si musel zajistit takové 

místo stálého pobytu, aby mohl dostát svým služebním povinnostem. Stálý pobyt neboli domovské 

 
65 Dle § 10 zák. č. 15/1914 ř. z. „Služební poměr úředníka, který je ustanoven s výhradou odvolání, může kdykoli býti 

zrušen. Zrušení služebního poměru, pokud není v ustanovovacím dekretu nic jiného určeno, buď oznámeno úředníku 

o měsíc dříve.“ (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A 

STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné z WWW: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2). 
66 Dle § 11 zák. č. 15/1914 ř. z.: „Praktikanti jsou ve přípravné službě. Podrobnější ustanovení o přípravné službě 

budou vydána zvláštními předpisy.“ (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU STÁTNÍCH 

ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné z WWW: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
67 HAVELKA, Služební právo státních úředníků a zřízenců, komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů, s. 83. 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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právo bylo definováno zák. č. 105/1863 ř. z., o domovském právu. Podle § 5 zák. č. 105/1863 ř. z. 

se domovské právo nabývalo u dětí narozením, u žen sňatkem a v případě jiných osob, tedy mužů, 

přijetím do domovského svazku nebo nástupem do veřejného úřadu.68 Důležitou povinností 

státního úředníka byl také zákaz přijímat dary, nicméně zákon stanovil, že úředník může přijmout 

čestné dary, ale pouze se souhlasem služebního úřadu.  

Pokud šlo o práva státního úředníka, mohl používat svůj titulu a zároveň měl nárok na to, 

aby ho všichni jeho titulem oslovovali. Toto právo nezaniklo ani odchodem do výslužby či 

postavením mimo službu. Dále měl úředník právo nosit uniformu a měl právo na dovolenou, a to 

každý rok v délce, která byla stanovená zákonem. Podle § 42 zák. č. 15/1914 ř. z. úředníci 

jedenácté hodnostní třídy a praktikanti měli nárok na 14 dnů, úředníci deváté a desáté hodnostní 

třídy na tři týdny, úředníci sedmé a osmé hodnostní třídy měli nárok na 4 týdny, úředníci první až 

šesté hodnostní třídy měli nárok na pět týdnů výroční dovolené na zotavenou. V případě, že si 

státní úředník chtěl vzít dovolenou delší než tři měsíce, neměl po tu dobu nárok na služné. Dalším 

právem státního úředníka bylo právo dostat za svou práci plat, a to dle hodnostní třídy (viz výše). 

Kromě toho měli úředníci právo na výslužné (odbytné), ale i pozůstalí po úředníkovi měli nárok 

na čtvrtletní zaopatřovací platy (odbytné), a to dle § 60 zák. č. 15/1914 ř. z.  

Zákon dále stanovil, že úředník mohl být přeložen na jiné místo, pokud to odpovídalo jeho 

schopnostem a dovednostem, nicméně mohlo se tak stát i bez jeho souhlasu. V případě, že se 

úředník ucházel o poslanecký mandát, byl postaven mimo službu, což trvalo po dobu výkonu 

politické funkce. V případě nemoci mohl být přeložen na dočasný odpočinek až na jeden rok. Po 

dosažení 60. roku věku měl úředník v případě neschopnosti služby nebo po třech letech na 

dočasném odpočinku nárok na přeložení na trvalý odpočinek (pensionování).  

V případě, že nastaly okolnosti, pro které chtěl úředník ze služebního poměru vystoupit, 

musel podat písemnou žádost o zrušení služebního poměru. Takové žádosti muselo být vyhověno 

vždy s výjimkou případů, že žádost podal úředník v disciplinárním řízení. Disciplinární 

odpovědnost byla zakotvena v § 87 an. zák. č. 15/1914 ř. z. Úředník musel dodržovat zákony, 

služební kázeň a služební povinnosti a za porušení některých uvedených norem hrozily buď tresty 

pořádkové nebo disciplinární.  

Pořádkové tresty představovaly výstraha a peněžní pokuta do výše 100 korun, disciplinární 

tresty byly důtka, vyloučení z postupu do vyšších tříd, které ale nemohlo trvat déle než tři roky, 

zmenšení služného (adjuta), a to nejvýše o 25 %, přeložení na odpočinek, a to na dobu určitou, 

nebo trvale s menším výslužným, nebo dokonce propuštění.  

 
68 Podle § 10 zák. č. 105/1863 ř. z. stálí dvorští, zemští nebo státní úředníci, případně také úředníci veřejných fondů 

a veřejní učitelé nabyli domovského práva v obci, ve které byl úřad, do kterého nastoupili.  
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Disciplinární řízení bylo v kompetenci disciplinární komise, která byla sestavena dle § 100 

zák. č. 15/1914 ř. z. Procesní normy disciplinárního slyšení byly zakotveny v § 112–152 zák. 

č. 15/1914 ř. z. s tím, že § 153–155 zakotvoval zvláštní ustanovení o disciplinárním řízení pro 

úředníky na odpočinku. Dle § 100 služební pragmatiky byla k provedení disciplinárního řízení 

sestavena komise, a to tak, že disciplinární komise první instance byla zřízena u ústředních úřadů, 

a to pro státní zaměstnance, kteří byli tomuto úřadu podřízeni. Disciplinární vrchní komise pak 

byla zřizována u ústředních míst. Dále služební pragmatika v § 101 stanovila, že každá 

disciplinární komise se skládala z „předsedy, jeho zástupců a z náležitého počtu členů“. Předseda 

i členové disciplinární komise byli stanoveni na tři roky. Jak uvedl Havelka, „zákonodárce 

vycházel tu z úvahy, že členové disciplinární komise mají vykonávati funkce soudcovské a pokládal 

toto ustanovení za samozřejmost“.69  

Pokud šlo o příslušnost, zakotvila služební pragmatika, že disciplinární komisi první stolice 

byli podřízeni všichni úředníci, kteří byli zaměstnáni u příslušného úřadu nebo jemu podřízenému 

úřadu, s výjimkou úředníků od IV. hodnostní třídy výše. Pro vrchní komisi bylo stanoveno, že k ní 

příslušeli všichni úředníci od IV. hodnostní třídy výše.  

Služební pragmatika dále stanovila, že disciplinární komise měly projednávat kázeňské 

prohřešky v rámci disciplinárních senátů, které se skládaly z předsedy nebo jeho náměstka 

a dalších čtyř přísedících (podle § 104 zák. č. 15/1914 ř. z.). Senáty měly být sestaveny jako trvalé 

orgány a jejich složení měl určit přednosta konkrétního úřadu, u něhož byla disciplinární komise 

zřízena. Pokud jde o způsob usnášení, rozhodovaly disciplinární senáty absolutní většinou hlasů 

s tím, že předseda senátu hlasoval jako poslední. Zde je patrná analogie se zák. č. 119/1873 ř. z., 

trestní řád, který v § 19 stanovil, že soudci hlasující ve sborech se mají usnášet po předchozí poradě 

a s tím, že předseda hlasuje jako poslední. Před disciplinární komisí se dotyčný státní zaměstnanec 

mohl nechat zastupovat obhájcem, kterého si mohl vybrat jednak z úředníků, kteří působili 

v obvodu působnosti disciplinární komise, nebo se jednalo o osoby, které byly zapsané v seznamu 

advokátů. 

Pokud jde o samotné disciplinární řízení, přednosta služebního úřadu podle § 112 služební 

pragmatiky poté, co bylo provedeno vyhledávání, doručil disciplinární oznámení služební cestou 

příslušné disciplinární komisi. Služební pragmatika dále stanovila, že v případě, že byl státní 

úředník odsouzen pro trestný čin, který podle platných předpisů měl bezprostředně za následek 

ztrátu úřadu, mělo být bez dalšího nařízeno propuštění úředníka. Zde služební pragmatika 

odkazovala na zák. č. 117/1852 ř. z., zákon trestní, který v § 26 stanovil, že „s každým odsouzením 

 
69 HAVELKA, F., Služební právo státních úředníků a zřízenců komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů 

o služebních poměrech státních úředníků a zřízenců, hlavně služební pragmatiky a platového zákona, s. 282.  
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pro zločin jsou mocí zákona spojeni tito účinkové: a) odejmutí všelikých úřadů tuzemských 

i cizozemských, čestných znamení civilních i vojenských; b) ztráta všelikých veřejných titulů 

i akademických stupňů a hodností, a odejmutí práva, nabytí jich znovu neb zase bez povolení 

Císařova…d) ztráta všelikého úřadu veřejného nebo všeliké služby veřejné, zahrnujíc v to i úřad 

učitelský, a nespůsobilost, dosáhnout jich znovu neb zase bez výslovného povolení Císařova“. 

Pokud šlo o spáchání přečinu nebo přestupku, ponechával trestní zákon (dle § 268) na zvláštních 

předpisech, jaké další následky – tedy i propuštění ze státní služby – nastanou po odsouzení. 

Vyšetřování podle služební pragmatiky ve věcech disciplinárních deliktů prováděl 

vyšetřovací komisař, který zároveň mohl, pokud to považoval za slučitelné s účelem 

disciplinárního řízení, umožnit úplné nebo částečné nahlédnutí do spisů obviněnému nebo jeho 

obhájci.70 Zprávy veřejnosti o obsahu projednávaných spisů byly služební pragmatikou 

zakázány.71  

Disciplinární řízení začínalo zpravidla ústním líčením, kdy předseda disciplinární komise 

stanovil den ústního líčení, ke kterému byl povolán i dotyčný státní úředník, jemuž bylo oznámeno 

usnesení a seznam členů disciplinárního senátu.72 Líčení bylo neveřejné, ale obviněný úředník 

mohl požadovat přítomnost konkrétních osob – např. jiných úředníků, kterým důvěřoval. Porada 

a hlasování probíhaly v tajném zasedání.73  

Podle § 125 služební pragmatiky bylo líčení zahajováno přečtením odkazovacího usnesení, 

po němž následoval výslech obviněného, dále pak svědků, znalců a dalších osob, případně 

předčítání protokolů. Disciplinární zástupce a obviněný měli právo pokládat svědkům a znalcům 

doplňující otázky. Výsledkem činnosti disciplinární komise byl podle § 126 služební pragmatiky 

nález, který měl vycházet především z ústního líčení, nicméně zákon výslovně stanovil, že tento 

nález se nemusí řídit osvobozujícím rozsudkem trestního soudu. Výsledný nález zároveň mohl být 

pouze osvobozující, nebo odsuzující.  

 
70 § 121 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU 

STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné 

z WWW: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
71 Tamtéž.  
72 § 123 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika ((Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU 

STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné 

z WWW: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
73 § 124 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU 

STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné 

z WWW: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2). 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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Nález disciplinární komise musel být vyhlášen do osmi dnů a i s vlastním rozhodnutím 

doručen disciplinárnímu zástupci a obviněnému úředníkovi.74 K zastavení řízení mohlo dojít 

v případě, že obviněný úředník sám vystoupil ze služebního poměru nebo zemřel.75 Proti nálezu 

disciplinární komise bylo přípustné odvolání, které mělo odkladný účinek a které muselo být 

podáno do 14 dnů od doručení disciplinárního nálezu.76  

Odvolací instance mohla opět nařídit ústní jednání, nebo i bez ústního jednání mohla nařídit 

disciplinární komisi první instance, aby doplnila vyšetřování, nebo nařídila opakování ústního 

líčení, pokud shledala vady v řízení.  

Služební pragmatika umožňovala následující disciplinární tresty: „a) důtka, b) časově 

obmezené nebo trvalé zmenšení výslužného se srážkou až do 25 procent výslužného; při zvláště 

přitěžujících okolnostech; c) ztráta všech ze služebního poměru jdoucích práv a všech nároků na 

odpočinkové a zaopatřovací platy pro úředníka a jeho příslušníky.“77 Výše popsaná právní úprava 

byla zachována i v meziválečném Československu se změnami naznačenými níže. Jejich důvodem 

byl mimo jiné odlišný charakter státního zřízení, totiž demokraticko-republikánská forma, ale 

rovněž např. změny ve veřejné správě – prosazování jednokolejnosti na vyšších stupních78 a s tím 

spojené např. začleňování zaměstnanců ze samosprávy do státní správy79 nebo např. příchod 

českých úředníků na Slovensko a Podkarpatskou Rus, kde např. pro soudce (minimálně dočasně) 

platily mírnější kvalifikační požadavky.80 

3.2. Veřejná správa v první republice  

Po vzniku Československa byla v nové republice převzata územněsprávní organizace 

a rakousko-uherský systém státní správy. Základními jednotkami samosprávy byly i po říjnu 1918 

obce, „jejichž orgány a jejich působnost však byly upraveny (a to ne vždy právě ve směru větší 

 
74 § 129 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU 

STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné 

z WWW: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
75 § 131 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika ((Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU 

STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné 

z WWW: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
76 § 132 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU 

STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné 

z WWW: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
77 § 154 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU 

STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné 

z WWW: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
78 ŠOUŠA, J. Unifikace a jednokolejnost, dva pilíře snah o reformu veřejné správy v letech 1918–1938. In: MALÝ, 

K. a L. SOUKUP, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve 

střední Evropě. 2. svazek. Praha: Karolinum, 2010, s. 877–916. ISBN 978-80-246-1718-3.  
79 KLEČACKÝ, M. Poslušný vládce okresu, s. 210.  
80 Viz např. Dějiny právnického stavu a právnických profesí. Praha: Vodnář 1999, s. 124. ISBN 80-85889-20-X.  

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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samosprávnosti)“81. V čele obce stálo obecní zastupitelstvo, které mělo devět až šedesát členů, 

jejich počet se odvíjel od počtu obyvatel obce. Zastupitelstvo následně volilo městskou radu, která 

se skládala ze starosty, dále z jeho náměstků a členů rady. Samotný počet radních se odvíjel od 

počtu zastupitelů a představoval jejich třetinu.  

Dalšími orgány obcí byly komise, které fungovaly jako poradní orgány zastupitelstva. 

Každá obec měla povinnost zřídit komisi finanční a dle nař. č. 211/1921 Sb. z. a n., kterým se 

provádí zákon o pamětních knihách obecních, i letopiseckou. Tato povinnost byla obsažena již 

v § 1, který stanovil, že „každá politická obec jest povinna poříditi svým nákladem pamětní knihu 

obecní, a to nemá-li ji dosud, nejpozději do konce roku 1922. Této povinnosti jest obec zbavena 

jen tehdy, vede-li se tam již pamětní kniha obecní a zabezpečí-li se, že tomuto účelu bude i nadále 

sloužiti podle předpisu tohoto nařízení, zejména za dozoru letopisecké komise (§ 7)“. Součástí 

obecní agendy byly následující oblasti: školství, bezpečnost, zdravotnictví, infrastruktura 

a sociální otázky.82  

Dalšími orgány veřejné správy byly župní a okresní úřady, které fungovaly na Slovensku 

dle zák. č. 126/1920 Sb. z. a n. Župní úřady byly podřízené ministerstvu vnitra.83 V sídelních 

městech žup se scházelo župní zastupitelstvo v čele s županem. V jeho kompetenci bylo vydávání 

prováděcích předpisů, pokud k tomu mělo zákonné zmocnění, vydávání statutů institucí, které 

byly župou řízeny, a řízení správy majetku žup. Samotné župy se dále dělily na okresy, v jejichž 

čele stály okresní úřady.  

