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Úvod 

 Služební předpisy dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní 

službě“) nejsou na území České republiky dlouhodobě zakotveným tématem. Ač se tato 

úprava jeví jako nepříliš zajímavý fenomén a v zákoně o státní službě jsou na ně podrobněji 

zaměřeny pouze dva paragrafy, existence služebních předpisů je velmi podstatnou částí 

služebních poměrů státních zaměstnanců vykonávajících ve služebních úřadech státní službu. 

Státní služba je obecně rozdělována na dvě hlavní skupiny, a to na zaměstnance ve správních 

úřadech a na zaměstnance v bezpečnostních sborech. Služba zaměstnanců v bezpečnostních 

složkách se řídí speciálním právním předpisem, jímž je zákon č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů“). Vedle této skupiny stojí ještě služba vojáků z povolání, kteří také 

podléhají režimu zvláštního zákona, a to zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání (dále 

jen „zákon o vojácích z povolání“). Na zaměstnance vykonávající civilní státní službu se pak 

vztahuje zákon o státní službě. Kromě civilní státní služby se v oblasti veřejné správy 

objevuje ještě další početnější skupina zaměstnanců. Těmi jsou úředníci územní samosprávy, 

kteří ale nejsou státními zaměstnanci ve služebním poměru a vztahuje se na ně tak odlišný 

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů (dále jen „zákon o úřednících územních samosprávných celků“). 

 

Tato diplomová práce se zabývá služebními předpisy dle zákona o státní službě, tedy 

specifickou kategorií vnitřních předpisů v oblasti civilní státní služby. Služební předpisy jsou 

v rámci právního řádu České republiky poměrně novinkou, a přestože již 5 let ovlivňují 

každodenní život státních zaměstnanců, kteří tvoří nemalou část veřejné správy v České 

republice, nebylo o nich doposud, v porovnání s vnitřními předpisy dle zákona č. 262/2006, 

zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), publikováno téměř nic. Cílem této práce je proto 

čtenáře seznámit s problematikou služebních předpisů jako takových, vytvořit komplexní 

a praktický náhled na tuto oblast, a to včetně srovnání s vnitřními předpisy vydávanými 

v oblasti soukromého práva, které se v oblasti veřejné správy také stále hojně vyskytují. 

Zákon o státní službě přinesl mnoho nových institutů, přičemž se mnohé z nich po zavedení 

do praxe ukázaly problematickými. I v rámci právní úpravy služebních předpisů vyvstaly, či 

spíše do budoucna by mohly vyvstat, jisté problémy, které tato práce rozvádí a snaží se nalézt 

řešení například prostřednictvím vhodnějších formulací v zákoně o státní službě a dalších 

souvisejících právních předpisech. 
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Předložená práce vychází zejména z platných právních předpisů a jejich komentářů. 

Většina vydané literatury pochází z doby počátku nabytí účinnosti zákona o státní službě 

v celém rozsahu uvedeného zákona, a proto z důvodu absence aktuální publikace na toto téma 

jsou z knižních titulů využity především učebnice obecného správního práva. Velkým 

a přínosným zdrojem pro tuto práci je také činnost sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, 

především závěry poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu a stanoviska 

Sekce pro státní službu. Stejně tak pro jádro práce nemohla být významnou inspirací 

judikatura, jelikož po dosavadní dobu účinnosti zákona o státní službě soud v oblasti 

služebních předpisů v podstatě nerozhodoval. Při zpracování této práce byly využity 

především metody deskriptivní a analytická. 

 

Tato práce je členěna celkem do 5 částí. První část se zabývá samotným zákonem 

o státní službě, který pojem služebních předpisů zavádí a je tak nezbytné ho zde alespoň 

okrajově popsat, včetně problémů souvisejících s jeho přijetím, které určitou část služebních 

předpisů také mohly ovlivnit. Stěžejním dílem této práce jsou následující dvě části. Druhá část 

se věnuje služebním předpisům obecně, tedy jejich charakteristikou, působností, tvorbou 

a vydáváním a rovněž vysvětluje postup řešení rozporu služebního předpisu s jiným právním 

či služebním předpisem. Stručně je zde analyzován i vztah služebních předpisů s kolektivní 

dohodou a také s příkazy k výkonu služby. Část třetí pak uvádí několik druhů služebních 

předpisů, které jsou v rámci služebních poměrů státních zaměstnanců nejvýznamnější. Další 

část se zaobírá důležitou úlohou sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, která je v rámci 

státní služby považována za jejího metodického koordinátora a z velké části ovlivňuje oblast 

služebních předpisů. Obsahem poslední části je pak charakteristika soukromoprávního 

institutu vnitřních předpisů, jejich vydávání a stručně rozebrán je i specifický druh vnitřního 

předpisu, pracovní řád. Závěrem této kapitoly jsou shrnuty hlavní podobnosti a odlišnosti 

služebních předpisů dle zákona o státní službě a vnitřních předpisů dle zákoníku práce. 
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1 Zákon o státní službě 

Statní moc, jakož i veřejná správa, by měly v prvé řadě sloužit občanům. Jak je 

zakotveno v ústavním pořádku České republiky, státní moc lze uplatňovat pouze v případech, 

v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Legitimní veřejná správa musí být vykonávána 

v souladu s principem zákonnosti, jakožto nutným požadavkem pro nerušený chod státu. 

Nezbytné je také řádné a pokojné fungování státní správy. Jednou ze záruk, aby státní správa 

fungovala, je relativně stálé, profesionální a odpolitizované personální zabezpečení státní 

správy, které zaručí kontinuální obsazení pracovních a služebních míst v rámci všech 

služebních úřadů1 na území České republiky. Ústavodárce tento požadavek neopomenul 

a čl. 79 odst. 2 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) 

tak hovoří o speciální zákonné úpravě právních poměrů státních zaměstnanců. V současné 

době je zvláštním zákonem upravujícím právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech 

a jiných správních úřadech především2 zákon o státní službě, který nabyl prvotní částečné 

účinnosti dnem 1. ledna 2015. Zákon o státní službě však není ani zdaleka prvním zdrojem 

právní úpravy služebních poměrů státních zaměstnanců na území České republiky. 

1.1 Historie přijetí zákona o státní službě 

Již za doby trvání Rakouska – Uherska bylo usilováno o zvláštní postavení státních 

úředníků,3 a právě tehdejší právní úprava měla jistý vliv na podobu státní služby na území 

České republiky. V roce 1914 byl přijat zákon č. 15/1914 ř. z., o služebním poměru státních 

úředníků a státních sluhů (služební pragmatika), který byl po vzniku Československa 

recipován do jeho právního řádu. Hlavními znaky tehdejšího služebního poměru byla 

veřejnoprávnost, tedy poměr ke státu a dále tzv. definitiva – služební poměr byl trvalý 

a zásadně nezrušitelný. Existence služební pragmatiky je pro zákon o státní službě zcela 

zásadní a v mnohých aspektech se tyto dva předpisy shodují. Už tehdy byly služební 

pragmatikou upraveny práva a povinnosti státních zaměstnanců, jejich disciplinární 

odpovědnost nebo třeba zařazování státních zaměstnanců do služebních a platových tříd. 

 
1 Dle zákona o státní službě se rozumí služebním úřadem ministerstva a jiné správní úřady, jestliže jsou zřízeny 

zákonem a zákonem výslovně označeny jako správní úřady či orgány státní správy, dále také státní orgány nebo 

právnické osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon. 
2 K zákonům, které upravují poměry zaměstnanců vykonávajících veřejnou službu, se kromě zákona o státní 

službě řadí například zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon 

o zahraniční službě), zákon o úřednících územních samosprávných celků nebo zákoník práce. 
3 Například na uchazeče o zaměstnání ve státní službě byl kladen požadavek odborné způsobilosti, dosažení 

určitého věku, bezúhonnost apod. 
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Stejně jako je tomu nyní, vyžadovalo se u státních úředníků především dodržování právních 

předpisů a nestrannost.4   

 

Za další významný mezník vzhledem ke zvláštní úpravě právního postavení veřejných 

zaměstnanců lze považovat období totality. V roce 1950 byly přijaty zákony,5 které zavedly 

v podstatě jediný druh pracovního poměru. Až na výjimky se nerozlišovaly zvláštní znaky 

veřejnoprávních poměrů od těch soukromoprávních. Občanská státní služba i služba 

v ozbrojených složkách byly založeny na jednotném principu. O patnáct let později byl pak 

přijat zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, na jehož základě se zaměstnanecké vztahy 

zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech změnily na pracovněprávní (pro 

tyto zaměstnance ale byly zákoníkem práce stanoveny zvláštní povinnosti a omezení). 

Zároveň přestaly být vztahy ke státu a jednalo je již o poměry k těm konkrétním správním 

orgánům.6 “Ozbrojená“ státní služba zůstala upravena v samostatných zvláštních zákonech. 

Takový stav přetrval až do listopadu 1989, kdy bylo především nutné, vzhledem ke změně 

politického režimu, státní správu odpolitizovat a dále také znovu zavést požadavek 

profesionality a odbornosti. Z toho důvodu vyvstala potřeba vytvořit nový právní rámec pro 

státní službu. Vzorem mohla být státní správa různých demokratických států Evropy, které 

nabídly svou pomoc i po stránce finanční. Problémem však byla neexistence ústřední instituce 

pro personální řízení státní správy, což zapříčinilo, že většina doporučení a nabídek nemohla 

být uskutečněna a reorganizace státní služby tak byla stále odsouvána.7 

 

Změna nenastala ani po vzniku samostatné České republiky. Na počátku roku 1993 se 

Úřad vlády ČR stal koordinačním a metodickým ústředím pro státní správu. Přijetí speciální 

úpravy právních poměrů státních zaměstnanců pak bylo očekáváno do dvou let. Během této 

doby měly probíhat přípravné práce za účelem hladkého průběhu přijetí a implementace 

nového zákona. V září roku 1993 však metodicko-koordinační úloha Úřadu vlády ČR zanikla. 

Poté se problematice státní služby věnovalo především Ministerstvo práce a sociálních věcí 

v součinnosti s tehdejším Úřadem pro legislativu a veřejnou správu. Každá z vlád v České 

 
4 ČEBIŠOVÁ, T. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 337.  
5 Zákon č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců a zákon č. 67/1950 Sb., 

o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský 

zákon). 
6 BĚLECKÝ, M. Služební poměr státních zaměstnanců. 1. vydání. Praha: VOX, 2004, s. 12. 
7 KAHLE, B. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. XLII-XLIII. 
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republice zahrnovala do svého programu přijetí zákona o státní službě. Přesto k jeho přijetí 

ještě dlouhou dobu nedošlo a pracovněprávní poměry zaměstnanců ve státní správě se tak 

nadále řídily zákoníkem práce z roku 1965, po roce 1989 doplněným o odchylky související 

se zvláštním postavením těchto zaměstnanců. Poměrně důležitou změnu přinesl v roce 2000 

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

jímž se pracovněprávní vztahy zaměstnanců ve správních úřadech, které byly organizačními 

složkami státu, přeměnily z původních vztahů ke správním orgánům bez právní subjektivity 

na vztahy ke státu.8 

 

V roce 2002 byl konečně přijat zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců 

ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve 

správních úřadech (služební zákon). Byl součástí právního řádu České republiky celkem 12 

let a za tuto dobu prošel řadou změn. Účinnosti převážná většina jeho ustanovení však nikdy 

nenabyla. Původně měl služební zákon, tak jak byl v dubnu roku 2002 schválen, nabýt 

účinnosti dnem 1. ledna 2004, a to s výjimkou taxativně uvedených ustanovení, která nabyla 

účinnosti již dnem vyhlášení služebního zákona ve Sbírce zákonů České republiky. Účinnost 

služebního zákona byla celkem pětkrát odložena (především z důvodů ekonomických 

a organizačních), naposledy měl nabýt účinnosti až dnem 1. ledna 2015, tedy více než 10 let 

po jeho vyhlášení. Ani k tomuto však nedošlo, jelikož byl v listopadu 2014 služební zákon 

zrušen a nahrazen zákonem o státní službě jakožto jeho celkovým pozměňovacím návrhem. 

Do nabytí účinnosti zákona o státní službě, resp. až do 30. června 2015,9 se tak právní poměry 

státních zaměstnanců stále řídily zákoníkem práce. 

 

Služební zákon podrobně upravoval právní poměr zaměstnanců vykonávajících státní 

správu v ministerstvech nebo jiných správních úřadech, kteří se na základě zákona měli stát 

státními zaměstnanci České republiky, a to ve služebním, tedy veřejnoprávním, poměru. 

Úprava měla zajistit dodržování a řádné plnění všech povinností ze strany státního 

zaměstnance, které mu v souvislosti s plněním svých úkolů vyplývají z Ústavy, ze zákonných 

předpisů a také ze služebních předpisů a příkazů k výkonu služby. Stejně tak, jako je tomu 

 
8 ČEBIŠOVÁ, T. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 338. 
9 Zákon o státní službě sice nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2015, ale první systemizace s vymezením služebních 

a pracovních míst na služebních úřadech byla stanovena s účinností až ode dne 1. července 2015 a dosavadní 

zaměstnanci v těchto místech byli po splnění podmínek přijati (tzv. „překlopeni“) do služebního poměru dle 

zákona o státní službě.  
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i dle zákona o státní službě, státní zaměstnanci měli mít zákaz jiné výdělečné činnosti než 

služby (s určitými výjimkami jako je například vědecká či pedagogická činnost). Hlavním 

cílem zákona měla být úprava „občanské státní služby“, tedy vytyčení okruhu zaměstnanců, 

na které se zákon bude vztahovat, tak aby se neaplikoval na zaměstnance ve veřejném 

sektoru, jako jsou například zdravotníci a učitelé a ani na zaměstnance územních 

samosprávných celků. Z působnosti zákona byly také vyňaty právní poměry vojáků 

z povolání, příslušníků Policie ČR, příslušníků Vězeňské služby, příslušníků Celní správy, 

příslušníků Hasičského záchranného sboru, příslušníků Bezpečností informační služby a také 

právní poměry státních zástupců a soudců, které jsou upraveny ve speciálních zákonech.10,11 

 

Dalo by se hovořit i o tom, že kromě ústavního předpokladu, bylo jedním z důvodů 

pro přijetí služebního zákona přistoupení České republiky k Evropské unii k 1. květnu 2004. 