V roce 1927 došlo k novelizaci župního zákona, a to zákonem 125/1927 Sb. z. a n., 

o organizaci politické správy, který de facto zrušil župní úřady. Jak bylo stanoveno v úvodním 

ustanovení, „pokud z tohoto zákona se jinak nepodává, nastupují tam, kde župní zákon anebo jiné 

zákony mluví o župě, županovi, župních úřadech, župních zastupitelstvech, župních výborech 

a senátech, zřízených podle župního zákona, na jejich místo země, zemský president, zemské úřady, 

zemská zastupitelstva, zemské výbory a senáty; kde se mluví o zvláštních výborech (komisích) 

podle § 28 župního zákona, nastupují na jejich místo zemské komise. Kde jiné zákony mluví 

o zemských župních svazech anebo jejich orgánech, nastupují na jejich místo země nebo příslušné 

zemské orgány“. Tento zákon tak zrušil župní uspořádání a místo toho rozdělil Československo na 

zem Českou, Moravskoslezskou, Slovenskou a Podkarpatskorusou. Jednotlivé země byly řízeny 

zemskými úřady, v jejichž čele stál zemský prezident, který byl jmenován prezidentem republiky 

 
81 VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav, Politický systém České republiky. Historie a současnost, Praha: Portál 

2007. ISBN 978-80-7367-337-6, s. 36.  
82 Tamtéž, s. 37.  
83 Župní zákon sice byl přijat, ale župy podle něj vznikly jen na Slovensku. Viz MALÝ, K. a kol., Dějiny českého 

a československého práva do roku 1945, s. 317.  
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a podléhal ministrovi vnitra. Menšími územními správními celky byla hejtmanství, v jejichž čele 

stál hejtman.  
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4. Vybrané aspekty státní služby ČSR v letech 1918–1938  

Jak bylo uvedeno výše, pro státní úředníky první republiky platila tzv. služební pragmatika, 

která byla přijata ještě v roce 1914, a proto bylo žádoucí, aby byla uvedena do souladu s novým 

právním a státním systémem. Postupně tak byly během následujících let v Československu 

přijímány další předpisy, které služební pragmatiku upravovaly, rozšiřovaly, nebo dokonce úplně 

měnily. Nicméně během celého období první republiky nedošlo k vytvoření nového předpisu 

upravujícího státní službu. Nejednalo se o jedinou oblast právní úpravy, kde se vytvoření nové 

juristické regulace v ČSR nezdařilo. Namátkou lze zmínit občanské právo, trestní právo, obchodní 

právo apod. Nicméně v oblasti státní služby se podařily alespoň dílčí změny, důležité bylo již 

zmíněné sjednocení právní úpravy v českých zemích, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

V rámci služby navenek, konkrétně s rozhodovací pravomocí, pak představovalo důležitou 

rukověť norem vládní nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., upravující správní řízení.  

4.1. Předpoklady pro přijetí do státní služby 

Hlavním předpokladem pro vstup do státní služby v Československé republice byla jednak 

skutečnost, že dotyčný uchazeč byl československým občanem, nicméně ostatní podmínky (úplná 

způsobilost plnit úřední povinnosti, způsobilost k jednání atd.) byly přijaty ze služební pragmatiky. 

Požadavek mimo jiné souvisel i s principem výlučného občanství,84 které bylo pro meziválečný 

právní řád příznačné.85 Pokud šlo o státní občanství, je třeba zde zmínit především ustanovení 

§ 4 zák. č. 121/1920 Sb., podle kterého bylo státní občanství v Československé republice jediné 

a jednotné, a zároveň bylo stanoveno, že příslušník cizího státu nemohl být zároveň příslušníkem 

Československé republiky. Relevantním předpisem v této oblasti byl i ústavní zák. č. 236/1920 

Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství 

a práva domovského v Československé republice. Obecně se státní občanství dokazovalo podle 

vyhlášky ministerstva vnitra č. 225/1926 Sb. z. a n., tedy osvědčením o státním občanství, které 

vydávaly politické úřady,86 a to do roku 1928 župní úřad, následně podle vyhlášky č. 108/1928 

Sb. z. a n.87 přednosta okresního úřadu. Nicméně státní občanství bylo možné prokázat i jiným 

způsobem. K tomuto uvedl Nejvyšší správní soud 10. dubna 1931, že „z účelu oné podmínky88– 

 
84 Ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání 

státního občanství a práva domovského v republice Československé.  
85 Blíže viz ŠOUŠA, J., Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 1938 v českých zemích, 

s. 295.  
86 Vyhláška ministerstva vnitra č. 225/1926 Sb., o průkazu o státním občanství republiky Československé.  
87 Vyhláška ministerstva vnitra č. 108/1928 Sb., jíž se mění vyhláška ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 

Sb. z. a n., o průkazu o státním občanství republiky Československé. 
88 Tedy prokázat československé občanství dle výše uvedených vyhlášek.  
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zabrániti přesným zjištěním státního občanství jednotlivých uchazečů volbě uchazeče, tuzemského 

státního občanství nemajícího – se podává, že formální trvání na podmínce té míjí se účelem tam, 

kde státní občanství jest nesporno“89. V souvislosti s podmínkou československého občanství je 

třeba uvést na tomto místě ještě jeden zajímavý judikát Nejvyššího správního soudu, který rozhodl 

o zrušení rozhodnutí, kterým byl zrušen služební poměr Ludmily T., jež jako manželka Ladislava 

T. následovala podle zák. z. r. 1886 státní příslušnost svého manžela. Nejvyšší správní soud 

k tomuto uvedl: „Jmenoval-li příslušný úřad definitivní čsl. státní úřednicí osobu, o níž věděl, že 

jest ženou cizího státního příslušníka, nemůže později její služební poměr prohlásiti za zrušený 

z toho důvodu, že jako manželka cizího státního příslušníka po rozumu § 1 služební pragmatiky 

pozbyla způsobilosti pro podržení úřadu.“90  

Nicméně i tak je třeba se pozastavit nad skutečností, kdo mohl být po roce 1918 úředníkem 

dle platné legislativy, neboť existovaly výjimky. V této souvislosti není bez zajímavosti § 106 zák. 

č. 121/1920 Sb., Ústava Československa, který stanovil, že „výsady pohlaví, rodu a povolání se 

neuznávají“. Na základě tohoto ustanovení by bylo možné dovodit, že státní služba první republiky 

byla přístupná jak mužům, tak i ženám, což bylo novum, které rakouská státní správa 

neobsahovala. Dále ovšem ústava z roku 1920 přišla zároveň s určitým omezením, neboť podle 

odst. 3 § 2 zák. č. 121/1920 Sb. „členové Národního shromáždění mohou býti ustanoveni 

placenými státními zaměstnanci teprv rok po tom, kdy přestali býti členy Národního shromáždění“.  

Ze služební pragmatiky zůstal i do doby první republiky zachován požadavek podmínky 

čestnosti a bezúhonnosti. V první republice je nutné tyto pojmy vnímat především optikou zák. 

č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, který trestal těžkým žalářem pokusy o násilnou změnu 

ústavy republiky nebo její demokratické formy, znemožnění ústavní činnosti prezidenta republiky 

atd. Nicméně pro československé státní úředníky byl od poloviny 30. let 20. století daleko 

důležitější zák. č. 147/1933 Sb. z. a n., o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců 

a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli. Tato právní 

norma platila jak pro státní zaměstnance ve služebním, tak v pracovním poměru. Ustanovení 

§ 2 zák. č. 147/1933 Sb. z. a n. popisoval některé skutkové podstaty, které uvedený zákon 

postihoval. Bylo to především vyvíjení „činnosti směřující proti státní svrchovanosti, 

samostatnosti, celistvosti, ústavní jednotnosti nebo demokraticko-republikánské státní formě 

Československé republiky,“ dále pak podněcování k takové činnosti, snižování vážnosti ústavních 

 
89 Nález Nejvyššího správního soudu č. 5579 ze dne 10. dubna 1931. In: BOHUSLAV, J. V. a O. JANOTA. Sbírka 

nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních nálezů z roku 1931. 1932, roč. XIII, s. 516. 
90 Nález Nejvyššího správního soudu č. 2503 ze dne 16. června 1923. In: BOHUSLAV, J. V. Sbírka nálezů Nejvyššího 

správního soudu ve věcech administrativních nálezů z roku 1923. 1923, roč. V, s. 1368. 
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činitelů šířením nepravdivých skutečností nebo snižování důvěry v československou měnu nebo 

v bezpečnost vkladů. Trestná byla i participace ve sdruženích, jež by sledovala uvedené cíle. 

Jmenovaný zákon reagoval na zvyšující se množství protistátní trestné činnosti zejména 

v souvislosti s tím, jak posiloval vliv nacistického Německa a sympatie k němu ze strany 

nezanedbatelné části politické reprezentace českých Němců. Vzrůst moci nacistických skupin 

dokládají i výsledky voleb do parlamentu Československé republiky v roce 1935, kdy se nejsilnější 

stranou v Československu stala SdP v čele s Konradem Henleinem (se ziskem 1 249 534 hlasů). 

Druhou nejsilnější stranou byla Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 

(1 176 593 hlasů, 14,29 %). Další strany pak byly Československá sociálně demokratické strana 

dělnická (1 034 774 hlasů. 12,88 %), Komunistická strana Československa (849 509 hlasů, 10,32 

%), Československá strana národně socialistická (755 880 hlasů, 9,18 %), Československá strana 

lidová (615 877, 7,48 %).91 

Podle § 7 služební pragmatiky začínal služební poměr dnem, „kdy jest doručen 

ustanovovací (připouštěcí) dekret, leč by v něm výslovně byl ustanoven jiný den“. Toto ustanovení 

je ovšem nutné dát do souvislosti s § 138 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., o úpravě platových 

a některých služebních poměrů státních zaměstnanců, platový zákon, který stanovil, že až 

doručením dekretu o propůjčení služebního místa se stalo propůjčení služebního místa účinným.  

4.2. Změna služebního poměru  

Již služební pragmatika počítala v § 67 se změnou služebního poměru, a to formou 

přeložení, k němuž docházelo z moci úřední. Přestože bylo stanoveno, že při přeložení se má dbát 

na schopnosti samotného úředníka a má mu být poskytnuta dostatečná lhůta k tomu, aby si vyřídil 

své záležitosti, k jeho názoru se v tomto případě nepřihlíželo. Jak uvedl Nejvyšší správní soud 

7. března 1924, „z předpisu § 67 odst. 3 služ. pragmatiky úřednické neplyne právo úředníkovo, 

činiti nastoupení služby v novém působišti, do kterého byl přeložen, závislým na nějakých 

podmínkách; přání úředníkem v tomto směru přednesená nemají povahu smluvních proposic“92. 

K samotnému institutu přeložení dovodil Nejvyšší správní soud,93 že se jednalo o opatření, které 

spočívá v tom, že „zaměstnanec ustanovený na určitém služebním místě toto místo trvale ztrácí, 

 
91 Blíže viz TÓTH, A., L. NOVOTNÝ a M. STEHLÍK. Národnostní menšiny v Československu 1918–1938; od státu 

národního ke státu národnostnímu? Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. 332. ISBN 978-

80-7308-413-4. 
92 Nález Nejvyššího správního soudu č. 3912 ze dne 7. března 1924. In: BOHUSLAV, J. V. Sbírka nálezů Nejvyššího 

správního soudu ve věcech administrativních, nálezy z roku 1924–1925. 1925, s, 578. 
93 Nález Nejvyššího správního soudu č. 6362/30 ze dne 21. září 1932. In: BOHUSLAV, J. V. Sbírka nálezů Nejvyššího 

správního soudu ve věcech administrativních, nálezy z roku 1932–1933. 1933, s. 1051.  
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nabývá však uno actui nové trvalé místo služební“94. Nejvyšší správní soud tak odlišil institut 

přeložení od substituce, jejíž podstatou bylo, že státní zaměstnanec byl pouze dočasně přidělen 

k „prozatímnímu obstarávání jiného místa služebního po dobu potřeby“95. Zákon zároveň 

stanovil, že k ústředním úřadům mohli být úředníci z „administrativní konceptní služby“ přeloženi 

pouze v případě, že byli alespoň pět let velmi dobře kvalifikováni. 

Další změnou služebního poměru bylo dání mimo službu upravené § 72 služební 

pragmatiky, který vymezil případy, pro něž měl být dán státní úředník mimo službu, což 

zahrnovalo případy, kdy se úředník ucházel o poslanecký mandát nebo o mandát pro některý 

ústavní zastupitelský sbor. Požadavek postavení státního úředníka mimo službu obsahovala 

i ústavní listina z roku 1920, a to konkrétně v § 20, který stanovil, že pokud složil zaměstnanec ve 

státních službách slib v Národním shromáždění, byl následně odvolán na dovolenou, ale měl po 

dobu výkonu funkce své služební příjmy. Zároveň v roce 1927 Nejvyšší správní soud dovodil, že 

v případě, kdy byl státní úředník zvolen do některého zastupitelského sboru, úřad byl povinen dát 

tohoto úředníka mimo službu a mělo se to stát z moci úřední, tedy úřad neměl vyčkávat na 

případnou úředníkovu žádost.96  

Další změnou služebního poměru bylo přeložení na dočasný odpočinek, a to dle 

§ 75 služební pragmatiky. Dočasný odpočinek byl vyhrazen pro takové případy, kdy bylo možné 

očekávat, že státní zaměstnanec nabude opět schopnosti plnit službu. Dočasný odpočinek byl 

využíván v případech, kdy byl úředník v souvislosti s nemocí nepřítomen ve službě déle než 1 rok, 

nebo byl čekatelem. Služné včetně dalších nároků po dobu dočasného odpočinku bylo následně 

upraveno zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních 

zaměstnanců (platový zákon). 97 

Od dočasného odpočinku se odlišoval odpočinek trvalý neboli pensionování, které 

upravoval § 79 služební pragmatiky. Trvalý odpočinek nastával v případech, kdy byla u úředníka 

prokázána trvalá neschopnost k službě nebo pokud úředník překročil věk 60 let. Samotné přeložení 

do výslužby bylo prováděno řízením podle zák. č. 286/1924 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních ve 

veřejné správě. Uvedený zákon v § 15 stanovil, že žádost o přeložení do výslužby nelze odvolat, 

nicméně zaměstnanec svoji žádost může odvolat v případě, že do 6 neděl po doručení rozhodnutí 

nedostane odbytné. Zároveň pokud chtěl úředník požádat o přeložení na odpočinek, musel 

 
94 Tamtéž.  
95 Tamtéž.  
96 Nález Nejvyššího správního soudu č. 6939 ze dne 19. dubna 1927. In: BOHUSLAV, J. V. Sbírka nálezů Nejvyššího 

správního soudu ve věcech administrativních, nálezy z roku 1927–1928, Praha 1927–1928. 1928, s. 543.  
97 Podrobně rozebráno v ŠOUŠA, J., Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 1938 

v českých zemích, s. 127.  
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postupovat podle § 81 služební pragmatiky. Změnou služebního poměru bylo i zrušení služebního 

poměru, a to dle § 84 služební pragmatiky.  

4.3. Práva a povinnosti státního zaměstnance  

V první řadě měl státní úředník zachovávat věrnost Československé republice a poslušnost 

její vládě. To byl rozdíl od původního znění služební pragmatiky, která požadovala věrnost 

císaři.98 Věrnost Československé republice byla zakotvena zák. č. 449/1919 Sb., o ochraně 

Československé republiky. Dle tohoto zákona byly ve všech zákonech a nařízeních nahrazeny 

výrazy „rakouský“, „uherský“ a „rakousko-uherský“ slovem „československý“, případně 

„Československá republika.“ Zároveň, jak bylo uvedeno výše, se věrnost k Československé 

republice od července 1933 vykládala také optikou zák. č. 147/1933 Sb., o stíhání protistátní 

činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo 

proti jejich vůli, který nabyl účinnosti 22. července 1933.  

Státní úředník dále musí zachovat nestrannost. Nestrannost je nutné vykládat jako absenci 

podjatosti, jež je vymezena v § 11 zák. č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do 

působnosti politických úřadů. Uvedený paragraf stanovil situace, ve kterých docházelo 

k podjatosti úředních orgánů. Jinými slovy úředníci se museli zdržet výkonu svého úřadu 

v případě, že vykonávali úřad ve věcech, ve kterých byli sami zúčastněni, byla v nich zúčastněná 

jejich manželka nebo snoubenka (případně manžel či snoubenec), bývalá manželka nebo příbuzní 

v přímé nebo pobočné linii až do čtvrtého stupně příbuzenství. Dále se úředník musel zdržet 

výkonu svého úřadu ve věcech svého poručence, opatrovníka a osvojence, stejně tak ve věcech 

svého schovance nebo osvojitele nebo v případě, že byly dány jiné důvody, které ohrožují jejich 

nestrannost. 

V porovnání se současným stavem je třeba konstatovat, že i dle současné právní úpravy, 

tedy dle zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, musí úředník ve služebním poměru zachovávat 

věrnost České republice při výkonu služby99, zároveň musí vykonávat svou službu nestranně 

a musí se zdržet všeho, co by mohlo jeho nestrannost ohrozit.100 Tato ustanovení jsou ve služební 

pragmatice a v současné právní úpravě podobná, nicméně je třeba konstatovat, že v té současné 

musí úředník ještě např. prohlubovat si vzdělání podle pokynů služebního orgánu101, poskytovat 

 
98 Zakotveno v § 21 zák. č. 15/1914 ř. z. (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU STÁTNÍCH 

ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné z WWW: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
99 § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 234/2014 Sb.  
100 § 7 odst. 1 písm. b) zák. č. 234/2014 Sb. 
101 § 7 odst. 1 písm. e) zák. č. 234/2014 Sb. 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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informace o činnosti služebního úřadu podle zákona o svobodném přístupu k informacím102 nebo 

oznámit služebnímu orgánu, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání a v jaké věci.103 Obecně 

je tedy možné říci, že povinnosti státních zaměstnanců jsou v současné době i vlivem další právní 

úpravy (např. zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) o něco širší, než byly ve 

služební pragmatice.  

Další povinností dle § 6 zák. č. 15/1914 ř. z. bylo pamatovat na hájení veřejných zájmů. 

Podobně jako v současné době nebyl ani v první republice veřejný zájem v právních předpisech 

konkrétně definován, nicméně v komentářové literatuře je vymezen následujícím způsobem: 

„Zájem veřejný jest pojem širší nežli zájem státní a zahrnuje tedy i veřejné zájmy nestátní (na př. 

zemské, obecní).“104 Tato nejednoznačnost pojmu veřejný zájem trvala až do roku 1933, kdy byl 

přijat zák. č. 108/1933 Sb. z. a n., o ochraně cti, který definuje veřejný zájem následujícím 

způsobem: „Veřejným zájmem se rozumí zejména zájem, který má společnost nebo její jednotlivé 

složky na uspořádání věcí veřejných a sociálních, na zachovávání zákonů a nařízení a na 

odstranění zlořádů z veřejné správy a z veřejného života vůbec.“105 Zároveň podle § 5 zák. 

č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu, musely úřady a veřejné orgány kromě zájmů stanovených 

ve služební pragmatice přihlížet i k zájmům obrany státu. Zároveň tento zákon ukládal státním 

úředníkům povinnost učinit taková opatření, aby věci, které mají v zájmu obrany státu zůstat 

utajeny, skutečně zůstaly utajeny. 

K dalším povinnostem státních úředníků patřilo zachování služební poslušnosti, která byla 

vymezena v § 21 služební pragmatiky. Dle prvního odstavce „úředník jest povinen poslouchati 

služebních rozkazů svých představených a při jejich provádění hájiti sobě svěřených zájmů služby 

podle nejlepšího vědomí a nejlepších sil“.106 Státní úředník má dále povinnost dodržovat 

mlčenlivost o věcech, které se dle § 23 služební pragmatiky dozvěděl při výkonu své služby, 

důvodem je i skutečnost, že je v určitém služebním postavení. Zároveň § 23 stanovil výjimku 

z povinnosti zachovávat mlčenlivost, která má následně formu zproštění mlčenlivosti státního 

úředníka v konkrétním případě. Na druhou stranu v případě, že státní úředník povinnosti 

zachovávat mlčenlivost zproštěn nebyl, nezaniká tato povinnost ani zrušením služebního poměru 

a ani odchodem do výslužby.  

 
102 § 7 odst. 1 písm. g) zák. č. 234/2014 Sb.  
103 § 7 odst. 1 písm. k) zák. č. 234/2014 Sb. 
104 HAVELKA, F., Služební právo státních úředníků a zřízenců komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů 

o služebních poměrech státních úředníků a zřízenců, hlavně služební pragmatiky a platového zákona, s. 84.  
105 § 6 odst. 4 zák. č. 108/1933 Sb. z. a n.  
106 § 21 odst. 1 zák. č. 15/1914 ř. z. (Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU STÁTNÍCH 

ÚŘEDNÍKŮ A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné z WWW: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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Je třeba konstatovat, že povinnost mlčenlivosti a její vyžadování bylo do roku 1914 

mnohem přísnější,107 nicméně i po roce 1918 byly přijaty některé právní předpisy, které mohly být 

využity při výkladu určitých aspektů institutu povinnosti mlčenlivosti státních úředníků. Předně to 

byl zák. č. 50/1923 Sb. z. a n., který v § 5 vymezil skutkovou podstatu deliktu vyzrazení státního 

tajemství a stanovil za tento delikt pět až deset let těžkého žaláře. Nicméně státních úředníků se 

týkal především odst. 2 § 5 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, který stanovil, že 

„kdo hrubou nedbalostí způsobí, že taková skutečnost, opatření nebo předmět se stanou nebo 

mohou se státi známými cizí moci, ačkoli podle svého veřejného postavení je povinen uchovávati 

je v tajnosti neb ačkoli mu taková povinnost byla výslovně uložena hledíc na jeho služební nebo 

smluvní poměr, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do šesti měsíců“.108  

O zaměstnancích státu v souvislosti s porušením úředního tajemství pojednával i § 5 a násl. 

zák. č. 178/1924 Sb. z. a n., o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství. Podle uvedených 

ustanovení, pokud veřejný činitel (tedy např. státní úředník) sdělil obsah spisu nebo jednání 

zákonodárného sboru nebo veřejného úřadu, který měl zůstat tajný nebo byl prohlášen za důvěrný, 

byl následně souzen za přestupek. Za uvedený přestupek mohl být udělen trest od 50 Kč do 

1000 Kč, ale v případě existence přitěžujících okolností mohl být úředník potrestán i tuhým 

vězením od osmi dnů do tří měsíců.  

Kromě výše uvedených předpisů je samozřejmě nutné zmínit i zák. č. 130/1936 Sb. z. a n., 

kterým se novelizoval zák. č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, a také zák. č. 131/1936 

Sb. z. a n., o obraně státu. Podle odst. 2 § 5 zák. č. 131/1936 Sb. z. a n. bylo stanoveno, že „jestliže 

by v řízení před soudy, úřady a veřejnými orgány mohly býti jakkoli dotčeny věci, které mají zůstati 

utajeny v zájmu obrany státu, je soud, úřad nebo orgán řízení provádějící povinen učiniti všechna 

vhodná opatření, aby věci ty zůstaly zachovány v tajnosti“. 

Mezi další povinnosti státních zaměstnanců patřilo vhodné chování, což znamenalo podle 

§ 24 služební pragmatiky, že úředník musel ve služebně i mimo ni zachovávat vážnost stavu 

a zároveň se musel vyvarovat všeho, co by snížilo úctu a důvěru státní správy. Tato pravidla musel 

státní úředník dodržovat i v případě, že byl ve výslužbě. Vhodné chování dále zahrnovalo úctu 

k představeným a slušné chování vůči podřízeným (dle § 26 služební pragmatiky), zákaz vstupovat 

do spolků, pokud by to bylo v rozporu s úředníkovými povinnostmi, nebo do svazů, které by rušily 

výkon státní služby (dle § 25 služební pragmatiky). Dále podle § 27 služební pragmatiky se musel 

úředník ve služebním styku se stranami chovat slušně. Požadavek slušného jednání je zároveň 

 
107 HAVELKA, F., Služební právo státních úředníků a zřízenců komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů 

o služebních poměrech státních úředníků a zřízenců, hlavně služební pragmatiky a platového zákona, s. 90.  
108 § 5 odst. 2 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n.  
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zakotven i v zák. č. 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci politické správy, který stanovil: „Orgánové 

veřejné správy, státní i samosprávní, volení i jmenovaní jsou v úředním styku povinni zachovávati 

vážnost odpovídající jejich veřejnému postavení, chovati se vůči každému slušně a vycházeti v 

oboru své působnosti stranám podle možnosti vstříc. Navzájem je každý povinen v úředním styku 

s těmito orgány zachovati vůči nim slušnost a úctu odpovídající jejich veřejnému postavení.“109  

Další povinností státního zaměstnance bylo zvolit si své bydliště tak, aby mohl dostát svým 

služebním povinnostem, a to dle § 31 služební pragmatiky. Každou změnu bydliště pak státní 

úředník musel služebnímu úřadu nahlásit. Ohlašovací povinnost se vztahovala i na sňatek, kde 

zároveň § 32 služební pragmatiky stanovil lhůtu, ve které tak měl úředník učinit, a to v délce 

14 dnů.  

Další povinností státního úředníka bylo vzdát se provozování jiného zaměstnání vedle 

svého úřadu nebo mít jiné postavení, které by odporovalo vážnosti úřadu. Konkrétně se nemohl 

úředník účastnit správy akciových nebo jiných společností, být členem představenstva nebo 

správní či dozorčí rady. Být součástí řízení takového podniku mohl úředník pouze v případě, že se 

jednalo o bezplatné zaměstnání a že to zároveň bylo ve státním zájmu. Všechna vedlejší výdělečná 

zaměstnání měla být oznámena služebnímu úřadu. Úředník se dále dle § 35 služební pragmatiky 

musel zdržet přijímání darů, v případě přijetí čestných darů musel mít nejprve souhlas služebního 

úřadu.  

Kromě povinností měli státní úředníci podle služební pragmatiky také svá práva. 

Především definitivně ustanovený úředník měl nárok podle § 36 služební pragmatiky na hodnostní 

postavení, které bylo přiměřené jeho definitivnímu a hodnostnímu postavení.  

Dalším právem státního úředníka byl nárok na dovolenou, která byla konkrétně 

specifikována v § 42 služební pragmatiky, nicméně opět doplněna zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., 

platový zákon. Podle výše uvedeného právního předpisu „nejmenší míra dovolené se určuje: pro 

úřednické čekatele… dvěma týdny; pro úředníky na služebních místech sedmé platové stupnice až 

včetně do druhého náslužného přídavku a na služebních místech šesté platové stupnice až včetně 

do stupně služného d) … třemi týdny, pro ostatní úředníky na služebních místech sedmé a šesté 

platové stupnice a pro úředníky na služebních místech páté a čtvrté platové stupnice… čtyřmi 

týdny, pro úředníky na služebních místech třetí platové stupnice… pěti týdny, pro úředníky na 

služebních místech druhé a prvé platové stupnice a na místech mimo platové stupnice…šesti 

týdny.“110  

 
109 čl. 4 zák. č. 125/1927 Sb. z. a n. 
110 § 23 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.  
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Dále od roku 1926 dle zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. měly státní úřednice nárok na 

nepřítomnost ve službě, a to až do tří měsíců „obmykajících den porodu“.111 Tuto nepřítomnost 

musela zaměstnankyně oznámit služebnímu úřadu a na vyzvání se musela podrobit lékařské 

prohlídce. Dle odst. 2 § 145 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. příslušelo zaměstnankyni za dny 

nepřítomnosti pro těhotenství nebo mateřství služné a příplatek, které byly ve výši 80 % služebních 

příjmů. V případě delší nepřítomnosti, tedy po dobu delší než tři měsíce, mohla být zaměstnankyni 

povolena bezplatná dovolená.  

4.4. Plat státního zaměstnance  

Úprava platu státního zaměstnance byla jednou z oblastí, které se velmi změnily po roce 

1918. Nejvýznamnějším zásahem byl v tomto ohledu zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., platový zákon. 

Ve služební pragmatice byl plat státních úředníků upraven v § 45 a v následujících paragrafech. 

Dle § 45 zák. č. 15/1915 ř. z. měl definitivně ustanovený úředník podle platných zákonů nárok na 

plat přiměřený svému postavení v platové stupnici (služné, činovní a případně výchovné).112 

Nárok na plat představoval bezesporu nejdůležitější právo úředníka dle služební pragmatiky, což 

zůstalo i po celou dobu první republiky. Nicméně je třeba konstatovat, že i zák. č. 103/1926 Sb. z. 

a n., platový zákon, byl v následujících letech novelizován. Významnou novelou byl zák. č. 