Před tímto datem byla Česká republika zavázána splnit řadu podmínek, jednou z nich byla 

také státní správa, která je organizovaná, dostatečně kvalifikovaná, odpovědná a dodržuje při 

svém výkonu jak zákony, tak i normy vyplývající z práva Evropské unie. Evropská unie však 

členské státy nezavazuje v tom smyslu, že by jim určovala, jaký systém státní služby12 se má 

na jejich území uplatnit, ale spíše v tom, že ovlivňuje organizaci státní správy prostřednictvím 

nutnosti implementace komunitárního práva do právních řádů členských států. V neposlední 

řadě byl zákon přijat proto, aby byla splněna podmínka Evropské komise pro čerpání financí 

z evropských strukturálních fondů. Touto podmínkou bylo zavedení opatření, kterým by se 

dostatečně stabilizoval personální aparát tak, aby nedocházelo se změnou vlády zároveň 

i k obměnění aparátu. 

 

K naplnění požadavku Evropské unie, aby byla státní služba účelná a orientovaná na 

občany a požadavku Ústavy na zvláštní úpravu došlo tedy fakticky až s účinností zákona 

o státní službě.13 Zákon o státní službě byl v Poslanecké sněmovně projednáván jako 

 
10 BĚLECKÝ, M. Služební poměr státních zaměstnanců. 1. vydání. Praha: VOX, 2004, s. 9. 
11 KAHLE, B. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. XLIII-XLIV. 
12 Obecně se rozlišují dva systémy veřejné služby, a to smluvní (systém veřejné služby v USA) a kariérní systém 

(systém uplatňovaný např. na území České republiky za první republiky). Rozdíly spočívají především 

v možnosti ucházet se o místa ve veřejném sektoru, v míře fluktuace a profesionalizaci. Podrobněji např. 

v učebnicích KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 131 nebo 

v POMAHAČ, R. Základy teorie veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 224–228, případně v TRYKAR, L. 

Služební poměr státních zaměstnanců. 1. vydání. Praha: Leges, 2008, s. 17–19. 
13 V roce 2013 Evropská unie dokonce pohrozila sankcemi, že pokud nebude přijat vhodný a účinný zákon, 

dojde k aktivitám, který služební zákon z roku 2002 uvedou v účinnost. Podrobněji viz KAHLE, B. In: PICHRT, 
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sněmovní tisk č. 71,14 kdy se jednalo o pozměňovací návrh služebního zákona předložený dne 

23. prosince 2013 skupinou sociálně demokratických poslanců v čele s R. Sklenákem 

a J. Tejcem. Obsahově stejný návrh byl Poslanecké sněmovně předložen již o půl roku dříve, 

ale k jeho projednání z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny v srpnu 2013 nedošlo.15 

Nový návrh zákona byl před projednáním zaslán ke konci prosince 2013 ke stanovisku vládě 

v demisi J. Rusnoka, která s návrhem vyslovila nesouhlas a upozornila na jeho nedostatky.16 

Vláda J. Rusnoka rovněž předložila svůj návrh novely služebního zákona, který měl být 

projednán jako sněmovní tisk č. 96.17 Na konci ledna roku 2014 prezident republiky jmenoval 

novou vládu v čele s B. Sobotkou, jež se mimo jiné usnesla na zpětvzetí vládního návrhu 

novely služebního zákona předloženého Poslanecké sněmovně předchozí vládou. Po tomto 

kroku zůstal v Poslanecké sněmovně k projednání pouze původní návrh předložený v prosinci 

2013. Ve spojitosti se jmenováním nové vlády prezident požadoval jeho schválení již 

v prvním čtení v Poslanecké sněmovně.18  

 

Samotnému schválení zákona v Poslanecké sněmovně předcházelo projednávání 

návrhu ve dvou výborech – Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Ústavně právní 

výbor. Přestože požadavek prezidenta na schválení zákona v prvním čtení byl pravděpodobně 

vysloven s úmyslem urychlit přijetí zákona, návrh byl projednáván v obou výborech 6 měsíců. 

Výbory však neprojednávaly návrhy změn služebního zákona, ale v podstatě zcela nový návrh 

zákona o státní službě, který byl skryt pod „tzv. komplexním pozměňovacím návrhem“,19 

předloženým pracovním týmem pod vedením J. Dienstbiera (v té době ministr vlády pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu) a dopracovaným v Ministerstvu vnitra. Zákon 

o státní službě jako komplexní pozměňovací návrh byl nakonec schválen až dne 10. září 2014 

 

J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2020, s. XLVI. 
14 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, 2013. VII. volební období, tisk č. 71. 
15 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, 2013. VI. volební období, tisk č. 1117. 
16 V příloze ke svému usnesení č. 39 vláda upozornila na kolizi s ústavním pořádkem České republiky především 

z následujících důvodů: nepřiměřená úprava odpovědnosti za škodu porušující zásadu rovného zacházení, 

nedostatečná právní úprava odměňování a katalogu správních činností (oba body nestanovily odpovídající meze 

pro zamýšlené nařízení vlády) a právní úprava týkající se příplatků za vedení. Dále např. porušení zásady 

presumpce neviny, kdy by bylo možné ukončit služební poměr zaměstnance, který je vazebně stíhán, po 

9 měsících (Usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 2014, č. 39. [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2014-01-08).  
17 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, 2014. VII. volební období, tisk č. 96. 
18 KOTTNAUER, A., PŘIB, J., ÚLEHOVÁ, H., TOMANDLOVÁ, L. Zákon o státní službě. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2015, s. 14. 
19 KOTTNAUER, A., PŘIB, J., ÚLEHOVÁ, H., TOMANDLOVÁ, L. Zákon o státní službě. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2015, s. 14. 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2014-01-08
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v opakovaném třetím čtení, kterému předcházela politická jednání, a dokonce i výhrady 

prezidenta republiky v opakovaném druhém čtení, jenž požadoval hlavně vypuštění 

ustanovení o funkci tzv. politických náměstků a považoval nový návrh zákona za 

tzv. přílepek.20 Následovalo projednání návrhu zákona o státní službě v Senátu, který jej, po 

projednání v příslušných výborech, schválil usnesením dne 1. října 2014. Takto schválený 

návrh zákona byl neprodleně postoupen prezidentu M. Zemanovi, který jej však vzhledem ke 

svému předchozímu nesouhlasu odmítl podepsat. Návrh zákona se tak vrátil k opakovanému 

projednání Poslanecké sněmovně, která prezidenta přehlasovala nadpoloviční většinou všech 

svých členů (pro přijetí bylo 123 poslanců a poslankyň ze 166 přítomných) a zákon byl 

zveřejněn ve Sbírce zákonů České republiky dne 6. listopadu 2014. 

1.2 Nález Ústavního soudu k protiústavnosti zákona o státní službě 

Po 6 měsících, kdy zákon o státní službě nabyl účinnosti, rozhodoval Ústavní soud ve 

věci návrhu zrušení zákona o státní službě nebo jeho jednotlivých ustanovení.21 Návrh, ve 

kterém se prezident republiky domáhal zrušení zákona jako celku, eventuálně pak zrušení 

některých jeho ustanovení,22 a to včetně jednoho ustanovení o služebních předpisech, obdržel 

Ústavní soud již den po zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů. Zrušeno bylo nakonec pouze 

ustanovení týkající se systemizace některých služebních úřadů,23 ve zbývající části Ústavní 

soud návrh zamítl.  

 

Ohledně služebních předpisů bylo navrhováno zrušení ustanovení § 11 odst. 3 zákona 

o státní službě, přičemž z toho důvodu, že by se mělo jednat o „nepřímou novelu zákoníku 

práce, která neodpovídá základním principům právního státu, k nimž patří nejen zásady 

předvídatelnosti a srozumitelnosti zákona, ale i jeho vnitřní bezrozpornosti.“24 Návrh byl 

zdůvodňován tím, že dle zákoníku práce25 se pracovněprávní vztahy, pokud nelze použít 

 
20 Dle judikatury Ústavního soudu (Nález Ústavního soudu ze dne 15. února 2007, č. 37/2007 Sb.) se přílepkem 

rozumí pozměňovací návrh, který ve své podstatě obsahově ani svým účelem nesouvisí s původním 

projednávaným návrhem zákona. V souvislosti tím prezident oznámil, že je připraven, v případě že návrh zákona 

bude přijat, jej vetovat nebo i podat návrh na jeho zrušení k Ústavnímu soudu. 
21 Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení. 
22 Prezident navrhoval zrušení ustanovení § 1 odst. 2, § 5 odst. 2, § 11 odst. 3, § 14 odst. 2, § 15 odst. 3, § 16, 

§ 17 odst. 3 věty čtvrté, § 21 odst. 3, § 22, § 31 odst. 2, § 78 písm. c), § 85 odst. 5, § 104 odst. 3, § 145 odst. 3, 

§ 165, 172, 173, 178, § 184 odst. 2 a § 189 zákona o státní službě. 
23 Podrobněji v nálezu Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 v bodech 14 a 228–239.  
24 Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14, bod 6. část II. Argumentace 

navrhovatele. 
25 Ustanovení § 4 zákoníku práce. 
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samotný zákoník práce, mají řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nikoliv 

zákonem o státní službě. Navíc zde podle navrhovatele nebyla dostatečná provázanost mezi 

zákonem o státní službě a zákoníkem práce, což by mohlo mít za následek nepřehlednost 

právní úpravy. Ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní službě stanoví, že služební předpis je 

závazný i pro určité zaměstnance v pracovním poměru, což odporuje výše uvedenému tvrzení, 

že se pracovněprávní vztahy založené zákoníkem práce neřídí zákonem o státní službě. Spíše 

však než o nepřímou novelu zákoníku práce, se jedná o vztah speciality daných ustanovení 

zákona o státní službě vůči subsidiárnímu zákoníku práce a uplatní se tedy zcela přípustná 

zásada lex specialis derogat legi generali, jelikož zákoník práce není dostatečně komplexní. 

Samotné ustanovení se nepříčí požadavku ústavnosti takovým způsobem, že by muselo být 

zrušeno a případné s ním související nedostatky lze překlenout obvyklými interpretačními 

metodami.26 Zákoník práce se použije na právní poměry zaměstnanců v pracovním poměru 

vykonávajících činnosti podle § 5 zákona o státní službě vždy, pokud zákon o státní službě 

nestanoví jinak, s čímž ostatně počítá i ustanovení vymezující působnost zákona o státní 

službě. Ustanovení o služebních předpisech se tak v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu 

nezměnilo. 

 

Několik soudců mělo však k zamítavé části nálezu odlišný názor. Podle některých 

z nich je možné, že Ústavní soud zamítl návrh také proto, že rozhodoval až po uplynutí 

8 měsíců od přijetí zákona a jeho případné zrušení by tak pro státní zaměstnance mohlo 

znamenat významnou právní nejistotu. Ústavní soud by měl chránit především ústavnost, 

nepochybně s ohledem na možné dopady na soukromé osoby. Je však na uvážení, zda je 

přípustné, aby soud argumentoval principem právní jistoty z důvodu již delší doby existence 

a aplikace zákona za situace, kdy návrh na jeho zrušení byl podán neprodleně a jediným 

důvodem, proč by právní jistota byla zrušením narušena, je dlouhá doba rozhodování 

samotného soudu. 

1.3 Postavení zákona o státní službě v systému práva ČR 

Právo na svobodnou volbu povolání a právo na spravedlivou odměnu za práci se řadí 

mezi základní práva a svobody v demokratickém právním státě. Tato práva mohou být 

realizována prostřednictvím různých forem zaměstnání. Nejpočetnější druh zaměstnaneckých 

 
26 V české právní úpravě je zcela běžné, že se takový způsob výkladu použije v souvislosti se zákoníkem práce 

a jeho vztahu ke speciálním předpisům (např. k zákonu o úřednících územních samosprávných celků). 
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vztahů je na území České republiky upraven zákoníkem práce. Mimo tento „standardní 

zaměstnanecký vztah“ existují i další typy právních poměrů zaměstnanců, které jsou upraveny 

zvláštními zákony,27 jedním z nich je právě i zákon o státní službě. Účelem zákona o státní 

službě, jakožto speciálního zákona regulující zvláštní postavení zaměstnanců ve vymezeném 

rozsahu veřejné správy, je především zajistit fungující službu veřejnosti, ale neméně také 

zajištění nestrannosti, kvalifikace a odpovědnosti státních zaměstnanců.28 Předmět a cíle 

zákona o státní službě dobře na svých internetových stránkách popisuje Ministerstvo vnitra. 