144/1930 Sb. z. a n., o vánočním příspěvku, která zavedla tzv. třináctý plat. Na druhou stranu byly 

vlivem hospodářské krize následně přijaty i právní normy, jejichž cílem byly úspory v oblasti 

státní správy, a to především zák. č. 204/1932 Sb. z. a n., případně nařízení č. 237/1935 Sb. z. a n. 

Zákon č. 204/1932 Sb. stanovil srážky z platů, a to tak, že např. podle § 1 uvedeného zákon se 

z platu prezidenta republiky113 srazilo 150 000 Kč ročně. Pokud šlo o státní úředníky, těm, kteří 

byli mimo platové stupnice, se srazilo 15 % z celkových stálých služebních příjmů,114 v případě 

ostatních státních zaměstnanců došlo ke srážkám od 3–10 %, a to s ohledem na celkovou výši 

platu.115  

Platový zákon doplňoval služební pragmatiku i ve věcech, na které do té doby zákon 

nepamatoval. Jednalo se např. o situace, kdy státní úředník přestoupil, tedy např. státní úředník se 

stal úředníkem soudním, nebo naopak. V takovém případě dle § 52 zák. č. 103/1926 Sb. se soudci, 

 
111 § 145 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.    
112 Bližší analýza viz ŠOUŠA, J., Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 1938 v českých 

zemích, s. 121.  
113 Plat prezidenta ČSR byl stanoven zák. č. 290/1921 Sb. z. a n. následujícícm způsobem: „President Československé 

republiky má plat ročně 900.000 Kč a na výdaje svého úřadu 1.800.000 Kč, počínajíc prvním dnem měsíce, kdy 

vykonal slib dle § 65 ústavní listiny, a končíc posledním dnem měsíce, v němž funkce jeho pomine. Požitky tyto 

nepodléhají daním a poplatkům. Byt má na hradě Pražském.“  
114 § 4 zák. č. 204/1932 Sb. z. a n.  
115 Tamtéž.   
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který předtím působil ve státní službě, započetla do služného doba dosavadního služebního 

poměru, nicméně zkrácená o tři roky. V případě, že soudce přestoupil do státní služby, obdržel 

služné v takové výši, která mu příslušela jako soudci, pokud to platová stupnice neumožňovala, 

obdržel služné nejvyšší v konkrétní platové stupnici.  

Samotná platová úprava se od roku 1926 nacházela v zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., který 

v § 10 stanovil, že služební plat úřednický se skládal ze služného, činovného a výchovného. Služné 

bylo dále upraveno v § 11 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. a není bez zajímavosti 

V případě služného rozlišoval zákon stupeň služného (a–f) a platovou stupnici (1–7.). 

Nejvyšším příjmem bylo dle uvedeného zákona 78 000 Kč ročně (pro první platovou stupnici, 

stupeň služného b), pro 1. platovou stupnici stupeň služného a) byl plat 72 000 Kč ročně. Pro 

druhou platovou stupnici se roční plat pohyboval od 54 000 Kč (stupeň a) přes 60 000 Kč (stupeň 

b) až k 66 000 Kč (stupeň c). Ve třetí platové stupnici byl nejnižší roční plat 39 000 Kč a nejvyšší 

49 800 Kč. Ve čtvrté platové stupnici bylo platové rozmezí (dle jednotlivých tříd)  

30 600–39 000 Kč ročního služného. Pro sedmou platovou stupnici stupeň služného a) činil roční 

plat 9 000 Kč, pro stupeň b) 10 800 Kč, pro stupeň c) 12 600 Kč, pro stupeň d) 14 400 Kč, pro 

stupeň e) 16 200 Kč a pro stupeň f) 18 000 Kč (viz tabulka).116 

Tabulka 1 Stupně služného 

 

Platová 

stupnice  

Stupeň služného 

a) b)  c)  d)  e) f)  

1. 72 000 Kč  78 000 Kč      

2. 54 000 Kč  60 000 Kč  66 000 Kč    

3. 39 000 Kč 42 600 Kč 46 200 Kč  49 800 Kč   

4. 30 600 Kč  33 600 Kč  36 600 Kč  39 000 Kč    

5. 19 800 Kč  22 500 Kč  25 200 Kč 27 900 Kč  30 600 Kč   

6. 14 400 Kč  16 200 Kč  18 000 Kč  19 800 Kč  21 600 Kč  23 400 Kč  

7. 9 000 Kč  10 800 Kč  12 600 Kč  14 400 Kč  16 200 Kč  18 000 Kč  

Jak bylo uvedeno výše, služné bylo následně vlivem sociální a hospodářské situace 

především ve 30. letech 20. století upravováno, a to nejprve zák. č. 204/1932 Sb. z. a n. a následně 

nařízeními č. 252/1933 Sb. z. a n., nař. č. 275/1934 Sb. z. a n. a nař. č. 237/1935 Sb. z. a n. Následně 

ve druhé polovině 30. let 20. století bylo služné v případech, že činilo méně než 9 000 Kč, sníženo 

o 2,8 %, služné od 9 001 Kč do 10 800 Kč o 5,8 %, služné od 10 8001 Kč do 12 600 Kč bylo 

 
116 Tabulka vyhotovena dle údajů § 11 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.  
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sníženo o 7,8 %, služné od 12 6001 Kč do 14 400 Kč bylo sníženo o 10,8 % a služné, které 

přesahovalo částku 14 400 Kč bylo sníženo celkem o 12,8 %.117  

Kromě služného bylo součástí platu státních zaměstnanců i činovné. Činovné se měřilo 

podle služebních tříd a platových stupnic, a to dle § 12 odst. 1 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. Na výši 

činovného měla vliv i obec, ve které úředník působil. Obce byly pro tento účel rozděleny do čtyř 

skupin: A, B, C a D. Dle zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. bylo činovné stanoveno dle následující 

tabulky. 

  

 
117 HAVELKA, F., Služební právo státních úředníků a zřízenců komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů 

o služebních poměrech státních úředníků a zřízenců, hlavně služební pragmatiky a platového zákona, s. 142.  
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Tabulka 2 Činovné118  

Platová 

stupnice  

Skupina míst Služební třída 

I.  II.  III.  IV.  

1. A, B, C, D  15 000 Kč     

2. A 

B 

C 

D 

9 000 Kč  

7 656 Kč  

6 300 Kč 

4 956 Kč  

   

3. A 

B 

C 

D 

7 200 Kč  

6 120 Kč 

5 040 Kč 

3 960 Kč  

6 600 Kč 

5 616 Kč  

4 620 Kč 

3 636 Kč  

  

4. A 

B 

C 

D 

6 000 Kč  

5 100 Kč  

4 200 Kč  

3 300 Kč  

5 400 Kč 

4 596 Kč  

3 780 Kč  

2 976 Kč  

4 800 Kč  

4 080 Kč  

3 360 Kč  

2 640 Kč  

4 200 Kč  

3 576 Kč  

2 940 Kč 

2 316 Kč 

5. A 

B 

C 

D 

5 100 Kč  

4 344 Kč 

3 576 Kč 

2 808 Kč  

4 800 Kč  

4 080 Kč  

3 360 Kč 

2 640 Kč  

4 200 Kč 

3 576 Kč  

2 940 Kč  

2 316 Kč  

3 900 Kč 

3 324 Kč  

2 736 Kč  

2 148 Kč  

6. A 

B 

C 

D 

5 100 Kč  

4 344 Kč  

3 576 Kč  

2 808 Kč  

4 800 Kč  

4 080 Kč  

3 360 Kč  

2 640 Kč  

4 200 Kč 

3 576 Kč 

2 940 Kč 

2 316 Kč  

3 900 Kč 

3 324 Kč  

2 736 Kč  

2 148 Kč  

7. A 

B 

C 

D 

 4 800 Kč  

4 080 Kč  

3 360 Kč  

2 640 Kč  

4 200 Kč 

3 576 Kč 

2 940 Kč 

2 316 Kč  

3 900 Kč 

3 324 Kč  

2 736 Kč  

2 148 Kč  

Dále zák. č. 103 /1926 Sb. z. a n. stanovil, že do skupiny měst A náležela Velká Praha,119 

Brno a Bratislava, do skupiny měst B patřila města, která měla více než 25 000 obyvatel (např. 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Užhorod atd.). Podle vládního nařízení 163/1928 Sb. z. a n. byla 

 
118 Tabulka vypracována dle § 12 odst. 1 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. 
119 Tzv. Velká Praha zahrnovala podle zák. č. 114/1920 Sb. z. a n. a kromě Hradčan, Malé Strany, Starého Města, 

Josefova a Nového Města ještě další např. obce karlínského okresu (Bohnice, Hloubětín, Kobylisy, Prosek), obce 

smíchovského okresu (Břevnov, Košíře, Liboc, …), obce vinohradského okresu (Braník, Vršovice, Krč, Michle, …), 

obce žižkovského okresu (Hrdlořezy, Malešice a Žižkov) a obce zbraslavského okresu (Malá Chuchle, Modřany).  
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do skupiny B zařazena i další města jako např. Děčín, Hradce Králové, Ruzyně atd. Do skupiny 

C patřily obce s počtem obyvatel od 2000 do 25 000, ke kterým vládní nařízení 163/1928 Sb. 

z. a n. přiřadilo ještě Lázně Bělohrad, Sedlec v okrese Kutná Hora a některá města na Slovensku 

a Podkarpatské Rusi. Skupina D zahrnovala všechny zbývající obce.  

Nicméně na tomto místě je třeba konstatovat, že v případě činovného obsahoval zák. 

č. 103/1926 Sb. z. a n., platový zákon, určité výjimky. Jednou z nich byla i skutečnost, kdy stání 

zaměstnanec s činovným skupiny D měl dítě, které s ním žilo ve společné domácnosti, ale zároveň 

ho musel živit mimo své bydliště. Takovému státnímu zaměstnanci příslušelo podle § 45 odst. 

8 zák. č. 103/1926 Sb. z a n. činovné odpovídající skupině míst C. Dále státní zaměstnanci, kteří 

působili mimo území ČR, dostávali činovné podle spiny míst A.  

Činovné mohlo být naopak i sníženo, konkrétně dle § 8 odst. 1 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., 

a to v případě manželství, které bylo uzavřeno mezi státními zaměstnanci v činné službě. 

V takovém případě se činovné snížilo o 40 % v případě, že se jednalo o manželství uzavřené do 

31. prosince 1925120, pokud se jednalo o manželství mezi státními úředníky uzavřené po 1. lednu 

1926, došlo ke snížení činovného o 50 %. K tomuto snížení došlo u platů obou manželů, kteří byli 

státními zaměstnanci. Následnými nařízeními byla tato procenta upravena na 28 %, resp. 35 %.  

Vzhledem ke skutečnosti, že činovné bylo určeno „k úhradě nákladů na byt“,121 nekrátilo 

se oběma manželům v případě, že žili odděleně z důvodu různých služebních působišť, nicméně 

pokud se jednalo o manželství uzavřené 31. prosince 1925 a dříve, krátilo se služebné tomu, kdo 

měl nižší činovné. Kromě toho bylo činovné kráceno i manželovi nebo manželce v případě, že 

jeho manžel či manželka byli veřejnými zaměstnanci nebo měli stálé výdělečné povolání.  

Další součástí platu státního zaměstnance bylo výchovné, které bylo vymezeno v § 13 zák. 

č. 103/1926 Sb. z. a n. a činilo „při jednom nezaopatřeném dítěti (§ 144) 1 800 Kč, při více 

nezaopatřených dětech 3 000 Kč ročně“.122 Ovšem i v případě výchovného stanovil zákon určitá 

omezení, nicméně podle § 144 výchovné příslušelo na vlastní, nevlastní nebo adoptované děti, 

které byly nezaopatřeny, tedy nebyly schopny si vydělávat na vlastní obživu, a měly 

československé občanství. Výchovné v určitých případech náleželo i na děti, které již dosáhly 

věku 18 let, a to za předpokladu, že studovaly na veřejném učilišti do dokončení studia, nejdéle 

však bylo možné pobírat výchovné do konce 21. roku věku dětí při studiu na střední škole a do 

ukončeného 24. roku v případě, že dítě studovalo na vysoké škole, nicméně s tou podmínkou, že 

 
120 Tedy do nabytí účinnosti zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., který nabyl účinnosti 1. ledna 1926.  
121 HAVELKA, F., Služební právo státních úředníků a zřízenců komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů 

o služebních poměrech státních úředníků a zřízenců, hlavně služební pragmatiky a platového zákona, s. 148.  
122 § 13 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.  
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muselo mít řádný prospěch. Pokud jde o řádný prospěch, judikatura vykládala tento pojem spíše 

restriktivně, tedy k tomu, aby vznikl nárok na výchovné na nezaopatřené dítě studující na vysoké 

škole, bylo třeba, aby tento potomek plnil řádně studijní povinnosti, a to s ohledem na platný řád 

a podmínky vysoké školy. Omluvou pro řádné neplnění pak nebyla ani nemoc a na nárok na 

výchovné dovodil Nejvyšší soud123 ze zák. č. 104/1926 Sb. z. a n., který pojímá řádný studijní 

prospěch objektivně bez ohledu na příčiny, které vedly k tomu, že zkoušky nebyly splněny 

v předepsaném čase. Jak konstatoval NSS: „Nemůže proto ani nemoc posluchačova býti 

považována za okolnost ovlivňující otázku řádného prospěchu ve smyslu cit. předpisu určit. zákona 

a musí zůstati při tom bez povšimnutí. Nemohl-li tedy posluchač vysoké školy pro nemoc vykonati 

včas zkoušky předepsané studijními a zkušebními řády, pomíjí nárok na výplatu dalšího 

výchovného podle § 24 odst. 2 bod 1 lit b) zák. č. 104/1926 Sb. z. a n.124. … Ztráta nároku na 

výchovné nemusí býti trvalá. Zastavení výplaty výchovného v případech, o nichž je řeč, nevylučuje 

nárok na výchovné na dobu, kdy ve studiu s řádným prospěchem bude pokračováno.“125 Výchovné 

dále podle § 144 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. příslušelo i státnímu zaměstnanci na dítě, které pro 

chorobu nebylo schopné živit se samo.  

Původně služební pragmatika upravovala poměry také platů praktikantům, což bylo po 

roce 1918 upraveno a následně úplně změněno zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. Dle uvedené právní 

normy byl stanoven tzv. čekatelský plat, který byl určen dle služebních tříd, ale také míst A, B, C 

a D (viz výše). Navíc čekatelský plat byl rozdělen na první polovinu stanovené čekatelské doby 

a druhou polovinu (viz tabulky). 