 

„Zákon o státní službě upravuje zejména právní poměry státních zaměstnanců 

vykonávajících ve správních úřadech státní správu, organizační věci státní služby, služební 

vztahy státních zaměstnanců, odměňování státních zaměstnanců a řízení ve věcech služebního 

poměru, přičemž představuje významný krok k zavedení stabilní a profesionální státní správy 

při zachování základních parametrů nezbytných pro fungování státní služby, kterými jsou 

stabilizace, depolitizace a transparentnost.“29 

 

Zákon o státní službě se řadí mezi veřejnoprávní předpisy.30 Upravuje právní poměry 

státních zaměstnanců vykonávajících státní službu, která je odvětvím veřejné správy. Veřejná 

správa je předmětem správního práva, které je teorií považováno za právo veřejné. Rovněž 

i se zřetelem na systematické zařazení zákona v systému právního řádu České republiky se 

více než soukromoprávnímu zákoníku práce podobá zákonu o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů a zákonu o vojácích z povolání, které jsou zařazovány do oblasti 

veřejného práva. Dalším důvodem, proč se zákon o státní službě řadí mezi veřejnoprávní 

předpisy je fakt, že vztah mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem je vztahem 

veřejnoprávním, na jedné straně vystupuje vždy stát, který autoritativně rozhoduje o právech 

a povinnostech jeho zaměstnanců. To determinuje hlavní rozdíl oproti pracovnímu poměru 

vycházejícího ze zákoníku práce (soukromoprávní vztah) – služební poměr vzniká dnem, 

 
27 Mezi tyto zákony se řadí například zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon 

o úřednících územních samosprávných celků nebo zákon o vojácích z povolání. 
28 Odpovědnost státního zaměstnance nevyplývá pouze ze zákona o státní službě, ale i z dalších právních 

předpisů, služebních předpisů a příkazů z k výkonu služby. 
29 Ministerstvo vnitra. Státní služba. [online]. [cit. 2020-06-26] Dostupné z:  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/statni-sluzba.aspx 
30 Např. KADLUBIEC, V. Služební poměr – veřejnoprávní nebo soukromoprávní vztah? Časopis pro právní 

vědu a praxi. [online]. 2015, č. 4, s. 407-413. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5280   

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/statni-sluzba.aspx
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5280
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který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru,31 a ne dvoustranným uzavřením 

pracovní smlouvy. Nejen vznik služebního poměru je podmíněn autoritativním rozhodnutím, 

ale i převážná většina rozhodnutí po dobu trvání služebního poměru vychází z jednostranného 

projevu vůle státu. 

  

Veřejnoprávní vztah pak dále podmiňuje také možnost subsidiárního použití zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),32 a to při řešení procesních otázek. 

Zákon o státní službě ve svém ustanovení § 160 stanoví, že se správní řád použije na postupy 

v řízení ve věcech služby. Tato skutečnost vychází již z ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu, 

kdy se správní řád či jeho jednotlivá ustanovení použijí, nestanoví-li zvláštní zákon (zde tedy 

zákon o státní službě) jiný postup, a to ve spojení s ustanovením § 1 odst. 1 správního řádu, 

podle nějž správní řád upravuje postup správních orgánů, pokud vykonávají působnost 

v oblasti veřejné správy. Toto potvrzuje i Nejvyšší správní soud,33 podle kterého lze obecná 

ustanovení správního řádu o správním řízení použít i v případě, že zvláštní zákon ve svých 

ustanoveních vztah ke správnímu řádu neřeší.34 Na druhou stranu, zákon o státní službě 

vylučuje u taxativně uvedených druhů řízení použití těchto obecných ustanovení správního 

řádu.35 V takovém případě je pak nutné aplikovat ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu 

a aplikovat na postupy řízení alespoň základní zásady činnosti správních orgánů, čímž se zde 

projevuje subsidiarita správního řádu vůči speciální úpravě o postupech orgánů 

vykonávajících veřejnou správu.36 Základní zásady činnosti správních orgánů dle správního 

řádu se tedy použijí vždy, ať již zvláštní zákon o použití správního řádu mlčí nebo použití 

jeho ustanovení přímo vylučuje. 

 

Ačkoliv se zákon o státní službě a zákoník práce řadí do zcela jiných právních odvětví, 

je zde možnost v určitých situacích zákoník práce na právní poměry státních zaměstnanců 

 
31 Ustanovení § 31 zákona o státní službě. Trvání služebního poměru je však podmíněno složením slibu 

(srov. ustanovení § 32 odst. 5 zákona o státní službě). 
32 Použití správního řádu v řízeních ve věcech služby je stanoveno v ustanovení § 160 zákona o státní službě. 
33 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2014, č.j. 3 Ads 117/2012-26, se obecná 

ustanovení správního řádu o správním řízení použijí i na řízení ve věcech služebního poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, přestože zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v této oblasti mlčí, 

a to proto, že zákonem není vyloučeno použití obecné úpravy. 
34 KOPECKÝ, M. Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby. Jurisprudence. [online]. 2015, č. 5, 

s. 3-10. [cit. 2020-10-14]. Dostupné z: http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/vztah-spravniho-radu-k-rizeni-ve-

vecech-statni-sluzby.m-159.html  
35 Ustanovení § 159 odst. 2 zákona o státní službě. 
36 KOPECKÝ, M. § 159 [Základní ustanovení], § 160 [Použití správního řádu]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., 

KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 629-634. 

http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/vztah-spravniho-radu-k-rizeni-ve-vecech-statni-sluzby.m-159.html
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/vztah-spravniho-radu-k-rizeni-ve-vecech-statni-sluzby.m-159.html
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aplikovat. To lze však jen v případech, kdy tak zákon o státní službě výslovně stanoví.37 Co se 

týče vztahu zákona o státní službě k výše uvedeným zákonům o poměrech příslušníků 

bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, nejedná se zde o subsidiaritu ani delegaci a jejich 

spojitost tak může být založena pouze na zásadě analogie.  

 

Je zde na místě uvést také benefity zákona o státní službě. Jedním z hlavních přínosů 

je odstranění ústavního deficitu, který spočíval v dlouholetém nenaplnění čl. 79 Ústavy 

(chyběla komplexní a podrobná úprava zaměstnaneckých poměrů zaměstnanců ve správních 

úřadech) a s tím související realizace požadavků Evropské unie na samostatnou právní úpravu 

veřejné správy. Rovněž došlo k určitému zlepšení kvality práce státního úředníka.38 Za další 

přínosy by šlo jistě považovat alespoň částečné splnění základních cílů zákona, jimiž jsou 

depolitizace, profesionalizace a transparentnost. Depolitizace jako jasně vytyčené pravomoci 

členů vlády a personálního zabezpečení státní služby v čele se státním tajemníkem, pravomoci 

v personálních věcech tedy již nemá člen vlády. Zákon mezi povinnostmi státního 

zaměstnance také uvádí, že víra, náboženství ani politické nebo jiné smyšlení státního 

zaměstnance nesmí ovlivnit řádný a nestranný výkon služby, někteří státní zaměstnanci pak 

ani nemohou po dobu trvání služebního poměru vykonávat funkci v politických stranách či 

hnutích i v případě, že by to reálně neohrožovalo jejich nestrannost. Profesionalizaci státní 

služby lze shledat zejména v podmínění trvání služebního poměru úspěšným vykonáním 

úřednické zkoušky, jejíž složení zaručí určitou míru potřebných znalostí, které státní 

zaměstnanec potřebuje při výkonu služby a také v existenci výběrových řízení, na základě 

kterých se obsazují volná služební místa osobami s potřebnými znalostmi a zkušenostmi. 

Nakonec transparentnost, jíž se rozumí zejména jednotný postup v rámci řízení ve věcech 

služby, relativně jasné platové ohodnocení určené na základě platových tabulek,39 

nepochybně pak i obsazování služebních míst na základě výběrových řízení s předem danými 

pravidly nebo postup pro vytváření systemizace služebních úřadů.40 

 
37 Užije se tak např. při zjišťování a používání průměrného výdělku dle § 174 zákona o státní službě. 

Srov. ERÉNYI, T., VEJSADA, D., Zákon o státní službě – Co čeká státní zaměstnance? Epravo.cz [online]. 

2015. [cit. 2020-07-15] Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-o-statni-sluzbe-co-ceka-statni-

zamestnance-97036.html 
38 Například jsou stanoveny požadavky na minimální dosažený stupeň vzdělání a úspěšné složení úřednických 

zkoušek. Problematické však může být to, že před stanovením podmínky vzdělání pracovalo ve státní správě 

i mnoho zaměstnanců s nižším dosaženým stupněm vzdělání, kteří se poté nemohli hlásit na jiná služební místa, 

pro která by nedostali výjimku ze vzdělání, a to i přesto, že znalosti i zkušenosti potřebné pro výkon služby na 

daném služebním místě mají. 
39 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. 
40 VLČKOVÁ, E., KAŠPAROVÁ, I., BLÁHOVÁ, P. Zákon o státní službě. 1. vydání. Olomouc: ANAG, 2015, 

s. 21-23. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-o-statni-sluzbe-co-ceka-statni-zamestnance-97036.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-o-statni-sluzbe-co-ceka-statni-zamestnance-97036.html
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Na druhou stranu i přes mnohé přínosy zákona o státní službě, zůstávají názory na něj 

rozporuplné. Některé z nedostatků se ukázaly již v rámci legislativního procesu, na které 

poukazoval i prezident Zeman, a to zejména nedostatečné odpolitizování státní správy. 

Nedošlo k vytvoření Generálního ředitelství státní služby, které bylo plánováno pro oblast 

jednotného řízení státní služby jakožto na vládě nezávislý orgán. Místo něj nyní jeho 

působnost vykonává Ministerstvo vnitra. Dále, vytvořením pozic tzv. politických náměstků,41 

došlo k narušení oddělení moci politických představitelů od státní správy (náměstci členů 

vlády jsou považováni za součást moci vládní), a tím pádem k nesplnění jednoho ze 

zamýšlených cílů zákona.42 Zákonem č. 35/2019, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., 

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě 

a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) (dále jen „novela 2019“) byly navíc 

pravomoci náměstků členů vlády rozšířeny, což by mělo napomoci lepšímu překlenutí mezi 

politickou mocí a depolitizovanou státní službou.43 Je však diskutabilní, zda tento nástroj 

naopak ještě více neohrozí nezávislost úřednického aparátu, když náměstek člena vlády může 

nyní ukládat služební úkoly státním zaměstnancům, zároveň je i řídit a dohlížet na plnění 

úkolů jím zadaných. Státní zaměstnanci tak budou při výkonu služby částečně ovlivněni mocí 

výkonnou. Nelze opomenout ani skutečnost, že i náměstek pro státní službu,44 který je 

pověřený řízením sekce pro státní službu a je oprávněn vydávat služební předpisy pro všechny 

státní zaměstnance, je jmenovaný a odvolávaný vládou. Stejně tak jsou vládou jmenováni 

(a i odvoláváni) i státní tajemníci, kteří řídí činnosti související se zajišťováním organizačních 

věcí služby a jako služební orgán jsou také oprávněni vydávat služební předpisy. Další 

slabinou je jistě i to, že zákon o státní službě není zcela komplexní a řešení některých otázek 

tak odkazuje na zákoník práce, který je ne vždy pro služební poměr vhodný.45 

 
41 Ustanovení § 173 zákona o státní službě upravuje postavení náměstka člena vlády, který je zástupcem člena 

vlády, je oprávněn ho zastupovat v rozsahu stanoveném členem vlády, účastnit se místo něho jednání schůze 

vlády apod. Náměstek člena vlády je v pracovním poměru ke státu a je jmenován i odvoláván příslušným členem 

vlády. 
42 V roce 2018 sekce pro státní službu zpracovala Analýzu účinnosti zákona o státní službě, která vyhodnocuje 

reálné dopady zákona o státní službě se zaměřením na úspěšnost naplnění cílů zákona. Podrobněji v Ministerstvo 

vnitra. Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA). [online]. [cit. 2020-12-08]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx 
43 KAUCKÝ, J., ŠTÍPSKÝ, J. § 173 [Náměstek člena vlády]. In: J. PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. 

a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 663-664. 
44 „Náměstek pro státní službu“ je legislativní zkratkou zavedenou v ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona 

o státní službě pro náměstka ministra vnitra pro státní službu. 
45 KAHLE, B. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. XLVI-XLVII. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/analyza-ucinnosti-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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2 Služební předpisy – obecně 

Koncept služebních předpisů byl představen české společnosti již před platností 

zákona o státní službě, a to služebním zákonem z roku 2002. Samotný pojem služební předpis 

byl zakotven do českého právního řádu prostřednictvím ustanovení § 10 služebního zákona. 

Převážná většina ustanovení tohoto zákona však nikdy nebyla účinná,46 což se týkalo právě 

i ustanovení o služebních předpisech. Proto by se dalo uvažovat, že služební předpisy byly do 

české legislativy včleněny právě až zákonem o státní službě z roku 2014. 