Pro skupinu míst A:126 

Tabulka 3: Služební plat čekatelský  

Služební třída V první polovině čekatelské doby Ve druhé polovině čekatelské doby 

I a 17 400 Kč 17 400 Kč 

I b 15 600 Kč  17 400 Kč 

I c  12 600 Kč  13 800 Kč 

II 11 100 Kč  12 300 Kč  

III 10 500 Kč  11 700 Kč 

IV 10 200 Kč 11 400 Kč  

 
123 Nález Nejvyššího správního soudu č. 117/32 ze dne 22. prosince 1934. In: Sbírka nálezů Nejvyššího správního 

soudu ve věcech administrativních nálezů z roku 1934–1935. 1935, s. 1776.  
124 Zákon č. 104/1926 Sb. z., o úpravě platových služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský 

zákon) obsahoval v § 24 úpravu výchovného obdobně jako zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.  
125 Nález Nejvyššího správního soudu č. 117/32 ze dne 22. prosince 1934, s. 1778.  
126 Tabulka vyhotovena dle údajů v zák. č. 103/1926 Sb. 



 

47 

 

Dále zákon č. 103/1926 Sb. z. a n. stanovil, že ve skupině míst B jsou výše uvedené platy 

(tzv. adjutum) sníženy o částku 4 %, ve skupině míst C o 8 % a ve skupině míst D o částku 12 %.127  

K výplatě docházelo podle § 140 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. v měsíčních lhůtách splatných 

předem, a to prvního dne v měsíci. Ke změně došlo nařízením č. 282/1936 Sb. z. a n., o úpravě 

dnů výplaty služebních, odpočivných a zaopatřovacích platů státních zaměstnanců a učitelů 

obecných a občanských škol, jakož i pozůstalých po nich, které stanovilo, že „den výplaty 

v měsíčních lhůtách předem splatných součástek služebních platů státních zaměstnanců  

(§ 21 zák. č. 204/1932 Sb. z. a n.), jakož i den výplaty jejich předem splatných jiných služebních 

příjmů vyplácených zároveň se služebním platem stanoví se počínajíc měsícem lednem 1937 na 

první den měsíce“.128 

Služební pragmatika ve svém znění z roku 1914 obsahovala zálohu na služné,129 která 

připadla státnímu zaměstnanci, jenž se ocitl v nouzi. Na jeho žádost mu mohla být poskytnuta 

bezúročná záloha, kterou musel do dvou let splatit, a to až do výše tří měsíčních platů. Následně 

zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. ponechal ustanovení o dvouleté bezúročné půjčce až do výše tří 

měsíčních platů, nicméně připustil i zálohu vyšší, jejíž schválení podléhalo ministerstvu financí.  

Na rozdíl od služební pragmatiky upravoval zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. další služební 

a osobní přídavky a jiné výhody.130 V zásadě však uvedená právní norma ponechávala na 

rozhodnutí vlády, za jakých podmínek a v jaké míře určí zvláštní služební přídavky. Ovšem vládní 

nařízení, které by obsahovalo toto určení přídavků nebylo během 20. ani 30. let 20. století vydáno. 

Určitou výjimku představovali úředníci finanční stráže, pro které ovšem nebylo vydáno vládní 

nařízení, ale v samotném zák. č. 103/1926 Sb. z. a n. bylo stanoveno, že uvedeným úředníkům 

náležel zvláštní úřednický příplatek, a to ve výši 900 Kč ročně v případě, že jejich roční služné 

bylo až 12 000 Kč, případně přídavek ve výši 1 200, pokud jejich služné bylo 12 001 až 15 600 

Kč, dále příplatek ve výši 1500 za předpokladu, že jejich služné bylo vyšší než 15 600 Kč, ale 

nepřesahovalo 19 200 Kč, a všem ostatním pak příplatek ve výši 1 800 Kč.131 V souvislosti 

s příjmy je třeba také zmínit otázku výslužného a zaopatřovací platy, pro které zák. č. 103/1926 

Sb. z. a n. zavedl pojmy „odpočivné“ a „zaopatřovací platy“, nicméně v legislativě a judikatuře 

první republiky jsou výše uvedené termíny užívány promiscue.132  

  

 
127 § 38 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.  
128 § 1 nařízení č. 282/1936 Sb. z. a n.  
129 § 59 zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika.  
130 § 148 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.  
131 § 148 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.  
132 § 154 zák. č. 103/1926 Sb. z. a n.  
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4.5. Disciplinární odpovědnost  

Hlavní disciplinární odpovědnost úředníků státní služby obsahoval § 87 služební 

pragmatiky, který stanovil, že úředníci byli trestáni pořádkovými nebo disciplinárními tresty, a to 

podle toho, zda se dopustili porušení povinností ve smyslu „nepořádku“, nebo zda jejich porušení 

povinností spočívalo v poškození, nebo přímo ohrožení státních zájmů. Ustanovení služební 

pragmatiky v původním znění platilo do roku 1933, kdy vstoupil v platnost zák. č. 147/1933 Sb. 

z. a n. 

Dle uvedeného zákona měli být státní úředníci, kteří vyvíjeli činnost proti „svrchovanosti, 

samostatnosti, celistvosti, ústavní jednotnosti nebo demokraticko-republikánské státní formě 

Československé republiky“133 nebo podněcovali k výše uvedené činnosti jiné osoby, nebo úředníci, 

kteří rozšiřovali vědomě při výkonu služby nepravdivé skutečnosti o ústavních činitelích 

a snižovali jejich vážnost, měli být potrestáni dle zák. č. 147/1933 Sb. z. a n., o stíhání protistátní 

činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo 

proti jejich vůli. Tresty byly stanoveny i pro takové osoby, které podkopávaly důvěru 

v československou měnu nebo bezpečnost vkladů nebo které se vědomě účastnily sdružení, které 

vyvíjelo uvedenou činnost.134 

V případě, že se státní zaměstnanec dopustil jednoho z výše uvedených činů, byl propuštěn 

ze služebního poměru, ztratil všechna práva a nároky, které poskytovala státní služba včetně penze 

nebo peněžní podpory pozůstalých po jeho smrti apod. Zároveň takový státní úředník nemohl být 

znovu do služebního poměru přijat, a to po dobu, kterou stanovil tzv. nález.  

Právě nález byl zákonem č. 147/1933 Sb. z. a n. stanoven jako rozhodnutí, kterým byl 

obviněný státní zaměstnanec dle § 14 zák. č. 147/1933 Sb. z. a n. odsouzen k trestu. Nález byl 

následně sdělen úřadu, který poukazoval služebné, odpočivné a zaopatřované, jenž měl povinnost 

nález do osmi dnů provést. 

Kromě výše uvedeného bylo zákonem č. 147/1933 Sb. z. a n. zavedeno řízení před kárnými 

zemskými soudy, což byla skutečnost, kterou služební pragmatika neznala. Zemské kárné soudy 

působily u zemských úřadů, ústřední kárný soud u předsednictva ministerské rady.135 Skládaly se 

z předsedy, náměstků a dalších členů. Předseda ústředního kárného soudu byl ustanoven na návrh 

prezidenta republiky, předsedy zemských kárných soudů ustavovala vláda. Zároveň měl u každého 

kárného soudu k prosazování státních zájmů působit zvláštní zástupce s náměstky.136 Tito zástupci 

 
133 § 2 odst. 1 zák. č. 147/1933 Sb. z. a n. 
134 Podrobněji viz ŠOUŠA, J., Vývoj právní úpravy státních civilních úředníků od 18. století do roku 1938 v českých 

zemích, s. 214.  
135 § 7 zák. č. 147/1933 Sb. z. a n. 
136 Tamtéž.  
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státu zemských kárných soudů byli podřízeni zástupci státu ústředního kárného soudu a zároveň 

byli všichni podřízeni předsedovi vlády. Podle odst. 3 § 7 zák. č. 147/1933 Sb. z. a n. byli zástupce 

státu a jeho náměstci ustaveni z řad státních zaměstnanců s právním vzděláním.  

Zemský kárný soud rozhodoval v senátech, které se skládaly z předsedy, jeho náměstka 

a dalších dvou členů. Alespoň jeden z nich musel být civilním nebo vojenským soudcem v aktivní 

službě. Zároveň alespoň jeden člen uvedeného senátu musel působit ve stejném rezortu, jako 

působil obviněný státní zaměstnanec. Senáty byly sestavovány předsedou kárného soudu na jeden 

rok.  

Ústní jednání se konalo před zemským kárným soudem v přítomnosti zástupce státu 

a obviněného, který si mohl určit obhájce, jehož jméno musel oznámit kárnému soudu, a pokud 

tak neučinil, byl mu obhájce stanoven. Jednání se ovšem konalo i v případě, že obviněný nebyl 

přítomen (např. byl mimo území republiky). Kárný soud rozhodoval nálezem. 

Dalším významným zákonem, který zasáhl do disciplinární odpovědnosti státních 

zaměstnanců, byl zák. č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu, který stanovil, že státní „zaměstnanci 

jsou povinni setrvati v svém služebním (pracovním) poměru, plniti řádně a svědomitě všechny 

povinnosti své služby (práce), a to jak služební (pracovní) úkoly pravidelné, tak i ony, které 

přinášejí poměry způsobené brannou pohotovostí státu, a zdržeti se všeho, co by mohlo znesnadniti 

neb ohroziti řádný a pravidelný výkon služby (práce). Jsou povinni vykonávati jako svou službu 

(práci) v zájmu obrany státu i takové úkoly, které jinak nenáležejí k jejich pravidelné službě 

(práci), a jsou povinni konati službu (práci) kdekoliv, i mimo své služební (pracovní) působiště.“137 

Zároveň zák. č. 131/1936 Sb. z. a n. nařizoval, že služební poměr mohl být rozvázán 

v případě obrany státu pouze se svolením příslušného úřadu. Kromě toho uvedený předpis 

stanovil, že při porušení povinností mohl být státní zaměstnanec ze služby propuštěn i bez 

disciplinárního řízení za podmínek, že je „před propuštěním třeba porušení povinností uvedených 

v odstavci 2 řádně zjistiti a zaměstnance o proviněních za vinu mu kladených vyslechnouti. 

Z rozhodnutí o propuštění může zaměstnanec podati do patnácti dní ode dne doručení nebo ústního 

prohlášení rozhodnutí odvolání k úřadu, který vykonává přímo dozor na úřad, jenž jej ze služby 

(práce) propustil; rozhodnutí o takovém odvolání je konečné. Podané odvolání nemá účinku 

odkládacího.“138 

Pro jeden a ten samý přečin mohl být, jak uvádí Havelka, státní úředník stíhán disciplinárně 

i podle jiných zákonů. Byly to např. zák. č. 79/1919 Sb. z. a n., o služebním poměru učitelů 

vysokoškolských, pokud je zároveň soukromým docentem na vysoké škole, zák. č. 154/1923 Sb. 

 
137 § 64 zák. č. 131/1926 Sb. z a n.  
138 Odst. 5 § 64 zák. č. 131/1936 Sb. z. a n.  
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z. a n., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnoti a přeložení do 

výslužby řízením správním, pokud měl tento státní zaměstnanec vojenskou hodnost.139 Zároveň 

pokud byl ale státní úředník potrestán kárným soudem, neprobíhalo již řízení podle části páté 

služební pragmatiky.  

V souvislosti s disciplinární odpovědností je třeba také zmínit disciplinární komise, které 

byly dle služební pragmatiky ustavovány u některých ústředních úřadů. Jak bylo uvedeno výše, 

existovaly disciplinární komise první instance a následně i vrchní disciplinární komise. Služební 

pragmatika následně určila příslušnost úředníků k disciplinární komisi a vrchní disciplinární 

komisi, což ovšem vládní nařízení140 do značné míry modifikovala. Tyto modifikace spočívaly 

především ve skutečnosti, že se vládním nařízením 103/1927 Sb. z. a n. měnily úřední kategorie 

a tituly a v souvislosti s tím bylo následně třeba také změnit ustanovení služební pragmatiky, aby 

odpovídala platnému předpisu. Stejně tak došlo k určité modifikaci i nařízením č. 132/1931 Sb. 

z. a n., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro 

povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech. Hlavní rozdíl, 

který nařízení přineslo, spočíval v odstranění předělu, tedy IV. hodnostní třídy, která stanovovala 

hranici mezi příslušností disciplinární komise141 a disciplinární vrchní komise, která byla 

nahrazena 3. platovou stupnicí, a to v souladu s uvedenými nařízeními.  

Problematiku příslušnosti k disciplinární komisi řešil také Nejvyšší správní soud, a to 

v nálezu ze dne 26. května 1934, kdy se zabýval otázkou: „Která disciplinární komise je místně 

příslušna zakročiti proti úředníku, který nevyhověl služebnímu příkazu, aby – byv zproštěn služby 

u úřadu jednoho – nastoupil službu u úřadu druhého?“ Konkrétně se jednalo o případ Dr. Jaroslava 

M., který byl disciplinární komisí při ministerstvu financí odsouzen ke kárnému trestu. Dr. 

Jaroslav M. rozporoval ovšem toto rozhodnutí, a to s poukazem na absenci místní i osobní 

příslušnosti komise při ministerstvu financí, protože tou dobou již byl jmenován k úřadu finanční 

prokuratury v Užhorodě. Nejvyšší správní soud dovodil, že místní i osobní příslušnost v kárných 

věcech je upravena v § 102 a 103 služební pragmatiky, kdy § 102 stanovil, že k disciplinární 

komisi první stolice byli příslušní všichni úředníci, kteří byli služebně zaměstnaní u daného úřadu 

nebo úřadu jemu podřízeného. Nejvyšší správní soud v nálezu uvedl, že „výraz zaměstnání, jehož 

užívá zákon v obou citovaných paragrafech, předpokládá již pojmově jakési skutkové vztahy mezi 

úřadem a úředníkem tomuto úřadu k obstarávání agendy přikázaným… Takové vztahy mezi 

 
139 HAVELKA, F., Služební právo státních úředníků a zřízenců komentovaná sbírka nejdůležitějších předpisů 

o služebních poměrech státních úředníků a zřízenců, hlavně služební pragmatiky a platového zákona, s. 260.  
140 Především se jednalo o vládní nařízení č. 103/1927 Sb. z. a n. a č. 132/1931 Sb. z. a n. 
141 Nález Nejvyššího správního soudu č. 21 261/32 ze dne 26. května 1934. In: BOHUSLAV, J. V. Sbírka nálezů 

Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních nálezů z roku 1934. 1934, roč. XVI, s. 893.  
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stěžovatelem a novým jeho působištěm byly by bývaly založeny teprve okamžikem, kdy stěžovatel, 

jak mu bylo přikázáno, se byl alespoň hlásil u úřadu svého nového působiště k nastoupení služby. 