 

Služební předpis je specifickým druhem vnitřního předpisu, který stanoví organizační 

věci služby.47 Vnitřní předpis neboli interní normativní instrukce, je právní akt vyznačující se 

především jednostranností, abstraktností a specifickou (interní) závazností. Vnitřní předpisy 

se dle Gerlocha48 řadí do skupiny normativních právních aktů, vedle nichž na druhé straně 

stojí skupina individuálních právních aktů, jimiž mohou být např. rozhodnutí správních 

úřadů.49 Přestože mají vnitřní předpisy normativní charakter, nelze je považovat za pramen 

práva, nejsou totiž obecně závazné. Jsou závazné pouze v rámci vztahů nadřízenosti 

a podřízenosti, pro které slouží jako nástroj řízení, proto jsou také často označovány jako akty 

řízení. Zpravidla také pouze konkretizují práva a povinnosti plynoucí z právních předpisů 

a pro jejich vydání proto není zapotřebí zvláštního zákonného zmocnění, postačí již zmíněný, 

z právní normy plynoucí, vztah nadřízenosti a podřízenosti.50  

 

Výše uvedené potvrzuje ve svém nálezu i Ústavní soud, který říká, že: „[u]rčujícím 

znakem interních instrukcí je totiž to, že se jimi jen konkretizují úkoly a povinnosti 

podřízených složek a pracovníků. Vydáváním interních instrukcí se realizuje oprávnění řídit 

činnost podřízených – i když se tak děje za účelem konkretizace úkolů stanovených obecně 

závaznými právními předpisy – a tomuto oprávnění odpovídající povinnost řídit se 

 
46 Podrobněji v kapitole 1.1 Historie přijetí zákona o státní službě. 
47 Ustanovení § 11 odst. 1 zákona o státní službě. 
48 GERLOCH, A. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 785. 
49 Teorie označuje služební předpisy a další vnitřní předpisy jako jednu z forem činnosti veřejné správy a řadí je 

do skupiny regulativních úkonů (ty se dále mohou třídit např. na abstraktní a konkrétní, na jednostranné nebo 

vícestranné apod.). Vedle této skupiny stojí neregulativní úkony, kam se řadí například vyjádření, osvědčení či 

sdělení (např. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 119-

200). 
50 KUBŮ, L., HUNGR, P., OSINA, P. Teorie práva. 1. vydání. Praha: Linde, 2007, s. 60-62. 
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vydávanými příkazy, povinnost, jež, stejně jako oprávnění, vyplývá z právní normy stanovící 

takový vztah nadřízenosti a podřízenosti.“51 

 

Služební předpis je pouze jedním z druhů vnitřních předpisů, které služební úřady 

vydávají. Mezi další vnitřní předpisy se řadí nejčastěji typicky řády, směrnice, rozhodnutí 

a příkazy.52 To, že je služební předpis interní normativní instrukcí znamená, že upravuje 

postupy či úkoly vyplývající z působnosti (nejen) služebního úřadu53 a zavazuje státní 

zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru, které vykonávají činnosti služby a osoby, 

které jsou ve služebním poměru podle jiného zákona.54 

 

Přestože jsou služebním předpisům věnovány paragrafy 10 a 11 a na ně pak odkazující 

i další ustanovení (např. povinnost státního zaměstnance dodržovat služební předpisy dle 

ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě), není v zákoně přímo definováno, co 

se služebním předpisem rozumí. Blíže ho vymezuje Bělina a Kopecký v komentáři k zákonu 

o státní službě, a to jako „zákonem předvídaný závazný jednostranný úkon abstraktní povahy, 

vydávaný příslušným služebním orgánem, zavazující státní zaměstnance a případně závazný 

i pro jiné osoby, které plní úkoly náležející k výkonu státní služby.“55 V této definici 

služebního předpisu lze nalézt jeho základní znaky, a to: jednostrannost, abstraktnost 

a relativní závaznost. Tyto znaky jsou společné pro všechny vnitřní předpisy,56 ať již 

vydávané dle zákona o státní službě nebo dle zákoníku práce a níže budou rozebrány. 

 

 Vydávání služebních předpisů je jednou z činností veřejné správy,57 která se vždy 

uskutečňuje v nějaké formě. Formy činnosti veřejné správy lze dělit z několika různých 

hledisek, kdy jedním z nich je dělení na konkrétní, abstraktně-konkrétní a abstraktní činnosti. 

 
51 Nález Ústavního soudu ze dne 5. dubna 1994, sp. zn. Pl. ÚS 49/93. 
52 Každý služební úřad může mít různé druhy interních předpisů, které si vytyčí v příslušném interním aktu 

řízení, kde zároveň může specifikovat i jejich funkci. 
53 Služebním úřadem se dle zákona o státní službě rozumí správní úřad, jímž je pro účely tohoto zákona myšleno 

ministerstvo a jiný správní úřad, pokud je zřízeno zákonem a je výslovně označeno za správní úřad nebo orgán 

státní správy a dále státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon (srov. ustanovení § 3 

a § 4 odst. 1 a 2 zákona o státní službě). 
54 Ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní službě. 
55 BĚLINA, M., KOPECKÝ, M. § 11 [Vydání služebního předpisu]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, 

M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 47. 
56 Pojem vnitřních předpisů je v rámci správního práva spíše pojmem teoretickým, na rozdíl od práva 

pracovního, kde jsou vnitřní předpisy zákonným pojmem podle ustanovení § 305 a 306 zákoníku práce 

(BĚLINA, M., KOPECKÝ, M. § 11 [Vydání služebního předpisu]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, 

M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 47). 
57 Všechny vnitřní předpisy jsou významnou částí činnosti státní správy, jelikož zajišťují její fungování 

a zároveň ji i regulují. 
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Konkrétnost spočívá v konkrétním určení věci nebo určitém vymezení adresátů, případě se 

tyto atributy mohou vyskytovat oba zároveň. Naopak abstraktní forma činnosti veřejné správy 

má druhově vyjádřený okruh věcné působnosti, které se týká, nebo neurčitý počet adresátů, 

případně opět oba tyto atributy zároveň. Abstraktnost u služebního předpisu pak spočívá 

v jeho určení druhově vymezenému okruhu osob. Dalším kritériem pro dělení formy činnosti 

veřejné správy je počet subjektů, jejichž právní jednání je v dané věci nezbytné – podle toho 

dělíme právní úkony (činnost veřejné správy) na jednostranné či vícestranné. Přestože 

převážná většina úkonů veřejné správy je jednostranná, najdeme v její činnosti i vícestranné 

právní úkony, jako jsou například veřejnoprávní smlouvy, k jejichž uzavření je třeba dvou 

a více subjektů. Služební předpisy jsou založeny na autonomním jednání jedné osoby 

(služebního orgánu), a proto se jedná o formu jednostrannou neboli autoritativní – je 

jednostranně rozhodováno o právech a povinnostech subjektů, které nejsou v rovnoprávném 

postavení a obsah daného aktu nezávisí na jejich vůli. To je charakteristickým znakem veřejné 

moci. Mimo jednostrannosti a abstraktnosti je dalším typickým znakem služebního předpisu 

relativní závaznost. To znamená, že služební předpis není nikdy obecně závazný, ale zavazuje 

pouze konkrétní subjekty, v tomto případě zaměstnance služebních úřadů.58  

2.1 Služební předpisy a jejich působnost 

Působnost je teorií považována za institut hmotného práva, přičemž v oblasti 

správního práva lze rozlišovat působnost veřejné správy (tedy působnost v organizačním 

smyslu) a působnost právních norem (právních aktů).  Co se týče vymezení působnosti 

veřejné správy, tak ji lze dělit na působnost věcnou a územní. V rámci věcné působnosti se 

pak dále odlišuje ještě působnost osobní, která vymezuje okruh adresátů, na které se dané 

pravidlo chování vztahuje. Osobní působnost se však používá pouze v případech, kdy určité 

pravidlo není obecně závazné, tedy nepůsobí vůči všem. Obecně se věcná působnost dělí na 

všeobecnou a dílčí. Všeobecná působnost spočívá v tom, že na určitém území je veškerý 

výkon veřejné správy koncentrován do rukou jednoho vykonavatele. Na rozdíl od toho se 

dílčí působností rozumí situace, kdy jsou úkoly vymezeny v rámci více správních úřadů na 

stejném stupni (různá odvětví či resorty), případně vertikální členění v rámci jednoho odvětví 

veřejné správy.59  

 

 
58 Podrobněji v kapitole 2.1.2 Osobní působnost služebního předpisu. 
59 HENDRYCH, D. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 74. 
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U služebních předpisů však větší roli hraje právě působnost právních aktů. Lze ji 

definovat jako určité vymezení rozsahu realizace a aplikace služebního předpisu, jenž 

představuje určitá pravidla chování jeho adresátů. V tomto případě se působnost klasifikuje do 

následujících skupin. Časová působnost jako účinnost služebního předpisu, prostorová 

působnost, která vychází z územní působnosti služebního úřadu, osobní působnost spočívající 

ve vymezení adresátů, a nakonec věcná působnost, která se týká předmětu, který služební 

předpis upravuje.60 Takovéto dělení lze však použít pouze v případech, kdy se jedná 

o působnost služebního předpisu či právní normy, nelze jej aplikovat v případě, kdy se mluví 

o působnosti ve smyslu správního úřadu. 

2.1.1 Věcná působnost služebního předpisu 

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

věci služby. Samotný pojem organizační věci služby je nejasný a není nikde v zákoně 

definován. Pod organizační věci služby lze zařadit například systemizaci a organizační 

strukturu služebních úřadů nebo pravidla pro rozvržení služební doby. Zákon o státní službě 

však předpokládá, že kromě organizačních věcí služby upravují služební předpisy i jiné 

záležitosti.61 Do roku 2015 řešily instituce, které jsou nyní označovány jako služební úřady, 

úpravu všech záležitostí vydáváním vnitřních předpisů dle zákoníku práce, a to i těch 

záležitostí, které se dají zařadit pod organizační věci služby nebo dalších věcí týkající se 

služebního poměru. Po nabytí účinnosti zákona o státní službě tak vyvstala otázka, které 

z vnitřních předpisů lze označit za služební a které bude možné ponechat i nadále „pouze“ 

vnitřními předpisy tak, aby úprava byla platná a nenastala situace, kdy z důvodu neplatnosti 

úpravy nebude daná věc nakonec nijak upravena. Služební úřady řešily tuto situaci vydáváním 

tzv. „recepčních předpisů“, jelikož však zákonodárce při tvorbě zákona o státní službě na tuto 

otázku nepomyslel, postup jednotlivých úřadů se mírně lišil. Až 1. července 2015 byl vydán 

služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu,62 který mimo postupu vydávání 

služebních předpisů stanovuje také jejich věcnou a osobní působnost a mohl se tak stát jedním 

z klíčových zdrojů a inspirací pro ostatní služební úřady. Lze se však domnívat, že tento 

 
60 GERLOCH, A. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 903. 
61 Zákon o státní službě stanoví i další věci, které mohou být upraveny služebním předpisem – viz např. 

ustanovení § 5 odst.3, § 14 odst. 5, § 15 odst. 7, § 25 odst. 5, § 77 odst. 1 písm. m) a t) zákona o státní službě. 
62 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015 ze dne 1. července 2015, kterým se 

stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx (dále jen „služební předpis o vydávání služebních 

předpisů“). 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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služební předpis byl vydán poněkud opožděně, jelikož služební úřady byly nuceny recepční 

normy vydat nejpozději ke dni 1. července 2015, z důvodu, že vedoucí zaměstnanci byli 

k tomuto dni ve svých funkcích „překlopeni“ z pracovního do služebního poměru a po tomto 

datu by jejich práva a povinnosti ve služebních úřadech nebyly řádně upraveny. Kvůli této 

časové tísni nebylo možné, aby se služebním předpisem náměstka pro státní službu ostatní 

služební úřady při vydávání recepčních norem inspirovaly. I přesto tento služební předpis sám 

počítá s možností, že služební úřady vydají „recepční předpisy“ nebo alespoň určí, že vnitřní 

předpisy upravující záležitosti, které zákon o státní službě vyhrazuje služebnímu předpisu, se 

považují za služební předpis. 

 

Věcnou působností služebních předpisů se zabýval v březnu 2017 poradní sbor 

náměstka ministra vnitra pro státní službu.63 Poradní sbor je přesvědčen, že služební předpisy 

jsou pouze podskupinou interních aktů řízení,64 přičemž se jedná o předpisy, které upravují 

tzv. organizační věci služby.65 Na rozdíl od ostatních vnitřních předpisů, které „jsou 

promítnutím oprávnění nadřízených (představených) řídit činnost podřízených a povinnosti 

podřízených řídit se pokyny nadřízených (představených) a upravují tedy i bližší podmínky 

výkonu práv a povinností zaměstnanců v rámci působnosti úřadu“,66 služební předpisy 

promítají pravomoci služebních orgánů, a to ve služebních záležitostech. Takovými 

pravomoci disponují v ministerstvech a v Úřadu vlády státní tajemníci, v ostatních služebních 

úřadech potom vedoucí těchto služebních úřadů. 

 

Pro rozlišení mezi služebními předpisy a ostatními („běžnými“) vnitřními předpisy je 

klíčový rozdíl v jejich obsahu. Obsahem služebních předpisů jsou organizační věci služby, tak 

jak vyplývá z ustanovení § 11 odst. 1 zákona o státní službě. Definováním tohoto pojmu se 

poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu také zabýval,67 přičemž vycházel 

především ze služebního předpisu o vydávání služebních předpisů. Podle poradního sboru lze 

pod organizační věci služby zařadit „otázky týkající se výkonu působnosti služebních orgánů, 

 
63 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx  
64 Srov. kapitola 2 Služební předpisy – obecně. 
65 Ustanovení § 11 odst. 1 zákona o státní službě. 
66 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017, s. 2. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-

sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
67 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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podmínky výkonu práv a povinností souvisejících se služebním poměrem státních 

zaměstnanců, s pracovním poměrem zaměstnanců vykonávajících činnosti podle § 5 zákona 

o státní službě a se služebním poměrem osob ve služebním poměru podle jiného zákona 

zařazených k výkonu služby ve služebním úřadu a otázky týkající se systemizace a organizace 

služebních úřadů.“68  

 

Od služebních předpisů je nutné odlišovat tzv. jiné vnitřní předpisy, což jsou předpisy 

upravující postupy, které sice vyplývají z působnosti služebního úřadu, ale netýkají se 

služebního poměru.69 Tyto předpisy nejsou služebními předpisy. Na jejich závaznosti pro 

zaměstnance se nic nemění, za podmínky, že s nimi byli zaměstnanci řádně seznámeni. 

V praxi však může nastat i další případ,70 kdy předpis upravující organizační věci služby 

upravuje zároveň i jiné otázky, které jsou v působnosti ministerstva nebo Úřadu vlády. 

I s takovým typem vnitřního předpisu se služební předpis o vydávání služebních předpisů 

zabývá a stanovuje pravidla pro jeho vydávání.71 

2.1.2 Osobní působnost služebního předpisu 

Pro koho je služební předpis závazný, vyplývá již ze samotného zákona o státní 

službě. Ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní službě uvádí adresáty služebních předpisů 

jako státní zaměstnance a zaměstnance, kteří vykonávají na základě pracovního poměru 

činnosti služby, zákonem taxativně vyjmenované v ustanovení § 5 odst. 1.72 Závaznost 

služebních předpisů se týká i dalších osob, které jsou zařazeny k výkonu služby ve služebních 

úřadech a zároveň splňují podmínku být ve služebním poměru podle jiného zákona. Stejně tak 

závaznost služebního předpisu plyne i ze zákonné povinnosti státního zaměstnance při výkonu 

služby služební předpisy dodržovat.73 Státní zaměstnanec je povinen dodržovat kromě 

služebních předpisů také příkazy k výkonu služby a nepochybně i jiné právní předpisy 

 
68 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017, s. 2. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-

sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
69 Za takové předpisy poradní sbor náměstka ministra vnitra označuje např. předpisy vlastní odbornému řízení 

(pravomoci ministra, vedoucího Úřadu vlády či vedoucího jiných služebních úřadů). 
70 Poradní sbor náměstka ministra vnitra je ve svém závěru č. 13 označuje jako tzv. hybridní interní akty řízení. 
71 Postup vydávání je podrobněji vysvětlen v kapitole 2.2 Vydávání a novelizace služebních předpisů. 
72 Dle čl. 3 služebního předpisu o vydávání služebních předpisů může příslušný člen vlády, vedoucí Úřadu vlády 

nebo vedoucí služebního úřadu rozhodnout, že služební předpis bude závazný i pro zaměstnance v pracovním 

poměru, kteří nevykonávají činnosti podle § 5 zákona o státní službě a pro zaměstnance činné na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. Takové vymezení ale nespadá pod režim ustanovení § 11 odst. 3 

zákona o státní službě, neboť se netýká státní služby. 
73 Ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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vztahující se k výkonu služby. Na rozdíl od právních předpisů74 však nejsou služební předpisy 

obecně závazné a zavazují pouze samu veřejnou správu. Podstatnou odlišností je také 

skutečnost, že v případě právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů České republiky 

je zde formální předpoklad jeho znalosti.75 Služební předpisy jsou naopak závazné jen tehdy, 

byli-li s nimi zaměstnanci řádně seznámeni a služební úřad k nim zaměstnancům umožní 

přístup. Tento předpoklad je významný při posuzování, zda státní zaměstnanec porušil 

služební kázeň či jinou povinnost.76 

 

Z hlediska závaznosti služebních předpisů by se dalo také uplatnit obecné pravidlo 

vyplývající ze vztahů uvnitř organizace. Mezi státním zaměstnancem na jedné straně 

a služebním úřadem na straně druhé vzniká vztah podřízenosti a nadřízenosti, vztah obdobný 

vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v rámci pracovního poměru dle zákoníku 

práce. I z takového standardního způsobu zaměstnávání plynou zaměstnanci povinnosti, mezi 

něž patří dodržování právních a ostatních předpisů a pokynů zaměstnavatele. Služební 

předpisy svou povahou mají mnoho shodného s interními předpisy vydanými dle zákoníku 

práce.77 Výše uvedené nelze ale vztáhnout na všechny vydávané služební předpisy, a to na 

předpisy, které vydává náměstek pro státní službu, jelikož není v řídícím postavení vůči 

státním zaměstnancům, kteří nejsou zařazeni v sekci pro státní službu v Ministerstvu vnitra.78 

 

Závaznost služebních předpisů se dá rozdělit na tři kategorie, a to na předpisy 

zavazující státní zaměstnance79 v rámci jednoho služebního úřadu, předpisy závazné pro 

všechny státní zaměstnance a předpisy závazné pro podřízené služební úřady.80 První 

skupinou se rozumí závaznost podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní službě, která je 

 
74 Co je právním předpisem více rozebírá např. Huleš a Stejskal In: HULEŠ, J., STEJSKAL, V. Co je a co není 

právní předpis? Právní rozhledy [online]. 2004, č. 20, s. 760–765. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z právního 

informačního systému Beck-online. 
75 Tzv. formální publikace, kdy zveřejnění právních předpisů ve Sbírce zákonů presumuje jejich znalost a platí 

zásada ignorantia iuris non excusat. Na rozdíl od toho publikace v materiálním smyslu (v případě služebních 

a jiných vnitřních předpisů) spočívá v seznámení zaměstnanců s obsahem předpisů. Více k formální a materiální 

publikaci uvádí např. Sládeček ve své učebnici (SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 97-100.). 
76 Srov. kapitola 2.1.3 Přístupnost služebního předpisu. 
77 Srov. kapitola 5 Rozdíly oproti vnitřním předpisům dle Zákoníku práce. 
78 BĚLINA, M., KOPECKÝ, M. § 11 [Vydání služebního předpisu]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, 

M. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 47-48. 
79 Kde se píše v této práci o závaznosti služebního předpisu pro státní zaměstnance, jsou tím myšleni státní 

zaměstnanec, zaměstnanec v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě a osoba 

ve služebním poměru podle jiného zákona zařazená k výkonu služby ve služebním úřadu. 
80 Služební předpis závazný pro podřízený služební úřad může zavazovat buď jen služební orgán tohoto 

podřízeného služebního úřadu nebo přímo všechny jeho státní zaměstnance. 
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řešena výše. Druhá a třetí kategorie se pak od vymezení závaznosti služebních předpisů 

v ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní službě jistým způsobem liší. Služební předpisy 

patřící do druhé skupiny vydává náměstek pro státní službu podle ustanovení § 11 odst. 5 

zákona o státní službě a jsou závazné pro všechny státní zaměstnance s výjimkou taxativně 

vyjmenovaných služebních úřadů. Předpisy závazné pro státní zaměstnance vykonávající 

službu v podřízeném služebním úřadu může vydat vedoucí služebního úřadu nebo státní 

tajemník, a to pouze za splnění podmínky nezbytnosti jednotné úpravy podle ustanovení § 11 

odst. 6 zákona o státní službě.  

 

Zákon o státní službě byl však v roce 2014 přijat s odlišným zněním § 11. Nikde 

nebyla zakotvena možnost vydávat služební předpisy závazné pro státní zaměstnance 

zařazené/jmenované v podřízených služebních úřadech. Na druhou stranu již bylo do určité 

míry počítáno s tím, že by náměstek pro státní službu nevydával služební předpisy závazné 

jen pro státní zaměstnance v Ministerstvu vnitra a jím vydané služební předpisy se na Úřad 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační 

úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Český 

statistický úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost nevztahovaly.81 V březnu 2018 se 

závazností služebních předpisů vydaných služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu 

pro zaměstnance zařazené/jmenované k výkonu služby v podřízených služebních úřadech 

zabýval poradní sbor náměstka pro státní službu.82 Podle něj služební předpis vydaný 

nadřízeným služebním úřadem bez dalšího nezavazoval zaměstnance zařazené/jmenované 

v podřízených služebních úřadech, jelikož toto nebylo v zákoně výslovně stanoveno. Své 

stanovisko zdůvodnil také tím, že služební orgán je oprávněn uplatňovat svou pravomoc 

pouze vůči zaměstnancům, ke kterým je v postavení služebního orgánu.83 Na druhou stranu 

 
81 Tato výjimka byla zakotvena z toho důvodu, že uvedené úřady jsou považovány za tzv. nezávislé správní 

úřady a byla tím tak posílena jejich nezávislost. Přestože se jedná o organizační složky státu, které jsou 

financovány ze státního rozpočtu, nejsou podřízeny vládě ani jinému správnímu úřadu v tom smyslu, že jim 

vláda ani jiný správní úřad nemohou dávat příkazy a jiné pokyny. Před nabytím účinnosti zákona o státní službě 

nebyly takovéto úřady zařazeny ani v zákoně č. 2/1969 Sb., zákon České národní rady o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (dále jen „kompetenční zákon“) a byly 

označovány jako úřady stojící mimo organizační soustavu státní správy řízené vládou (více v HENDRYCH, D.  

a KOPECKÝ, M. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 83.). 
82 Závěr č. 20 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 16. března 2018. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx  
83 To znamená, že podle ustanovení § 10 zákona o státní službě bude služební předpis vydaný státním 

tajemníkem v ministerstvu závazný pro zaměstnance v tomto ministerstvu a pro vedoucí podřízených služebních 

úřadů apod. Vedoucí podřízeného služebního úřadu bude zavázán v tom smyslu, že bude povinen jako služební 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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dodal, že když nadřízený služební orgán může zavázat podřízený služební orgán tak, aby 

vydal určitý služební předpis, pak je na základě principu subordinace možné dovodit, že 

v nezbytných případech může nadřízený služební orgán upravit jednotně danou problematiku 

svým služebním předpisem, který bude zavazovat i zaměstnance v podřízených služebních 

úřadech a nejen samotný služební orgán v tomto podřízeném úřadu.  

 

Dedukce poradního sboru náměstka pro státní službu mohla být inspirací 

i zákonodárci pro tvorbu rozsáhlé novely 2019 s účinností od 1. března 2019. Tou byla 

výslovně zakotvena pravomoc vedoucího služebního úřadu nebo státního tajemníka vydávat 

služební předpisy zavazující i státní zaměstnance v podřízeném služebním úřadě za 

podmínky, že je pro nadřízené a podřízené služební úřady v rámci jednoho resortu nezbytná 

jednotná úprava organizačních věcí služby. Toto oprávnění bylo novelou 2019 zavedeno 

jednak proto, že v takových služebních úřadech jsou velmi často zřízena služební místa se 

stejnou charakteristikou, kdy jejich rozdíl spočívá právě jen v místě zařazení v rámci soustavy 

podřízených a nadřízených služebních úřadů, a tudíž by nemělo docházet k rozdílné úpravě 

organizačních věcí služby (i pokud by se mělo jednat pouze o nepatrné odchylky), a jednak 

proto, aby bylo odstraněno či alespoň zmírněno nadměrné administrativní zatížení.84 Dále 

bylo stanoveno oprávnění náměstka pro státní službu tak, že jím vydaný služební předpis 

může přímo zavazovat všechny státní zaměstnance. Vyňati z tohoto oprávnění náměstka pro 

státní službu jsou ti státní zaměstnanci, kteří vykonávají službu v taxativně vyjmenovaných 

služebních úřadech.85  

 

Závěrem je nutno podotknout, že na výše uvedené se nevztahuje ustanovení § 16 

zákona o státní službě, které stanoví, že za služební úřady, ve kterých vykonává službu nebo 

v pracovním poměru pracuje celkem méně než 25 zaměstnanců a za obvodní báňské úřady, 

okresní správy sociálního zabezpečení, oblastní inspektoráty práce, Odvolací finanční 

ředitelství nebo finanční úřady, plní jejich úkoly nadřízený služební úřad. Toto ustanovení se 

aplikuje pouze na úkoly služebního úřadu a nezakládá oprávnění služebnímu orgánu 

 

orgán vydat služební předpis vztahující se k dané problematice. Pokud by se závaznost služebního předpisu 

dotýkala všech zaměstnanců v podřízeném služebním úřadě, mohlo by to být považováno za zásah do 

kompetencí podřízeného služebního orgánu. 
84 Konsolidovaná důvodová zpráva Ministerstva vnitra k návrhu zákona č. 35/2019 Sb. Zvláštní část, k § 11 

odst. 6. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx  
85 Jedná se o úřady, pro které nebyly závazné služební předpisy vydané náměstkem pro státní službu podle 

ustanovení v původním přijatém znění zákona, doplněné o nově vzniklé „nezávislé“ úřady jako je např. Úřad pro 

dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ustanovení § 11 odst. 5 zákona o státní službě).  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
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v nadřízeném služebním úřadu rozhodovat o jiných věcech podřízeného služebního úřadu ani 

vydávat služební předpisy v těchto úřadech. Výjimkou jsou případy, kdy by nadřízený 

služební orgán postupoval podle ustanovení § 11 odst. 5 zákona o státní službě a mohl by tak 

vydat služební předpis zavazující i zaměstnance zařazené/jmenované ve jmenovaných 

úřadech.86 

2.1.3 Přístupnost služebního předpisu 

Podmínkou závaznosti služebního předpisu je jeho přístupnost. Dle ustanovení § 11 

odst. 3 zákona o státní službě je povinností služebního úřadu státní zaměstnance řádně 

seznámit se služebním předpisem a zajistit jim ke služebním předpisů přístup. Služební 

předpis o vydávání služebních předpisů způsob evidence služebního předpisu ponechává na 

libovůli samotných služebních úřadů. Služební předpisy budou zpravidla zpřístupněny na 

intranetu daného služebního úřadu či v jiném softwarovém programu a musí být 

aktualizovány.87 Další možností zpřístupnění služebních předpisů je v listinné formě, což by 

se mělo uplatňovat hlavně u nejvýznamnějších služebních předpisů jako je například 

organizační či služební řád anebo v případech, kdy adresáti služebních předpisů nemají 

přístup k výpočetní technice, což však vzhledem k činnostem, které služba zahrnuje,88 bude 

spíše ojedinělé.  

2.2 Vydávání a novelizace služebních předpisů  

Za klíčový zdroj pro vydávání služebních předpisů je jednoznačně považován služební 

předpis o vydávání služebních předpisů. Jak již název napovídá, předpis upravuje postup při 

vydávání služebních předpisů, který by měl být v rámci možností sjednocený pro všechny 

služební úřady. Sjednotit postup pro vydávání předpisů je důležité například z důvodu, že 

výkon veřejné správy by měl být transparentní, což by mohlo být v příliš vysokém rozdílném 

počtu pravidel a předpisů ohroženo. 