Jelikož však ani toho neučinil, nedošlo k založení takových vztahů mezi ním a expoziturou finanční 

prokuratury v Užhorodě. Proto mohla disciplinární komise souditi, že do té doby též nenastalo 

přerušení dosavadních vztahů stěžovatelových k finanční prokuratuře v Praze, přesto že formálně 

musil býti dříve zproštěn služby u tohoto úřadu, aby právě mohl opustiti služební místo do té doby 

mu přikázané a odebrati se do nového působiště.“142  

Jak bylo naznačeno výše, disciplinární řízení bylo podle služební pragmatiky zahajováno 

poté, co bylo doručeno disciplinární oznámení příslušné disciplinární komisi. Jak bylo uvedeno ve 

Slovníku veřejného práva, „dle panujícího mínění je řízení disciplinární ovládáno zásadou 

oportunity, na rozdíl od řízení trestního, kde platí zásada legality. Kde zahájení disciplinárního 

řízení je v rukou služebního úřadu (§ 15 zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, snad 

i podle obou služebních pragmatik), nelze pochybovati, že je zůstaveno jeho uvážení, zdali v zájmu 

služebním nemá raději od disciplinárního stíhání býti upuštěno“143. Jinými slovy je tedy možné 

konstatovat, že v případě porušení povinností, které zakládalo disciplinární odpovědnost, bylo na 

představeném konkrétním úřadu, zda státního zaměstnance postaví před disciplinární komisi. 

Zásada oportunity v disciplinárním řízení, pokud se týkalo státních zaměstnanců,144 byla do určité 

míry prolomena v roce 1933, a to v souvislosti s přijetím zák. 147/1933 Sb. z. a n., o stíhání 

protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné 

služební místo proti jejich vůli. Uvedený právní předpis stanovil povinnost oznámit, pokud se 

soudy nebo jiné orgány dozvěděly o porušení tohoto zákona, a to příslušnému ústřednímu úřadu, 

kterému byly povinny předložit i případné doklady a důkazy.145 Byla tedy stanovena ohlašovací 

povinnost soudů a všech orgánů veřejné správy a ústřední úřad, kterému bylo provinění dle 

uvedeného zákona oznámeno, rozhodoval pouze o tom, zda bude disciplinární řízení probíhat před 

disciplinárním orgánem nebo před kárným soudem. Odpadla tedy možnost, kterou měl ústřední 

orgán veřejné správy až do nabytí účinnosti zák. č. 147/1933 Sb. z. a n., tedy do 22. července 1933, 

rozhodovat o skutečnosti, zda disciplinární řízení zahájit nebo ne. Na druhou stranu v ostatních 

 
142 Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 26. května 1934 č. 21 261/32. In: BOHUSLAV, J. V. Sbírka nálezů 

Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních nálezů z roku 1934. 1934, roč. XVI, s. 892.  
143 HÁCHA, E. Disciplinární právo. In: HÁCHA, E., A. HOBZA a J. HOETZEL. Slovník veřejného práva 

československého. Svazek I. A až CH. Brno: Polygrafia, 1929, s. 407.  
144 Jak uvádí Hácha, tato zásada platila především v disciplinárním řzení státních úředníků, neplatila rozhodně 

v případě disciplinárního řízení advokátů ani soudců (HÁCHA, E. Disciplinární právo. In: HÁCHA, E., A. HOBZA 

a J. HOETZEL. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. A až CH. Brno: Polygrafia, 1929, s. 407.). 
145 § 10 zák. č. 147/1933 Sb. z. a n. 
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případech, tedy v proviněních, která nebyla stanovena zákonem č. 147/1933 Sb. z. a n., zásada 

oportunity platila stále.  

Zároveň podobně jako před vznikem ČSR platilo i po roce 1918 ustanovení, které stanovila 

služební pragmatika, že v případě odsouzení za trestný čin byl státní úředník zbaven svého místa. 

V roce 1919 nabyl účinnosti zák. č. 562/1919 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném 

propuštění, který zavedl tyto instituty do českého, resp. československého právního řádu. Těmto 

novým skutečnostem musely být přizpůsobeny také některé standardní postupy stanovené trestním 

řádem, a to v případě služebního poměru byla skutečnost právě ztráty státního úřadu při odsouzení. 

Dle výše uvedeného zákona, konkrétně podle § 5, byly odkladem trestu odloženy také tresty 

vedlejší.  

Nicméně je třeba zdůraznit, že státní úředník byl dle výše uvedeného ze služby propuštěn, 

a to i přesto, že podal k trestnímu soudu žádost o obnovu řízení. Toto dovodil Nejvyšší správní 

soud, když rozhodoval o stížnosti Juraje B., který byl právoplatným rozsudkem vrchního soudu 

v Košicích (11. září 1929) uznán vinným zločinem vyděračství a odsouzen k odnětí svobody 

v délce trvání dva roky a tři měsíce. Následně byl dotyčný propuštěn ze státního úřadu, proti čemuž 

podal dotyčný stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Jak uvedl Nejvyšší správní soud, „není 

sporné, že v době vydání výměru zemského úřadu v Bratislavě z 30. listopadu 1929 nebyl vydán 

žádný výrok příslušného soudu o tom, že se shora citovaný rozsudek trestní zrušuje nebo že se 

výkon jeho zastavuje neb odkládá anebo že by byla povolena bývala obnova řízení trestního 

a důsledkem toho odklad výkonu trestu. Ale pak byl správní úřad po rozumu § 116 služ. prag. 

Nejen oprávněn, nýbrž povinen učiniti opatření ve smyslu tohoto předpisu, tj. propustitit 

stěžovatele ze státní služby a zastaviti služební platy.“146 

Jak bylo uvedeno výše, služební pragmatika pro vyšetření disciplinárního deliktu stanovila 

vyšetřovacího komisaře, který mohl umožnit nahlédnutí do spisů. Stejně jako v období Rakouska-

Uherska byl po dobu první Československé republiky platný zákaz pro vyšetřujícího komisaře 

umožnit nahlédnutí do spisů veřejnosti. Umožnění nahlédnout veřejnosti do spisů bylo dokonce 

zák. č. 178/1924 Sb. z. a n., o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství, označeno za 

 
146 Nález Nevyjššího správního soudu č. 17 688 ze dne 18. listopadu 1832. In: BOHUSLAV, J. V. Sbírka nálezů 

Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních nálezů z roku 1932. 1933, roč. XIV, s. 1395. 
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přestupek,147 za který byla uložena pokuta od 50 Kč do 1 000 Kč, ale mohl za něj hrozit i trest 

tuhého vězení od osmi dnů do tří měsíců.148  

Pokud jde o samotné disciplinární řízení, byly jeho základní rysy stanovené služební 

pragmatikou v době první republiky obdobné jako v Rakousku-Uhersku, tedy postup během 

líčení, nález i možnosti odvolání proti němu. Stejně mohl být v první republice úředník za určitých 

okolností suspendován a po dobu suspense mohl být zbaven až třetiny platu. V této souvislosti 

platil pro československé státní úředníky samozřejmě zákon č. 103/1926 Sb. z. a n., platový zákon.  

V případě disciplinárních trestů je možné konstatovat, že jejich výčet i charakter, jaký byl 

za dob Rakouska-Uherska, zůstal zachován i v první Československé republice, a tedy 

disciplinárními tresty byly důtka, časově omezené nebo trvalé snížení výslužného, a to až do jeho 

25 %, nebo ztráta všech práv vyplývajících ze služebního poměru, a tedy i nárok na odpočinkové 

a zaopatřovací platy.149 Pokud jde o druhý trest, tedy snížení výslužného až do 25 %, následné 

právní předpisy umožnily i větší snížení výslužného, ne pouze do 25 % jeho výše.150  

V souvislosti s disciplinární odpovědností je třeba zmínit ještě jeden aspekt státní služby 

během první republiky, a to určitou politizaci, resp. její změnu po vzniku nového 

československého státu. Již v době Rakouska-Uherska, ale i v dobách dřívějších, musel být státní 

úředník loajální k Rakousku, jak bylo uvedeno i v předchozích kapitolách. Vzhledem ke 

skutečnosti, že úředníci vykonávali důležité činnosti, které měly vliv na fungování státu, bylo 

nutné, aby po 28. říjnu 1918 byla zachována loajalita státních úředníků k nově vzniklému státu. 

Nicméně i přes určitou problematičnost této změny loajality (od Rakouska-Uherska směrem 

k novému Československu) je logické, že většina úředníků zůstala na svých místech. Na to 

poukazuje i Klečacký v souvislosti s okresními hejtmany, kdy dodává, že „Československá 

republika, která se od počátku prezentovala jako antipód zatuchlého mocnářství, a především 

v počátcích postavila svou státní propagandu na negaci habsburského a rakouského, nechala  

v prvních letech existence nejen v činné službě, ale i v klíčové funkci okresního hejtmana 

 
147 Podle § 5 zák. č. 178/1924 Sb. z. a n.: „(1) Veřejný činitel uvedený v prvém odstavci § 6, který vyjevil obsah spisu 

nebo jednání zákonodárného sboru, výboru nebo komise, sboru nebo úřadu, jež vykonávají veřejnou správu, nebo 

soudu, trestá se, jde-li o spisy nebo jednání podle zákona tajné nebo výslovně za důvěrné prohlášené, soudem za 

přestupek, nabyl-li vědomosti o obsahu spisů nebo jednání nebo přístupu ke spisům jako veřejný činitel a byl-li činem 

jeho ohrožen veřejný nebo oprávněný a vážný zájem soukromý (2). Za podmínek uvedených v odst. 1 trestá se veřejný 

činitel tam označený soudem za přestupek i tehdy, jde-li o spisy nebo jednání soudu nebo úřadů, jež vykonávají 

veřejnou správu, bylo-li zřejmo, že tyto spisy a jednání podle své povahy měly zůstati utajeny.“  
148 § 5 odst. 3 zák. č. 178/1924 Sb. z. a n.  
149 § 93 zák. č. 15/1914 ř. z. Cit. dle ZÁKON ZE DNE 25.1.1914 O SLUŽEBNÍM POMĚRU STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ 

A STÁTNÍCH SLUHŮ (SLUŽEBNÍ PRAGMATIKA), Wolters Kluwer [online]. Dostupné z WWW: 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2).  
150 Jednalo se především o především zák. č. 204/1932 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních, a dále i zák. 

č. 147/1933 Sb. z. a n., o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání 

soudců na jiné služební místo proti jejich vůli.  

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=735&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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v Čechách více jak dvě třetiny c. k. úředníků. Ovšem ani u zbývající třetiny nelze tvrdit, že by šlo 

výhradně o zkompromitované a potrestané jedince – často povýšení či přeložení na vlastní žádost 

do lepší stanice tak, aby se zajistil chod celého byrokratického aparátu.“151 

  

 
151 KLEČACKÝ, M. Poslušný vládce okresu, s. 213.  
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5. Post scriptum: některé změny ve státní službě v tzv. Druhé republice 

Dějiny 20. století v českých zemích byly provázeny mnoha historickými zvraty. Mezi 

hlavní bezpochyby patří rozpad demokratického systému první republiky zásahem Adolfa Hitlera 

a vytvoření tzv. Druhé republiky. Právě v této době došlo k postupnému potlačení demokratického 

režimu na úkor autoritativního systému.   

5.1. Vývoj v 30. letech 20. století a vznik druhé republiky  

Po relativně klidném období 20. let 20. století, kdy se v novém československém státu 

vytvořily politické, státní a správní struktury, obnovilo se hospodářství a ekonomika, které byly 

po skončení první světové války v útlumu, a Československo si vytvořilo významné postavení ve 

středoevropském prostoru, ale i v Evropě vůbec, protože vstupovalo do mezinárodních vztahů 

nejen s velmocemi, ale i s dalšími státy, které vznikly z versailleského systému. Úspěch a rychlá 

obnova ve 20. letech 20. století byly podle tehdejšího amerického Johna Gunthera způsobeny 

skutečností, že československé obyvatelstvo „bylo především poměrně pevnou kulturní jednotkou, 

navazující na tradici českých králů starších než Habsburci nebo Hohenzollernři. Čechové byli 

stálejší než jejich neklidní jižní slovanští bratranci, pilnější než Poláci nebo Rumuni a měli také 

lepší skutečnosti správní – Čechové byli úředníky staré říše – než Slovinci nebo Srbové.“152 Kromě 

výkonného úředního aparátu však Gunther poukazuje i na další skutečnosti, které způsobily 

relativně rychlou stabilizaci nové republiky – rozvinutý průmysl a dostatek nerostného bohatství. 

„Konečně Československo mělo pevnou a neporazitelnou armádu svých ruských legií na rozdíl od 

uprchlých ztroskotanců, kteří měli obnovit pořádek v jiných nástupnických státech“153. I přesto se 

ovšem Československo potýkalo s řadou problémů od národnostních potyček po problém trojího 

právního systému. 

V roce 1929 došlo ke krachu na newyorské burze a následovalo období hospodářské krize, 

která v relativně velké míře dopadla i na Československo. Odhaduje se, že v únoru 1933 bylo 

v Československu přes milion nezaměstnaných.154  

V této době se začaly markantně projevovat i problémy s německou menšinou, která trpěla 

nezaměstnaností daleko více než ostatní národnosti. Odhaduje se, že na 3,3 miliony českých 

Němců připadlo v době krize asi 400 000 lidí bez práce. Jak uvádí A. Klimek, „k poslednímu dni  

 
152 GUNTHER, J. Evropa – jaká je. Praha: Fr. Borovský, 1937, s. 438.  
153 Tamtéž, s. 438.  
154 KLIMEK, A. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XIV. (1929–1938). Litomyšl: Paseka, 2002, s. 77. ISBN 978-

80-7185-835-515.  
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roku 1935 byl v okresech ČSR celkově průměr 59 nezaměstnaných na tisíc obyvatel, přičemž v těch 

českých, kde žilo pouze do 20 % Němců, bylo toto číslo 43,2, naopak v okresech, kde tvořili Němci 

50–80 % obyvatel, 77,7 a tam, kde jich žilo 80–100 %, bylo nezaměstnaných v průměru 106,1“155. 

Na situaci v ČSR měla bezesporu vliv i situace mezinárodní, která se postupně vyhrocovala 

v evropských státech – především v Itálii, kde se dostal k moci Mussollini, nebo v Německu, kde 

byl od roku 1933 kancléřem Adolf Hitler. Nicméně nedemokratické režimy se ustavily i v dalších 

státech, např. v Maďarsku, Polsku nebo Rakousku.  

Vliv Německa ve 30. letech 20. století do značné míry radikalizoval i české Němce, kteří 

v roce 1933 vytvořili Sudetendeutsche Partei (SdP), v jejímž čele stanul Konrád Henlein. SdP 

postupně upevňovala vztahy s německou NSDAP. SdP byla i silnou politickou stranou, protože 

v květnu 1935 v parlamentních volbách získala 15 % hlasů. Přesto ovšem nejvíce mandátů 

obsadila především díky nastavení volebního systému strana agrární.156 Rok 1935 se stal zásadním 

i z jiného důvodu. V prosinci abdikoval prezident T. G. Masaryk, který byl prezidentem nepřetržitě 

od roku 1918, a druhým československým prezidentem byl zvolen Edvard Beneš.  