 
86 Závěr č. 20 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 16. března 2018. s. 3. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-

sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx  
87 Zajímavým řešením je například zakotvení povinnosti interním předpisem v Ministerstvu životního prostředí 

se denně seznamovat s obsahem své e-mailové schránky, kam zaměstnancům chodí notifikace o vydaných 

služebních předpisech. Pokud by tak nastala situace, kdy zaměstnanec bude namítat, že s předpisem nebyl 

seznámen, dozná se tím k porušení povinnosti stanovené v interním předpisů. 
88 Činnosti, které služba zahrnuje jsou taxativně vyjmenované v ustanovení § 5 odst. 1 zákona o státní službě. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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2.2.1 Tvorba a vydávání služebních předpisů 

Zákon o státní službě stanoví, že služební předpis musí být vydán v písemné formě.89 

Služební úřad si pak blíže určí formální náležitosti služebních předpisů ve služebním 

předpise, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů. Mezi takové formální 

náležitosti se typicky řadí záhlaví s názvem služebního úřadu a adresou jeho sídla, místo 

a datum schválení služebního předpisu, označení „služební předpis“, vymezení závaznosti, 

zrušovací ustanovení (pokud daný služební předpis v plném rozsahu nahrazuje předpis dříve 

vydaný) a dále datum účinnosti, a jméno a podpis služebního orgánu, který služební přepis 

vydává. Služební předpis také musí obsahovat název, který stručně vyjadřuje předmět úpravy. 

Služební úřad si dále může ve služebním předpise stanovit další náležitosti jako je například 

obsah služebního předpisu.90 Pro svou přehlednost by služební předpisy měly obsahovat spíše 

krátké paragrafy či články a stejně tak by měly služební předpisy být členěny na hlavy, díly, 

oddíly či pododdíly, a to v návaznosti na svůj rozsah.91 

 

Přestože služební předpisy nelze považovat za právní předpisy, postup před jejich 

vydáním se tolik neliší. Služební předpisy jsou promítnutím oprávnění služebních orgánů 

a jsou vydávány v rámci činnosti veřejné správy, i při jejich tvorbě se tedy musí postupovat 

podle určitých, předem daných pravidel. Kromě služebního předpisu o vydávání služebních 

předpisů mohou být inspirací i legislativně technické požadavky podle Legislativních pravidel 

vlády.92 Ta sice sjednocují a upravují postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy při tvorbě a přípravě právních předpisů, ale stejně jako u služebních předpisů se jedná 

o veřejnoprávní oblast, kdy by tyto poté mohly být jakýmsi vzorem pro sféru soukromého 

práva. Pokud se navíc mají Legislativní pravidla vlády respektovat při tvorbě vnitřních 

 
89 Ustanovení § 11 odst. 2 zákona o státní službě. 
90 Obsah či další náležitosti budou vyžadovány spíše u obsáhlejších služebních předpisů.  
91 Není nutné, aby každý služební předpis byl členěn na uvedené části, ale pouze pokud je to zapotřebí vzhledem 

k jeho rozsahu. To v praxi znamená, že například organizační řád (služební předpis upravující organizační 

strukturu služebního úřadu, působnost a základní činnosti jeho útvarů, základní pravomoci a odpovědnost jeho 

představených státních zaměstnanců, principy a metody práce služebního útvaru) bude členěn na části, kdežto 

naopak u služebního předpisu týkající se pravidel vzdělávání státních zaměstnanců postačí členění na články, 

jelikož takový služební předpis bude mnohem menšího rozsahu a pro přehlednost předpisu ho tak není nutné 

více členit. Podrobněji k jednotlivým druhům služebních předpisů v kapitolách 3 Druhy služebních předpisů 

a 4.1 Služební předpisy náměstka pro státní službu. 
92 Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění usnesení č. 47 

ze dne 17. ledna 2018 [online]. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/ 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/
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předpisů dle zákoníku práce,93 je nepochybné, že při tvorbě obdobných předpisů ve sféře 

veřejného práva je takový požadavek ještě větší. Je zřejmé, že se při tvorbě a vydávání 

služebního předpisu nepoužijí veškerá pravidla obsažená v legislativních pravidlech vlády, ale 

určité kroky by služební úřady, resp. příslušné organizační útvary způsobilé pro vydávání 

služebních předpisů, podstoupit měly (a rovněž většina z nich je zakotvena i ve služebním 

předpise o vydávání služebních předpisů).  

 

Na začátku procesu by měla proběhnout analýza stávajícího právního a skutkového 

stavu a dále by měl návrh služebního předpisu být předložen v rámci daného služebního 

úřadu94 k připomínkám.95 Co se týče samotného znění služebního předpisu, jeho ustanovení 

by měla mít zejména normativní povahu a v rámci jednoho předpisu, stejně jak je to 

pravidlem u právních předpisů, by se měla vyskytovat ustanovení týkající se pouze téže věci. 

V neposlední řádě, a to by se nemělo týkat pouze předpisů ve veřejné správě, by při tvorbě 

služebních předpisů měl být respektován všeobecně akceptovaný význam slov a rovněž 

dodržena jednotná terminologie (především v rámci předpisů na sebe navazujících). Služební 

předpis by měl také vždy respektovat požadavky genderové rovnosti.96 

 

Zvláštním případem jsou takové služební předpisy, které poradní sbor náměstka 

ministra označuje jako hybridní interní akty řízení. Jelikož takový akt obsahuje jak 

problematiku běžně obsaženou v jiných interních aktech řízení, tak i organizační věci služby, 

musí se při jeho tvorbě a vydávání (a i následné evidenci) postupovat obdobně jako při 

vydávání „standardního“ služebního předpisu. V části jejímž obsahem jsou otázky odlišné od 

organizačních věcí služby, se nemusí postupem pro vydávání stanoveným ve služebním 

předpise o vydávání služebních předpisů služební orgán řídit. Z důvodu ucelenosti předpisu 

bude patrně ale docházet i k jednotnému postupu při jeho vydávání. 

 

 
93 BĚLECKÝ, M. Zásady tvorby vnitřních předpisů v oblasti BOZP. Bezpečnost a hygiena práce. BHP (Wolters 

Kluwer). 2011, č. 2, s. 18. 
94 U některých služebních předpisů se toto může lišit, jedná se zejména o služební předpisy, které po jejich 

vydání budou závazné pro jiné služební úřady. 
95 Podrobněji v kapitole 2.2.2 Vnitřní připomínkové řízení. 
96 Srov. Evropská komise. Strategie pro rovnost žen a mužů. [online]. [cit. 2020-12-08]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_cs  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_cs
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Zákon o státní službě stanoví, že služební předpis vydává náměstek pro státní službu, 

vedoucí služebního úřadu, státní tajemník nebo personální ředitel sekce pro státní službu.97 

Novelou 2019 bylo nově založeno oprávnění vedoucího služebního úřadu nebo státního 

tajemníka také vydávat služební předpisy závazné pro podřízené služební úřady. Takové 

služební předpisy zavazují přímo státní zaměstnance, kteří jsou zařazení/jmenovaní k výkonu 

služby v podřízeném služebním úřadu a nevydávají tak předpis, který by zavazoval pouze 

daný služební orgán (v podřízeném služebním úřadu) vydat obdobný služební předpis.98 

 

Aby byl služební předpis platný, musí být řádně vyhlášen. Služební předpis 

o vydávání služebních předpisů ponechává způsob vyhlášení na samotných služebních 

úřadech (stejně tak jako jejich evidenci), musí být však publikován písemně. Co se týče 

účinnosti, tak ta, shodně jako právní předpisy dle zákona o Sbírce zákonů a Sbírce 

mezinárodních smluv,99 nemůže nastat dříve než okamžikem vyhlášení. Pokud není ve 

služebním předpise den nabytí účinnosti stanoven, tak nabývá služební předpis účinnosti 

počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 

V některých případech musí vydání služebního předpisu předcházet ještě projednání 

s odborovou organizací, jak stanoví ustanovení § 132 odst. 2 písm. d) zákona o státní službě. 

Odborová organizace je oprávněna projednat a zaujmout stanovisko k těm návrhům 

služebních předpisů, které mají být vydány služebním orgánem a týkají se služebního úřadu, 

v němž odborová organizace působí.100 Povinnost projednání se vztahuje i na služební 

 
97 Ustanovení § 11 odst. 4 zákona o státní službě. Všechny osoby oprávněné vydávat služební předpisy jsou 

zároveň i služebním orgánem (srov. ustanovení § 10 zákona o státní službě). Služební orgán jedná a rozhoduje 

ve věcech služebního poměru. Ne však všechny osoby, které jsou dle zákona o státní službě služebním orgánem, 

jsou oprávněny vydávat služební předpisy. Zákon v ustanovení § 10 odst. 1 považuje za služební orgán i vládu 

nebo ministra vnitra pověřeného vládou vůči náměstkovi ministra vnitra pro státní službu a dále vládu či jí 

pověřeného člena, a to vůči vedoucímu služebního úřadu, který je ústředním správním úřadem. Tyto služební 

orgány však nevydávají služební předpisy. 
98 Konsolidovaná důvodová zpráva Ministerstva vnitra k návrhu zákona č. 35/2019 Sb. Zvláštní část, k § 11 odst. 

6. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx 
99 V současné době jsou na území České republiky platné v této oblasti dva zákony, a to zákon č. 309/1999 Sb., 

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv a zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv). Pozdější jmenovaný však ještě není účinný. Bylo pravidlem, že právní předpisy 

nabývaly účinnosti vždy počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení, nebylo-li stanoveno 

jinak. Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv, který novelizoval zákon č. 309/1999 Sb., toto změnil a je nově stanoveno nabytí 

účinnosti buď k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku, není-li stanoveno jinak. Až vejde v účinnost 

zákon č. 222/2016 Sb., dřívější pravidlo o nabývání účinnosti po patnácti dnech po vyhlášení se opět začne 

používat. 
100 Z ustanovení však přesně nevyplývá, jaký bude postup v případě, kdy nadřízený služební orgán vydává 

služební předpis závazný jen pro podřízený služební úřad a předpis tak nebude spadat pod režim ustanovení 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
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předpisy, které se týkají více služebních úřadů.101 Navrhovatel či služební orgán však nejsou 

povinni se vázat stanoviskem, které po projednání odborová organizace zaujme. Tím se liší od 

povinnosti uvedené v zákoníku práce,102 podle nějž zaměstnavatel může pracovní řád 

(obdobným předpisem dle zákona o státní službě je např. služební řád) vydat nebo změnit jen 

s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je jeho vydání nebo změna 

neplatné.103 Zde se střetává soukromoprávní zásada neplatnosti právního jednání, pokud 

odporuje zákonu a princip presumpce správnosti veřejnoprávních aktů.104 V roce 2008 

rozhodoval Ústavní soud105 o zrušení požadavku předchozího souhlasu odborové organizace 

pro vydání nebo změnu pracovního řádu. Navrhovatel byl toho názoru, že zaměstnavatel, 

u něhož působí odborová organizace, se tak dostává do nerovného postavení v porovnání se 

zaměstnavatelem, u kterého odborová organizace nepůsobí. Příslušné ustanovení soudem ale 

zrušeno nebylo, a to z důvodu, že: „[p]racovní řád je totiž vnitropodnikovou právní normou, 

jejímž úkolem je konkretizovat práva a povinnosti stanovené v obecně závazných právních 

předpisech na podmínky zaměstnavatele. Na rozdíl od kolektivní smlouvy či vnitřního 

předpisu, které mohou upravovat pouze práva zaměstnanců, mohou být v pracovním řádu 

upraveny i jejich povinnosti. Je proto namístě, aby byly v takovém případě vytvořeny 

 

§ 132 odst. 3 písm. c) zákona o státní službě. Otázkou je, zda bude návrh služebního předpisu projednáván 

s odborovou organizací, která působí ve služebním úřadu, ve kterém působí i daný služební orgán anebo zda by 

se měl návrh spíše projednat s odborovou organizací, která působí v rámci toho podřízeného služebního úřadu. 

Tuto věc neřeší ani nejnovější komentář k zákonu o státní službě (PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. 

Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 1324. ISBN 978-80-7598-654-

2.). Při řešení uvedeného problému lze přistoupit k restriktivnímu výkladu zákona a projednat služební předpis 

by stačilo pouze s odborovou organizací, kde působí služební orgán (s odborovou organizací v podřízeném 

služebním úřadu by tak k projednání vůbec nedošlo). Vhodnější se ale zdá být použití výkladu extenzivního tak, 

aby byl služební předpis projednán i s odborovou organizací v podřízeném služebním úřadu. Přičemž se dá vyjít 

z účelu odborových organizací, jímž je ochrana a hájení zájmů zaměstnanců v institucích, kde jednotlivé 

organizace působí a lze tak vyvodit, že procesu projednávání návrhu služebního předpisu by se měla účastnit 

především odborová organizace působící v rámci podřízeného služebního úřadu, jelikož služební předpis bude 

zavazovat „její“ zaměstnance. Nadto, odborová organizace by neměla zasahovat do záležitostí jiných úřadů, tedy 

všech, které nejsou v její působnosti. Jiným řešením by mohlo být také použití zásady spolupráce správních 

orgánů a zavázat tak podřízený služební orgán k zajištění projednání služebního předpisu s odborovou organizací 

u něj působící (toho lze dosáhnout i uložením příkazu k výkonu služby dle ustanovení § 84 zákona o státní 

službě). 
101 Ustanovení § 132 odst. 3 písm. c) zákona o státní službě. K problematice tohoto ustanovení se vyjadřuje 

Pichrt, podle kterého není z ustanovení zcela jasné, kdy je ještě služební orgán povinen s odborovou organizací 

návrhy služebních předpisů projednávat a kdy už nikoliv (PICHRT, J. § 132 [Rozsah informační a projednací 

povinnosti služebního úřadu k odborové organizaci]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. Zákon 

o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 514-517). 
102 Ustanovení § 306 odst. 4 zákoníku práce. 
103 BĚLINA, M. a KOPECKÝ, M. § 11 [Vydání služebního předpisu]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., 

KOPECKÝ, M. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 49). 
104 O tom více v kapitole 2.3.1 Rozpor s platným právním předpisem. 
105 Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých 

ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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podmínky pro působení odborové organizace, jejímž úkolem je chránit sociální zájmy 

zaměstnanců.“106 K tomu dodává, že nelze mít za to, že se jedná o nerovné postavení 

zaměstnavatelů, neboť je pouze právem zaměstnanců, aby si zajistili ochranu svých zájmu 

prostřednictvím odborové organizace, a pokud tak neučiní, tak zaměstnavatel může vydat 

pracovní řád sám. Otázkou pak je, pokud zákon o státní službě nestanoví zákaz služebnímu 

orgánu vydat služební předpis bez souhlasu odborové organizace, zda tím nejsou naopak 

krácena práva státních zaměstnanců na ochranu jejich zájmů cestou odborové organizace, 

a zda by zákonodárce neměl na toto poměrně významné právo zaměstnanců myslet. 