Již od počátku spolupráce s SdP cílil Adolf Hitler na oslabení a zřejmě i na rozbití 

Československa. Když v dubnu 1938 vyhlásila SdP v Karlových Varech tzv. Karlovarské 

požadavky, které zahrnovaly úplnou autonomii německého území v rámci ČSR a požadavek 

přihlášení se k německému světonázoru, byla z československé strany patrná snaha situaci smírně 

vyřešit, ale představitelé SdP měli již pokyn z Německa, aby stupňovali své požadavky tak, aby 

byly pro československou vládu nepřijatelné.  

Situace ve střední Evropě znepokojovala i evropské mocnosti, především Velkou Británii 

a Francii, které se snažily napjatou situaci vyřešit. Určitým pokusem, který se ovšem do značné 

míry minul účinkem, byla mise lorda Runcimana, který v srpnu 1938 navštívil Československo. 

Britský politik ovšem nemohl pochopit relativně složité politické i národnostní poměry ve 

středoevropském prostoru a jeho mise nevedla k jiným výsledkům, než byla obecná doporučení 

československé vládě, aby odstoupila Německu své pohraničí.  

Situace vyvrcholila mnichovskou konferencí, na které Adolf Hitler, Benito Mussollini, 

Édouard Daladier a Neville Chamberlain podepsali tzv. mnichovskou dohodu. 157  Dle této dohosy 

se Německo, VeLKá Británie, Francie a Itálie „dohodly se zřetelem k dohodě, jíž bylo v podstatě 

 
155 KLIMEK, A., Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XIV. (1929–1938), s. 77. 
156 KÁRNÍK, Z. České země v éře první republiky: Československo v krizi a v ohrožení (1930–1935). Praha: Libri, 

2017, s. 320. ISBN 978-80-7277-570-5.  
157 Blíže viz KVAČEK, R., Poslední den: Mnichov - Praha, 1938. Praha: Epocha, 2018. ISBN 978-80-7557-138-0. 
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dosaženo, o odstoupení sudetoněmeckého území … a na opatřeních, jež je třeba učinit.“158 

Sudetské území pak bylo připjeno k Německu následujícícm způsobem: jihočeské a jihomoravské 

části a Hlučínsko byly spojeny se sousedními německými župami, zbytek vytvořil tzv. říšskou 

župu sudetskou (Reichsgau Sedetenland). Odtržená území byla navíc rozdělena na venkovské 

a městské župy. Městských žup bylo pět a tvořily je Liberec, Ústí nad Labem, Cheb, Karlovy Vary 

a Opara, venkovských žup bylo 53.159 Po podpisu mnichovské dohody začalo v Československu 

období, které je obecně označováno jako druhá republika. Druhá republika sice v mnohých 

směrech navazovala na první Československou republiku, ale z územního hlediska byla jen její 

částí. Navíc se autonomistické tendence začaly projevovat i na Slovensku, což vyústilo v podpis 

tzv. žilinské dohody. Nedlouho poté byl přijat ústavní zákon č. 299/1938 Sb. z. a n., o autonomii 

Sloevnskej krajiny, na jehož základě vznikla republika Česko-Slovenská.  

Kromě likvidace demokratických politických struktur byla likvidována i demokratická 

práva a svobody. Byla zavedena cenzura tisku, prováděná od prosince přímo v tiskárnách 

zvláštními důvěrníky tiskové dozorčí služby.160 Bylo omezeno spolčovací právo a dozor nad 

dodržováním byl svěřen správním orgánům.161 Kromě uvedených změn ovšem docházelo i ke 

značným proměnám československé společnosti, protože od počátku října 1938 přicházelo 

z pohraničí množství uprchlíků, což se projevilo ve všech oblastech života druhé republiky.    

K významné změně došlo v politickém životě. Hned na počátku druhé republiky 

emigrovala určitá část významných politických nebo kulturních činitelů, včetně prezidenta 

Edvarda Beneše, a nedlouho poté se prezidentem stal bývalý prezident Nejvyššího správního 

soudu Emil Hácha. Nedlouho poté byly vytvořeny dvě nové politické strany, a to Strana národní 

jednoty, ve které se spojila strana agrární, občanská a národně socialistická, a Národní strana práce, 

která sdružila sociální demokraty a národní socialisty. Některé z prvorepublikových stran, 

především strana komunistická, byly postaveny mimo zákon. Premiérem se stal 1. prosince 1938 

Rudolf Beran. „Vláda ustvená 1. 12. 1938, byla první vládou vytvořenou na podkladě ústavního 

zákona ze dne 22. listopadu 1938 o autonomii Podkarpatské Rusi. Proto byl současně jmenován 

pětičlenný vládní kabinet autonomní Slovenské krajiny, jehož předsedou se stal dr. J. Tiso a 

ministry M. Čermák, F. Durčanský, P. teplanský a M. Vančo. Vládu podkarpatské Rusi jmenoval 

dr. Hácha ve dvoučlenném složení: A. Vološin a ministr J. Révai.“162 

 
158 GRONSKÝ, J., HŘEBEJK J. Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 

ISBN 80-246-0878-2, s. 125.  
159 HLEDÍKOVÁ. Z. a kol. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, s. 477.  
160 Dle vlávního nařízení č. 317/1938 Sb. z. a n.  
161 MALÝ, K. a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 444–445.  
162 GEBHART, J., KUKLÍK, J., Druhá republika 1938-1939: svár demokracie a totality v politickém, společenském 

a kulturním životě. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-626-6, s. 99.  
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Relativně demokratická první republika se postupně měnila v autoritářský režim, což bylo 

patrné např. na přijetí ústavního zákon č. 330/1938 Sb. z. a n., o zmocnění ke změnám ústavní 

listiny a ústavních zákonů republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací. Tímto 

zákonem došlo prakticky ke zrušení zákonodárné moci parlamentu, která byla přenesena na 

prezidenta a vládu. Po přijetí tohoto zákona byl rozpuštěn parlament, resp. byl rozpuštěn na 

rozpočtové prázdniny a poté již nebyl svolán.  

Na počátku roku 1939 Německo zesilovalo tlak. Probíhala německo-měďarská a německo-

slovenská jednání. Nejen německá jednání pak způsobila rozkol mezi pražskou a bratislavskou 

vládou, která postupně stupňovala své požadavky. Kromě požadavku snížení příspěvku do státního 

rozpočtu, zvýšení pravomoci slovenských státních sekretářů na ministerstvu zahraničních věcí, 

národní obrany a financí, chtěli představitelé slovenské vlády také vytvoření „slovenské vojenské 

jednotky pod slovenským vedením“.163 Slovenské požadavky a snaha o větší míru autonomie 

nakonec vyvrcholily jednáním Jozefa Tisa a Ferdinanda Ďurčanského v Berlíně, kde Hitler 

vyslovil myšlenku vyhlášení samostatného Slovenského státu, jehož hranice budou garantovány 

Německem. V opačném případě Hitler předvídal, že oslabenému Slovensku může hrozit 

maďarský vpád. Dne 14. břězna 1939 Sněm Slovenské krajiny samostatnost Slovenska schválil.164  

Ve stejný den, tedy 14. března 1939, přijel na jednání do Berlína i Emil Hácha a ministr 

zahraničí Franctišek Chvalkovský. „Předpokládali, že se úprava česko-němekého poměru 

realizuje obdobným způsobem, jaký zvolil A. Hitler při jednáních se slovenským představitelem 

Jozefem Tisem.“165 K ničemu takovém ovšem nedošlo, protože 15. března 1939 obsadila území 

druhé republiky německá armáda. Stalos e tak nedlouho poté, co prezident Hácha a minitr 

Chvalkovský souhlasili, že se české země připojí k Německé říši. Tak skončilo období druhé 

republiky a začalo období Protektorátu Čechy a Morava.  

5.2. Státní služba ve druhé republice  

Změna státního režimu a politického uspořádání měla do značné míry vliv i na státní správu 

a její zaměstnance. Další úprava státní služb, jak je patrné z výše uvedeného, neprobíhala ale 

prostřednictvím zákonných norem, ale prostřednictvím opatření vlády, ke kterým byla zmocněna 

ústavním zák. č. 330/1938 Sb. z. a n., „aby se souhlasem prezidenta činila všechna potřebná 

opatření, jinak vyžadující formu zákona“166. 

 
163 GEBHART, J., KUKLÍK, J., Druhá republika, s. 232.  
164 Tamtéž, s. 235.  
165 Tamtéž, s. 239.  
166 MALÝ, K. a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 444.  
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Dne 21. prosince 1938 bylo vydáno vládní nařízení č. 379/1938 Sb. z. a n., které upravovalo 

personální poměry ve veřejné správě. Netýkalo se pouze státních úředníků, ale také učitelů 

a státních zaměstnanců ve školách, na které se vztahoval zák. č. 104/1926 Sb. z. a n., platový 

zákon. Toto vládní nařízení reagovalo na skutečnost, že z oblasti Sudet, ale také ze Slovenska 

přicházelo do Čech, na Moravu a do Slezska po 1. říjnu 1938 větší množství českých obyvatel, 

a proto se československá vláda snažila tyto obyvatele zaměstnat. Právě nařízení č. 379/1938 Sb. 

z. a n. bylo takový pokusem, neboť reagovalo na nepříznivou vnitropolitickou situaci jednak tím, 

že zakázalo přijímat do státní služby nové zaměstnance, a ti, kteří ve státní službě pracovali, 

nesměli být povyšováni.167  

Kromě zákazu přijímání nových zaměstnanců vládní nařízení cílilo na provdané 

zaměstnankyně, které byly v době přijetí nařízení v činné službě. Těm, které by se do 16. ledna 

1939 vzdaly činné služby, obdržely odbytné dle § 6 „za každý celý rok skutečné služby 

započitatelný pro výměru odpočivných platů odbytné, a to za prvních deset roků po 8 %, a za každý 

další celý rok 6 %“.168 Provdané státní zaměstnankyně byly dle § 7 dány ke dni 31. ledna 1939 do 

trvalé výslužby s tím, že nárok na služné měly v případě, že požádaly o trvalou výslužbu do 

16. ledna 1939. Pokud by státní zaměstnankyně, ať už svobodné nebo provdané, nepostupovaly 

podle § 6 nebo § 7 nařízení 379/1938 Sb. z. a n., mohl být jejich služební poměr počínaje 

17. lednem 1939 rozvázán, a to i v případě, že se jednalo o služební poměr nevypověditelný. Dále 

nařízení stanovilo, že provdané ženy169 nemohly být ustanoveny ve státní ani jiné veřejné službě, 

nicméně dle odst. 2 § 16 nařízení 379/1938 Sb. z. a n., uvedené ustanovení, tedy nemožnost 

provdaných žen zastávat státní nebo veřejný úřad, se nevztahovalo na případy, „ve kterých vláda 

povolí na nezbytnou dobu úchylku hledíc k naprosto nutné potřebě nerušeného chodu veřejné 

správy, po případě veřejných podniků (ústavů), není-li pro příslušná služební místa způsobilých 

mužů nebo neprovdaných žen“.170 Jak je z dikce uvedeného ustanovení patrné, vláda cílila 

především na provdané zaměstnankyně v činné službě, aby opustily svá místa a uvolnily je tak 

Čechům přicházejícím z pohraničí nebo ze Slovenska. Není bez zajímavosti, že výše uvedené se 

vztahovalo i na ženy rozvedené, ledaže by zaměstnankyně prokázala, že je odkázána pouze na svůj 

služební příjem.171 

Na vládní nařízení č. 379/1938 Sb. z. a n., které cílilo na vdané ženy ve státní správě, ale 

nejen v ní, navázalo vládní nařízení č. 380/1938 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních. 

 
167 § 2 nařízení č. 379/1938 Sb. z. a n.  
168 § 6 odst. 1 zák. č. 379/1938 Sb. z. a n.  
169 § 16 nařízení 379/1938 Sb. z. a n.  
170 Tamtéž.  
171 § 18 nařízení 379/1938 Sb. z. a n.  
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Toto nařízení opět stanovilo srážky z platů, a to v případě platů nad 9 000 Kč do 10 800 Kč ve 

výši 1,2 %, z platů nad 10 800 Kč do 12 600 Kč ve výši 2 %, z platů nad 12 600 Kč do 14 400 Kč 

ve výši 3,2 % a z platů vyšších než 14 400 Kč činily srážky 4 %.172 Podobné srážky, a to až do 

výše 15 % postihly i zaopatřovací příjmy neboli tzv. odpočivné.173 Dále bylo sníženo činovné 

manželům o 35 %.174 Kromě toho byl tímto nařízením zrušen zák. č. 144/1930 Sb. z. a n. o 

vánočním příspěvku.175  

Poměry českých státních zaměstnanců na Slovensku pak upravovalo nařízení č. 382/1938 

Sb. z. a n., které stanovilo, že státní zaměstnanci, kteří působili dne 7. října 1938 na Slovensku, 

budou v počtu 9 000 převzati do Čech, na Moravu nebo do Slezska. Aby tento přesun státních 

zaměstnanců proběhl v klidném duchu, měla zemská vláda na Slovensku určit na návrh 

příslušného ministerstva, kteří zaměstnanci budou převzati, a sdělit to nejpozději do 31. prosince 

1938 vládě a dle § 2 nařízení č. 382/1938 Sb. z. a n. „budou určeni především zaměstnanci, jichž 

další setrvání na Slovensku ze služebních příčin je nežádoucí, kteří dosud nejsou ustanoveni 

definitivně, zejména čekatelé, zaměstnanci ve smluvním služebním poměru a zaměstnanci 

v podobném postavení“.176  

Zároveň zaměstnanci české národnosti, kteří dle výše uvedeného nebyli zproštěni služby 

do 31. března 1939, měli zůstat ve službách Slovenska v dosavadním služebním poměru a měla se 

jim zachovat veškerá práva a nároky, které z tohoto služebního poměru vyplývaly.177 Je 

samozřejmě otázkou, jak vymahatelné bylo toto ustanovení, protože již 14. března došlo 

k ustanovení samostatného Slovenského štátu a o den později, 15. března 1939, byl vyhlášen 

Protektorát Čechy a Morava.  

  

 
172 § 1 vládního nařízení č. 380/1938 Sb. z. a n.   
173 § 3 vládního nařízení č. 380/1938 Sb. z. a n.  
174 § 6 vládního nařízení č. 380/1938 Sb. z. a n.  
175 § 10 vládního nařízení č. 380/1938 Sb. z. a n.  
176 § 2 vládního nařízení č. 382/1938 Sb. z. a n.  
177 § 5 vládního nařízení č. 382/1938 Sb. z. a n.  
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Závěr  

Státní (dříve též zeměpanská či politická) služba je označení, které se jako pojmová 

metanormativní složka právního řádu objevuje již v 18. století. Vystihuje právní vztah státu na 

jedné a státních úředníků na druhé straně, jejich vzájemná práva a povinnosti. Státní službu je 

možné vymezit také jako státní činnost zaměstnanců, úředníků, kterou vykonávají za určitých 

podmínek a konkrétně stanoveným způsobem. Vzhledem ke skutečnosti, že státní úředník se svojí 

činností podílí na veřejné správě, tedy na správě věcí, které spadají do okruhu veřejného zájmu, je 

nutné jeho činnosti stanovit právě určitá pravidla. Tato pravidla jsou součástí veřejného práva, 

protože klasická úprava pracovních vztahů by v případě státní služby byla nedostatečná.  

Snaha regulovat činnost státních úředníků je patrná již od dob, kdy začala vznikat skupina 

jedinců, jimž byla svěřena péče státní záležitosti. Tato potřeba se stala naléhavější v okamžiku, 

kdy státní zájem a potřeby vyžadovaly, aby bylo zaměstnáno větší množství státních úředníků, 

kteří již své činnosti vykonávali za určitý plat. Právě proto bylo nutné stanovit pravidla jejich 

chování, výkonu jejich služby a zároveň zakotvit jejich odpovědnost.  

Do roku 1914 byly poměry státních zaměstnanců v českých zemích řešeny jednotlivými 

předpisy, nicméně právě krátce před vypuknutím první světové války byl přijat zák. č. 15/1914    ř. 

z., tzv. služební pragmatika, který zakotvil práva a povinnosti státních úředníků, požadavky na 

jejich osobní i profesní způsobilost, ale také jejich disciplinární odpovědnost.  

Po vzniku Československa byla služební pragmatika podobně jako mnoho dalších právních 

norem tzv. recepčním zákonem inkorporována do československého právního řádu, nicméně velmi 

záhy se ukázalo, že bude třeba některé části služební pragmatiky změnit a některé dokonce zrušit 

tak, aby mohla být použitelná i v novém státním uspořádání.  

Určité úpravy služební pragmatiky byly dány již samotnou ústavní listinou (zák. 

č. 121/1920 Sb. z. a n.), která zavedla rovnost před zákonem, takže nejvyšší byrokracii přestali 

vytvářet především aristokratické a další elity, zrovnoprávnila ženy, které na základě této 

rovnoprávnosti mohly vstupovat do služebního poměru, upravila skutečnost, že poslanec nebo 

senátor má, pokud je do té doby ve služebním poměru, dán na dovolenou atd. Významné bylo 

rozšíření platnosti a účinnosti služební pragmatiky na celé území ČSR. 

Během 20. a 30. let 20. století některé aspekty státní služby obsažené ve služební 

pragmatice byly obměněny nově přijatými zákony a vládními nařízeními. Nejvýznamnějším byl 

zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., který kompletně měnil odměňování státních úředníků a který nahradil 

relativně větší množství ustanovení služební pragmatiky. Významnou novelou zák. č. 103/1926 

Sb. z. a n. byl zák. č. 144/1930 Sb. z. a n., o vánočním příspěvku, který zavedl tzv. třináctý plat. 
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Na zákon č. 103/1926 Sb. z. a n. ovšem navázaly i další právní předpisy, které byly přijaty po 

vypuknutí hospodářské krize a měly za cíl určitým způsobem omezit státní prostředky, 

vynakládané na platy státních úředníků. Jednalo se především o zák. č. 204/1932 Sb. z. a n., který 

byl následně upraven ještě vládním nařízení č. 237/1935 Sb. n. a z.  

 Velmi citelně zasáhl do poměrů státní služby i vznik druhé republiky, která sice trvala 

pouze několik měsíců od října 1938 do poloviny března 1939, nicméně v případě státních úředníků 

stačila přijmout – prostřednictvím vládních nařízení – některá významná opatření, která do značné 

míry změnila poměry ve veřejné správě. Druhá republika musela reagovat jednak na nepříznivou 

hospodářskou situaci, ale současně se musela i vyrovnat se záborem pohraničí a autonomií 

Slovenska. Z pohraničí i ze Slovenska pak přicházeli do Čech státní úředníci, a proto se vláda 

snažila vyřešit určitým způsobem tuto svízelnou situaci. Hlavním nařízením v prosinci 1938 tak 

nejen zamezila nástup nových úředníků do státní služby, ale prakticky donutila vdané ženy, aby 

ze státní služby odešly.  

Vývoj státní služby v první a druhé Československé republice je zajímavý nejen z toho 

důvodu, že upravuje relativně starý institut, který je ale i v současné době využíván, ale zároveň 

na právní úpravě státní služby je možné dovodit, s jakými problémy se Československo potýkalo. 

Zároveň je možné konstatovat, že zákon č. 15/1914 ř. z., služební pragmatika, jako první celistvý 

právní rámec pro úpravu poměrů státních zaměsntnaců i přes své některé nedostatky sloužil jako 

určitý vzor pro úpravu státní služby.   

Na druhou stranu je patrné, že se státní služba od doby první republiky do značné míry 

změnila. Takovou změnou je především zvýšení počtu státních zaměstnanců a určitá diferenciaci 

čiunností v rámci státní správy, což se odráží především se skutečnosti, že současná právní úprava, 

tedy zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, se vztahuje na členy vlády, jejich poradce a zěměstnance, 

kteří vykonávají činnosti pro členy vlády a na zaměstnanace dalších úřadů vyjmenovaných v odst. 

1 § 2 zák. č. 234/2014 Sb. Služební pragmatika byla daleko obecnější a vztahovala se nejen na 

státní úředníky, ale i na soudcovské úředníky a státní učitele.  

Současná právní úprava také dozavedla služební označení státních zaměstnanců, kdy 

využívá pojmů referent, odborný referent, vrchní referent, rada a odborný rada, a to dle dosaženého 

vzdělání státní zaměstnance.178 Na rozdíl od nové právní úpravy, která jednoznačně určila 

označení státních zaměstnanců, služební pragmatika sice operuje s více pojmy (praktikant, 

soudcovský úředník, auskultant, čekatel atd.), nicméně zde nejsou pojmy konkrétně vymezeny.  

 
178 § 7 zák. č. 234/2014 Sb.  
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Pokud jde o práva a povinnosti státní zaměsntnaců, je třeba konstatovat, že jak služební 

pragmatika, tak zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, sledují stejný cíl. Tímto cílem je skutečnost, 

aby státní zmaěstnanec vykonával státní službu co nejlépe a aby právní úprava obsahovala 

opatření, která mohou být následně přijata, pokud se státní úředník dopustí porušení zákonem 

stanovených povinností. Mezi hlavní povinnosti patří především věrnost Československu, resp. 

České republice179, nezaujatost při výkonu služby atd. Povinnosti státních zaměstnanců jsou 

v současné právní úpravě ještě dále rozvedeny a obsahují daleko více povinností státního 

zaměstnance, než obsahovala služební pragmatika – např. povinnost prohlubovat si vzdělání dle 

pokynů služebního orgánu180 nebo poskytovat informace o činnosti služebního orgánu podle 

jiného právního předpisu. Současná právní úprava zároveň obsahuje i další povinnosti, které 

nebyly obsaženy ve služební pragmatice, ale v první republice je upravoval zvláštní zákon. Jednalo 

se např. o zákazu přijímat v souvilosti s výkonem služby dary, což je v současné době zakotveno 

v § 77 odst. 1 písm. j). V období první republiky byla tato problematika zakotvena v samostatném 

právním předpisu, a to v zák. č. 178/1924 Sb. z. a n., o úplatkářství a proti porušování úředního 

tajemství.  

Další podobnosti služební pragmatiky a zák. č. 234/2014 Sb. je možné nalézt také 

v disciplinární, resp. kárné odpovědnosti státních úředníků. Zatímco v současné době je tato 

problematika celistvě zakotvena v § 87–97 zák. č. 234/2014 Sb., v odbobí první republiky byl 

tento aspekt státní služby relativně problematický. Bylo to způsobeno především skutečností, že 

Československo po roce 1918 v souvislosti s mezinárodní i domácí situací přicházelo do styku 

s množstvím hrozeb. Na základě této zkušenosti byly pak dílčí aspekty služební pragmatiky 

upravovány, zpřesňovány nebo rozváděny. Takovými předpisy byly např. zákon č. 50/1923 Sb. z. 

a n., na ochranu republiky, nebo zákon č. 147/1933, o stíhání protistátní činnosti státních 

zaměstnanců a některých jiných osob.  

Obecně je možné shrnout, že služební pragmatika obsahovala na svou dobu velmi ucelené 

vymezení státní služby, a to včetně práv a povinnost státních úředníků, disciplinární odpovědnosti, 

vzniku a zánik služebního poměru atd. V období první republiky byly některé aspekty služební 

pragmatiky ještě urpavovány a přizpůsobovány aktuální situaci, což způsobilo značnou 

roztřístěnost právní úpravy státní služby. Skutečnost, že např. platové podmínky byly upravovány 

zvláštními právními předpisy, které se velmi často novelizovaly, způsobila, že původní 

přehlednost a jednota služební pragmatiky v době po roce 1918 se do značné míry vytratila. I tak 

 
179 § 77 zák. č. 234/2014 Sb.  
180 § 77 odst. 1 písm. e) zák. č. 234/2014 Sb.  
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ovšem služební pragmatika mohla sloužit jako ideový zdroj pro další právní předpisy upravující 

služení poměr.     
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Zákon č. 172/1898, ř. z., kterým se měnila některá ustanovení zák. č. 47/1873 ř. z.  

Zákon č. 178/1924 Sb., o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství. 

Zákon č. 204/1932 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních.  

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

Zákon č. 269/1920 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů 

a ústavů bývalého státu uherského. 

Zákon č. 290/1921 Sb., jímž se částečně pozměňuje a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 

1918, č. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky. 

Zákon č. 449/1919 Sb., o ochraně Československé republiky.  

Zákon č. 46/1868 ř. z.  

Zákon č. 47/1873 ř. z. 

Zákon č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky.  

Zákon č. 79/1919 Sb. z. a n., o služebním poměru učitelů vysokoškolských. 

Zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu. 

4. Seznam použité judikatury  

Nález Nejvyššího správního soudu č. 17 688 ze dne 18. listopadu 1832. 
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Nález Nejvyššího správního soudu č. 2503 ze dne 16. června 1923 

Nález Nejvyššího správního soudu č. 3912 ze dne 7. března 1924. 

Nález Nejvyššího správního soudu č. 6939 ze dne 19. dubna 1927. 

Nález Nejvyššího správního soudu č. 5579 ze dne 10. dubna 1931. 

Nález Nejvyššího správního soudu č. 6362/30 ze dne 21. září 1932. 

Nález Nejvyššího správního soudu č. 21 261/32 ze dne 26. května 1934. 

Nález Nejvyššího správního soudu č. 117/32 ze dne 22. prosince 1934. 
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Úprava státní služby 1918-1938 

Abstrakt 

 

Státní služba ve smyslu úředníků pracujících v rámci státního aparátu se v českém prostředí 

objevila již během novověku, ale pevnou právní formu dostala až během druhé poloviny 19. 

století. Právě v této době vyvstala potřeba normativně zakotvit práva a povinnosti státních 

zaměstnanců a výsledkem této snahy bylo přijetí zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatiky. Tento 

právní předpis byl následně přijat do československého právního řádu. Služební pragmatika tak 

platila po dobu první a druhé československé republiky, ale během tohoto období byla ale 

několikrát novelizována a některé její části byly změněny tak, aby odpovídaly novým poměrům v 

demokratickém Československu.  

Kromě úpravy služební pragmatiky, ke kterým došlo již Ústavou z roku 1920, jež zavedla 

např. rovnost před zákonem, zrovnoprávnila ženy, které následně mohly vstoupit do služebního 

poměru atd., bylo během 20. a 30. let 20. století přijato několik dalších zákonů, které měnily nebo 

doplňovaly ustanovení služební pragmatiky. Mezi takové právní předpisy patřily např. zák. č. 

103/1926 Sb. z. a n., platový zákon, který novelizoval odměňování státních zaměstnanců a který 

byl následně ve 30. letech několikrát obměňován v důsledku měnící se hospodářské situace. 

Výraznou změnou oproti původní služební pragmatice bylo i zavedení řízení před kárnými 

zemskými soudy, které bylo zakotveno v zák. č. 147/1933 Sb. z. a n., o stíhání protistátní činnosti 

státních zaměstnanců.  

Druhá republika také velmi výrazně upravila poměry ve státní službě, a to především na 

personální úrovni, protože vládním nařízením č. 379/1938 Sb. z. a n. bylo zakázáno přijímat do 

státní služby nové úředníky a dalo do trvalé výslužby provdané státní zaměstnankyně. Tímto 

opatřením byla snaha vyřešit především personální otázku spojenou s příchodem velkého množství 

státních úředníků ze zabraných Sudet, kteří potřebovali obživu.   

 

 

Klíčová slova: státní služba, úprava státní služby, služební pragmatika 
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Civil service regulation 1918-1938 

Abstract 

 

The civil service in the sense of the officials working within the state apparatus appeared 

in the Czech lands during the modern age, but it did not acquire a solid legal form until the second 

half of the 19th century. At this time, there was a need of normatively enshrining the rights and 

obligations of the civil servants, and the result of this effort was the adoption of Act No. 15/1914 

Coll., so called the service pragmatics. This legal regulation was subsequently adopted into the 

Czechoslovak legal system. The service pragmatics thus applied during the First and Second 

Czechoslovak Republic, but during this period it was amended several times and some parts of it 

were changed to correspond to the new conditions within a democratic Czechoslovakia.  

In addition to the adjustment of the service pragmatics, which was already established by 

the Constitution from 1920 (it introduced, for example, an equality before the law, equal rights for 

women, who could subsequently enter the service, etc.), there were several other norms adopted 

during the 1920s and 1930s that amended or supplemented the provisions of the service 

pragmatics. Such legal regulations included, for example, Act No. 103/1926 Coll., the Salary Act, 

which amended the remuneration of the civil servants and which was subsequently changed 

several times in the 1930s due to the changing of the economic situation. A significant change 

compared to the original service pragmatics was the introduction of proceedings before the 

disciplinary provincial courts, which was enshrined in Act. No. 147/1933 Coll., on the prosecution 

of anti-state activities of civil servants.  

The Second Republic also significantly adjusted the conditions in the civil service, 

especially at the personnel level, because the government decree No. 379/1938 Coll. forbade to 

hire new civil servants and put married civil servants into the permanent retirement. This measure 

was an attempt to resolve primarily the personnel issue associated with the arrival of a large 

number of the civil servants from the occupied Sudetenland who needed a livelihood.  

 

 

Klíčová slova: civil service, civil service regulation, service pragmatics 