2.2.2 Vnitřní připomínkové řízení 

Vnitřní připomínkové řízení je jednou z fází vydávání služebních předpisů, sloužící 

k odstranění právních, jazykových, systematických a jiných vad v obsahu služebního 

předpisu.  Tento proces je srovnatelný s připomínkovým řízením, jež je nedílnou součástí 

zákonodárného procesu sloužící k úpravě a kontrole právních předpisů před jejich přijetím. 

Rovněž by se připomínkové řízení dalo považovat za jakousi horizontální kontrolu dílčích 

subjektů se zákonodárnou iniciativou.107  

 

Připomínkovým řízením standardně procházejí návrhy zákonů, návrhy nařízení vlády 

či návrhy vyhlášek. Ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy, který materiál 

vypracoval, jej dá příslušným orgánům státním správy a dalším věcně příslušným subjektům 

k jeho posouzení (např. z hlediska slučitelnosti s právem Evropské unie). Adresované orgány 

(připomínková místa) mají ke sdělení připomínek stanovenou lhůtu,108 v níž své připomínky 

sdělují orgánu, který materiál vypracoval, a to buď elektronicky, nebo v listinné podobě. 

Připomínky mohou být uplatňovány ve dvou formách. První takovou formou jsou připomínky 

zásadní, které se stávají předmětem rozporu, pokud jim orgán předkládající materiál 

nevyhoví. Ostatní připomínky, tedy takové, které nejsou označené za zásadní, jsou 

 
106 Bod 328 nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. ze dne 12. března 2008. 
107 Připomínkové řízení (označováno také jako meziresortní či vnější připomínkové řízení) vychází 

z Legislativních pravidel vlády, které se použijí v případě, že je zákon předkládán Poslanecké sněmovně 

k projednání vládou (podrobnosti připomínkového řízení jsou upraveny v čl. 3-16 Legislativních pravidel vlády 

a čl. II. Jednacího řádu vlády). Vládní návrh zákona je nejčastějším způsobem předložení návrhu zákona. Kromě 

vlády mají podle Ústavy České republiky zákonodárnou iniciativu také poslanec či skupina poslanců, Senát jako 

celek a krajské zastupitelstvo nebo zastupitelstvo hlavního města Prahy. Pokud návrh zákona není předložen ze 

strany vlády, předseda Poslanecké sněmovny jí ho zašle a požádá jí, aby se do 30 dnů od doručení této žádosti 

k návrhu zákona vyjádřila.  
108 Dle článku 5 odst. 3 Legislativních pravidel vlády činí lhůta pro sdělení připomínek 15 pracovních dnů,  

není-li stanovena lhůta delší. 
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považovány pouze za návrh a nestávají se předmětem rozporu. Orgán, který materiál 

k připomínkám předložil, je posléze povinen připomínky, které se staly předmětem rozporu, 

vždy projednat s jednotlivými připomínkovými místy, ostatní uplatněné připomínky projedná 

jen v případě, že to sám považuje za potřebné. Pokud se při projednávání připomínek 

nepodaří rozpor odstranit na úrovni jednotlivých orgánů, jednání o něm postupuje o úroveň 

výše a rozpor se tak může dostat až k rozhodnutí vládě.109 V případě, že po připomínkovém 

řízení se podstatně změní obsah věcného záměru nebo návrhu zákona, musí jej orgán, který 

materiál vypracoval, předložit znovu k připomínkám. Po skončení připomínkového řízení se 

materiál zašle vládě a Legislativní radě vlády. 

 

Je nezbytné, aby i služební předpisy, dříve než budou vydány, prošly obdobným 

procesem. Připomínkové řízení se zde však koná zpravidla pouze v rámci jednoho služebního 

úřadu, proto je označováno jako vnitřní a může probíhat např. následujícím způsobem.110 

Návrh se po jeho zpracování navrhovatelem, kterým mohou být jednotlivé organizační 

útvary111 služebního úřadu, zašle k připomínkám připomínkovým místům. Takovými 

připomínkovými místy jsou především vedoucí podřízeného služebního úřadu (v případě, že 

podřízený služební úřad existuje a že by daný služební předpis zasahoval do jeho osobní 

působnosti), státní tajemník a dále útvary služebního úřadu, do jejichž věcné působnosti spadá 

předmět služebního předpisu.112  

 

Navrhovatel předpisu řídí celý průběh vnitřního připomínkového řízení, stanoví termín 

pro uplatnění případných připomínek (minimální lhůta může být stanovena služebním 

předpisem, který stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů v rámci daného 

služebního úřadu) a zároveň odpovídá za to, že návrh je rozeslán stanoveným způsobem.113 

Stejně jako u standardního připomínkového řízení, připomínková místa označí svou 

 
109 To znamená, že pokud se řeší rozpor v rámci dvou ministerstev a neodstraní-li ho v rámci jednání příslušní 

náměstci, řeší ho posléze mezi sebou příslušní členové vlády (ministři), nebo vedoucí jiného ústředního orgánu 

státní správy. V situaci, kdy se nepodaří ani takto rozpor odstranit, pak o něm rozhoduje vláda, které je rozpor 

předložen spolu s věcným záměrem nebo návrhem zákona. Může se stát, že po předložení rozporu vládě se 

rozpor vyřeší, v takovém případě pak člen vlády, v jehož resortu došlo k vyřešení rozporu, o tom informuje 

neprodleně ostatní členy vlády. 
110 Srov. služební předpis o vydávání služebních předpisů. 
111 Útvar připravuje návrh služebního předpisu v oblasti činnosti spadající do jeho působnosti podle jiného 

služebního či vnitřního předpisu. 
112 Působnost útvarů by měla být stanovena jiným služebním či vnitřním předpisem. 
113 Takovým způsobem může být např. datová schránka, vnitřní elektronický systém spisové služby apod., vždy 

záleží na praxi jednotlivého služebního úřadu. Útvary by mimo jiné měly posoudit i soulad předpisu s právními 

předpisy a jinými služebními předpisy. 
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připomínku za zásadní či ostatní. Zásadní připomínku je navrhovatel předpisu povinen 

vypořádat jakožto předmět rozporu, v případě jejího neakceptování ji poté projedná 

s příslušným připomínkovým místem. Jestliže je připomínce vyhověno, promítne se zpravidla 

do znění služebního předpisu. Pokud není rozpor odstraněn, navrhovatel vypracuje návrh 

řešení a předloží jej služebnímu orgánu,114 který rozhodne o dalším postupu (tím může být 

např. opakování připomínkového řízení nebo sám může vybrat řešení). Další povinností 

navrhovatele je také zajištění projednání návrhu s odborovou organizací, tak jak je uvedeno 

v ustanovení § 132 odst. 2 písm. d) zákona o státní službě. U některých druhů služebních 

předpisů, zejména u těch rozsáhlejších a těch, které se týkají organizace služebního úřadu, 

může být služebním předpise o vydávání v rámci jednotlivých úřadu stanoveno, že se musí 

návrh služebního předpisu (bude se tak dít po vypořádání všech připomínek a zároveň před 

podpisem služebního orgánu) projednat s ministrem, resp. s tím, kdo stojí v čele daného 

služebního úřadu. 

 

Proces připomínkového řízení se u od výše popsaného může u jednotlivých služebních 

úřadů mírně lišit. Stejně jako si služební úřad ve služebním předpise může stanovit odchylky 

ve vydávání a evidenci služebních předpisů, může tak činit i v případě postupu vnitřního 

připomínkového řízení. Jedním z příkladů takových odchylek může být samotný služební 

předpis o vydávání služebních předpisů. Služební předpisy vydávané náměstkem pro státní 

službu jsou často závazné i vně samotného Ministerstva vnitra, proto připomínková místa 

nebudou jen jednotlivé útvary uvnitř služebního úřadu, ale i státní tajemníci či vedoucí 

služebních úřadů, které nemají nadřízený služební úřad.115  

2.2.3 Novelizace služebních předpisů a její důvody 

S nabytí účinnosti zákona o státní službě a zavedením služebních předpisů se ve 

služebních úřadech objevila dvojkolejnost v procesu vydávání interních předpisů, a především 

ve změnách služebních a vnitřních předpisů. Na rozdíl od služebních předpisů, kdy k jejich 

změnám dochází vydáním jednotlivých novel, u vnitřních předpisů jsou stále drženým 

způsobem změn dodatky.116 

 

 
114 Služebním orgánem se zde rozumí státní tajemník, vedoucí služebního úřadu, případně náměstek pro státní 

službu či nově personální ředitel sekce pro státní službu, jelikož ti jsou oprávněni vydat služební předpis. 
115 Viz čl. 5 odst. 1 služebního předpisu o vydávání služebních předpisů. 
116 Více v kapitole 5.2 Tvorba a platnost vnitřních předpisů. 
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Služební předpis by měl být pravidelně kontrolován, zpravidla navrhovatelem, 

z hlediska jeho aktuálnosti. Taková kontrola může být buď plánovaná v pravidelně 

stanovených termínech anebo neplánovaná, tzn. kontrola proběhne nárazově v návaznosti na 

určitou událost (například vydání nového právního předpisu). Pokud ze závěru kontroly 

vyplyne, že služební předpis není nadále v souladu s platnou právní úpravou nebo je zjištěn 

jiný nedostatek,117 měl by navrhovatel neprodleně upozornit toho, kdo vede přehled 

služebních předpisů či je jinak eviduje. S tím dále navrhovatel dle rozsahu nedostatku 

předloží buď návrh na změnu či zrušení služebního předpisu. Změny služebních předpisů se 

provádějí zpravidla formou novelizací, v určitých situacích však může dojít až ke zrušení 

původního služebního předpisu a vydání nového. Proces tvorby novel by měl probíhat podle 

pravidel a způsobem, který je popsán v předchozích kapitolách o tvorbě a vydávání 

služebních předpisů, a to včetně vnitřního připomínkového řízení.  

2.3 Platnost a soulad služebních předpisů 

Jelikož po implementaci zákona o státní službě byly interní akty ve služebních úřadech 

rozděleny do dvou skupin, na služební a jiné vnitřní předpisy, vyvstala otázka ohledně 

platnosti vnitřních předpisů a jejich částí týkajících se záležitostí souvisejících se 

zajišťováním organizační věci služby a správy služebních vztahů, které byly na služebních 

úřadech vydány před 30. červnem 2015. Bohužel tato problematika byla zákonodárcem 

opomenuta, a tak zůstalo na rozhodnutí služebních orgánů, zda se takové předpisy budou 

považovat za služební předpisy jím vydané a budou tak závazné i pro státní zaměstnance. 

Zároveň také přešly na služební orgán pravomoci související se zajišťováním organizačních 

věcí služby a správy služebních vztahů. 

 

Tak jako tomu je u jiných právních předpisů, které musí být vždy vyhlášeny ve Sbírce 

zákonů či jiným způsobem (např. na úřední desce), i služební předpisy musí být vyhlášeny, 

aby nabyly platnosti a účinnosti. 

 
117 Ustanovení § 12 odst. 5 zákona o státní službě stanoví zvláštní postup pro případ, že je služební předpis 

v rozporu s právním předpisem nebo služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném 

služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu a služební úřad sám nezajistí nápravu takového nedostatku 

včas v návaznosti na jím prováděné kontroly. Tento postup je podrobněji vylíčen v kapitolách 2.3.1 Rozpor 

s platným právním předpisem a 2.3.2 Rozpor se služebním předpisem. 
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2.3.1 Rozpor s platným právním předpisem 

Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o státní službě stanoví, že služební předpis nesmí být 

v rozporu s právním předpisem a ani s jiným služebním předpisem vydaným služebním 

orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu. Toto ustanovení 

nezavádí výjimku ani pro úřady taxativně uvedené v ustanovení § 11 odst. 5 zákona o státní 

službě, pro jejichž zaměstnance služební předpisy vydané náměstkem pro státní službu nejsou 

závazné. Komentář k zákonu o státní službě tuto výjimku ale dovozuje, a to právě z důvodu 

nezávaznosti.118 Je nepochybné, že služební předpisy těchto úřadů nemohou být v rozporu 

s právními předpisy, otázkou ale je, zda je soulad se služebními předpisy náměstka pro státní 

službu v případě těchto předpisů relevantní či nikoliv.119 

 

Teorie řadí služební předpisy do práva veřejného,120 kde se uplatňuje autoritativní 

projev vůle a rovněž zde platí presumpce platnosti a správnosti správních aktů. Proto, i kdyby 

byl služební předpis v rozporu s právním předpisem, byl by pro služební úřady a osoby 

v ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní službě závazný až do té doby, než by byl změněn či 

zrušen příslušným služebním úřadem nebo soudem.121,122 Domnívají-li se adresáti služebních 

předpisů, že je služební předpis v rozporu s právním předpisem, měli by užít stejný postup, 

jaký zákon o státní službě stanoví pro rozpor příkazu k výkonu služby s právním či služebním 

předpisem.123 Na rozdíl od toho, v oblasti práva soukromého, tedy pokud by byl např. vnitřní 

předpis dle zákoníku práce v rozporu s právním předpisem, neplatí předpoklad platnosti 

a takový vnitřní předpis se bude považovat za neplatný a nebude pro jeho adresáty závazný.124 

Postup při nápravě rozporu služebního předpisu s právním předpisem upravuje ustanovení 

 
118 BĚLINA, M. a KOPECKÝ, M. § 12 [Soulad služebních předpisů]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., 

KOPECKÝ, M. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 52-53. 
119 Srov. kapitola 2.3.3. Legislativní mezery. 
120 Zákon o státní službě je součástí správního práva, které je jedním z odvětví veřejného práva. Správní právo 

mimo jiné upravuje i veřejnou správu, která je dnes z části regulována právě zákonem o státní službě. Co je 

správním právem a jeho prameny rozebírá ve své učebnici např. Kopecký (KOPECKÝ, M. Správní právo. 

Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s.9-31). 
121 Srov. ustanovení § 101f odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „soudní řád správní“). 
122 Výjimku by tvořila situace, kdy by se měl státní zaměstnanec a další osoby v § 11 odst. 3 zákona o státní 

službě svým jednáním, které by sice bylo v souladu se služebním předpisem, ale v rozporu s právním předpisem, 

dopustit trestného činu. V takovém případě dle ustanovení § 85 odst. 3 ve spojení s § 85 odst. 4 a 5 zákona 

o státní službě nebude pro tuto osobu služební předpis závazný. 
123 Tento postup je rozebrán v kapitole 2.5 Služební předpis vs. příkaz k výkonu služby. 
124 Takovou neplatnost zamýšlel u služebního předpisu i původní služební zákon (srov. § 10 odst. 5 služebního 

zákona). 
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§ 12 zákona o státní službě ve spojení s § 101e a § 101f soudního řádu správního125 a níže je 

podrobněji rozebrán. 

 

Nastane-li situace, že se služební předpis dostane do rozporu s právním předpisem, 

nejprve vyzve nadřízený služební orgán ten služební orgán, který předpis vydal, ke zjednání 

nápravy, stanoví ke zjednání přiměřenou lhůtu a zároveň pozastaví účinnost daného 

služebního předpisu.126 Ode dne doručení rozhodnutí o pozastavení účinnosti přestává být 

služební předpis závazný pro státní zaměstnance (a další osoby uvedené v ustanovení § 10 

odst. 3 zákona o státní službě). Pokud příslušný služební orgán zjedná nápravu (předpis zruší 

nebo jej změní) ve stanovené lhůtě, nadřízený služební orgán postupuje ustanovení § 12 odst. 

3 zákona o státní službě a zruší své rozhodnutí o pozastavení účinnosti služebního předpisu 

neprodleně potom, co je mu sděleno zjednání nápravy. Takovým krokem pak procedura 

končí. Jiná situace nastane, nedojde-li ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k nápravě. 

Nadřízený služební orgán daný služební předpis zruší a informuje o tom příslušný služební 

orgán, který předmětný předpis vydal. 

 

K odlišnému procesu také dojde, pokud služební úřad nemá nadřízený služební úřad 

anebo pokud je nečinný (např. nevyzve-li ke zjednání nápravy). V takovém případě zákon 

o státní službě pamatuje na náměstka pro státní službu, který přebírá roli nadřízeného 

služebního úřadu. Ten postupuje stejně, jako by měl postupovat nadřízený služební orgán 

s výjimkou situace, kdy není služebním orgánem zjednána náprava. Náměstek pro státní 

službu totiž není v takových případech oprávněn služební předpis zrušit a po marném uplynutí 

lhůty k nápravě musí do 30 dnů podat návrh na zrušení služebního předpisu k Městskému 

soudu v Praze podle ustanovení § 101e odst. 4 soudního řádu správního. V návrhu musí 

 
125 Ustanovení § 101e a §101f byly do soudního řádu správního začleněny zákonem č. 250/2014 Sb., o změně 

zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, s účinností od 1. 1. 2015. 
126 Poradní sbor náměstka pro státní službu se ve svém závěru č. 21 ze dne 16. března 2018 zaobíral otázkou, zda 

se na rozhodování o pozastavení účinnosti služebního předpisu použije správní řád. Správní řád upravuje postup 

orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, 

pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (srov. ustanovení § 1 odst. 1 správního řádu). Dle tohoto 

vymezení se ustanovení správního řádu aplikují pouze v případech, kdy se jedná o vrchnostenskou veřejnou 

správu a může být dotčeno veřejné subjektivní právo. Co se týče pozastavení účinnosti služebního předpisu, 

poradní sbor je toho názoru, že zde se správní řád nepoužije. Je to jednak proto, že se jedná o vnitřní vztahy ve 

veřejné správě a dále proto, že pravomoc vydat služební předpis není veřejným subjektivním právem, ale pouze 

kompetencí služebního orgánu. Závěrem pak uvádí, že proti rozhodnutí o pozastavení účinnosti není přípustný 

opravný prostředek ani možnost podat žalobu ve správním soudnictví. (Závěr č. 21 ze zasedání poradního sboru 

náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 16. března 2018. [online]. [cit. 2020-

11-16].  Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspxze) 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspxze
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kromě obecných náležitostí127 náměstek pro státní službu uvést, z jakých důvodů považuje 

služební předpis nebo jeho část za nezákonný. Náměstek pro státní službu je zároveň jediným 

oprávněným tento návrh ve správním soudnictví podat. Soud je pak při svém rozhodování 

vázán rozsahem a důvody návrhu, přičemž, pokud jej shledá důvodným a dojde k závěru, že 

služební předpis je nezákonný,128 zruší tento předpis nebo jeho část dnem, který určí 

v rozsudku. Zrušení však nemůže mít účinky ex tunc, což vychází z ustanovení § 101f odst. 4 

soudního řádu správního, podle kterého práva a povinnosti z právních vztahů, které vznikly 

před zrušením služebního předpisu, zůstávají nedotčeny. Výjimkou je dosud nevykonané, 

pravomocné rozhodnutí o kárném opatření, které bylo vydané na základě služebního předpisu, 

jenž soud zrušil. Zrušením služebního předpisu zde vzniká důvod pro obnovu řízení.129 

 

Soudní řízení o zrušení služebního předpisu může končit samozřejmě i jinak než 

zrušením napadeného předpisu. V případě, že soud shledá návrh na zrušení služebního 

předpisu nedůvodným, zamítne jej. Rozhodnutí náměstka pro státní službu o pozastavení 

účinnosti pak pozbývá platnosti dnem právní moci zamítavého rozhodnutí soudu. V případě, 

že by navrhovatel (náměstek pro státní službu) chtěl svůj návrh na zrušení rozšířit již po 

zahájení řízení, poté, co jím podaný návrh byl bez vad, uplatní se v řízení zásada koncentrace. 

Soud tedy v rozhodnutí, jímž se řízení končí, odmítne ty části návrhu napadeného služebního 

předpisu, o které byl navrhovatelem rozšířen.130  

 

Proti meritornímu rozhodnutí Městského soudu se lze posléze bránit podáním kasační 

stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu podle § 102 a násl. soudního řádu správního. Podle 

výsledku rozhodnutí bude k podání kasační stížnosti legitimován buď náměstek pro státní 

službu anebo osoby zúčastněné na řízení před Městským soudem.131 Vymezení účastníků 

řízení o zrušení služebního předpisu nebo jeho části právě před Městským soudem je poněkud 

problematické. Kdo jsou účastníci řízení obecně uvádí ustanovení § 33 odst. 1 soudního řádu 

správního, podle nějž jimi jsou navrhovatel a odpůrce nebo ti, o nichž to stanoví zákon. 

 
127 Srov. ustanovení § 37 odst. 2 a 3 soudního řádu správního. 
128 Služební předpis nebo jeho část je v rozporu se zákonem, pokud ten, kdo jej vydal, překročil meze své 

působnosti a pravomoci nebo služební předpis nebyl vydán zákonem stanoveným způsobem. Více viz. 

PŘÍKOPA, V. O jednom správním soudu a služebních předpisech. Právní prostor. [online]. 2015.  

[cit. 2020-06-24]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/o-jednom-spravnim-soudu-a-

sluzebnich-predpisech 
129 Ustanovení § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu. 
130 BLAŽEK, T. § 101e In: BLAŽEK, T., JIRÁSEK, J., MOLEK, P., POSPÍŠIL, P., SOCHOROVÁ, V., 

ŠEBEK, P. Soudní řád správní. [online]. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. Dostupné 

z právního informačního systému Beck-online. 
131 Ustanovení § 102 soudního řádu správního. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/o-jednom-spravnim-soudu-a-sluzebnich-predpisech
https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/o-jednom-spravnim-soudu-a-sluzebnich-predpisech
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Soudní řád správní jako účastníka řízení o zrušení služebního předpisu výslovně uvádí pouze 

náměstka pro státní službu jakožto navrhovatele.132 Další účastníci tohoto druhu řízení 

zákonem však vymezeni nejsou. Odpůrcem ale pravděpodobně bude (obdobně jako u řízení 

o zrušení opatření obecné povahy) právě služební úřad, který napadený služební předpis 

vydal.133 Další osoby zúčastněné na řízení budou takové osoby, které byly ve svých právech 

a povinnostech dotčeny vydáním služebního předpisu, za podmínky, že soudu oznámily, že 

svá práva budou v řízení uplatňovat. Obecně je právní úprava řízení o zrušení služebního 

předpisu převzata z ustanovení o řízení o zrušení opatření obecné povahy, což determinuje 

možnost při výkladu ustanovení § 101e a § 101f soudního řádu správního vycházet 

i z judikatury vztahující se k řízení o zrušení opatření obecné povahy. Rozdílem u těchto 

řízení je však jejich účel, kdy v případě služebních předpisů se nejedná o ochranu veřejných 

subjektivních práv, ale o ochranu zákonnosti při výkonu veřejné správy. 

2.3.2 Rozpor se služebním předpisem 

Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o státní službě zamýšlí případ, kdy by služební předpis 

byl v rozporu se služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním 

úřadu nebo náměstkem pro státní službu. Následující odstavce § 12 zákona o státní službě se 

však zabývají pouze postupem pro řešení rozporu s právním předpisem a uvedená situace je 

zde tak zcela opomenuta. Dle komentáře k zákonu o státní službě by bylo možné uplatnit 

princip hierarchie uvnitř státní správy a výše uvedené ustanovení naplnit „tak, že by služební 

orgán v nadřízeném služebním úřadu zrušil služební předpis podřízeného služebního úřadu 

odporující „vyššímu“ služebnímu předpisu podle stejných pravidel, jako je tomu v případě 

rozporu s právním předpisem.“134 Problém by však vyvstal za situace, kdy by se služební 

předpis dostal do rozporu se služebním předpisem, který vydal náměstek pro státní službu, 

jelikož náměstek pro státní službu by nebyl nadřízeným služebním orgánem. Navíc, jak 

stanoví zákon o státní službě ve spojení se soudním řádem správním, náměstek pro státní 

službu ani nemá pravomoc služební předpisy rušit a musí se s tímto vždy obracet na správní 

soud.  

 
132 Ustanovení § 101e odst. 1 soudního řádu správního. 
133 K problematice vymezení účastníků v řízení o zrušení služebního předpisu se ve svém článku vyjadřuje 

V. Příkopa (PŘÍKOPA, V. Seriál o státní službě. Díl osmý: Rušení služebních předpisů. Právní rozhledy 

[online]. 2016, č. 2, s. 46-51. [cit. 2020-07-01]. Dostupné z právního informačního systému Beck-online). 
134 BĚLINA, M. a KOPECKÝ, M. § 12 [Soulad služebních předpisů]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., 

KOPECKÝ, M. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 55. 
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2.3.3 Legislativní mezery  

Výše uvedené ale není jediným nedostatkem, co se týče právní úpravy související 

s rušením služebních předpisů. Právní úprava o řízení o rušení služebních předpisů je 

rozptýlena do dvou právních předpisů, a právě to by mohlo být příčinou několika vad. Zákon 

o státní službě stanoví náměstkovi pro státní službu lhůtu 30 dnů pro podání návrhu na zrušení 

služebního předpisu k soudu, stejně tak pak stanoví i soudní řád správní. Takové duplicitní 

ustanovení, ačkoliv se nejedná o jeden právní předpis, se zdá být nadbytečné. V ani jednom 

z předpisů však není zmíněno, zda lze zmeškání této lhůty prominout či nikoliv. 

Pravděpodobně se jedná o pouhé opomenutí zákonodárce, když v jiných typech řízení soudní 

řád správní stanoví, že zmeškání této lhůty nelze prominout.135 V návaznosti na ustanovení 

§ 40 odst. 5 soudního řádu správního lze dovodit, že lhůtu k podání návrhu na zrušení 

služebního předpisu prominout lze, pokud by se u náměstka pro státní službu objevily vážné 

omluvitelné důvody. Další drobný nedostatek lze nalézt v názvu dílu 8 soudního řádu 

správního, kdy název zní Řízení o zrušení služebního předpisu, ale následující paragrafy 

rovněž mluví o možnosti rušení části služebního předpisu, proto by de lege ferenda bylo 

vhodnější díl pojmenovat jako Řízení o zrušení služebního předpisu nebo jeho části 

a v souvislosti s tím tak sjednotit celou terminologii v na to navazujících ustanoveních. 

Výraznější je pak legislativně-technická chyba záležející v nezařazení řízení o zrušení 

služebního předpisu v taxativním vytyčení pravomoci správních soudů,136 kdy v logickém 

uspořádání tohoto paragrafu by mělo být přidáno řízení do odst. 2 písm. d) soudního řádu 

správního. Podobnou slabinou je i nedokonalé znění výše uváděného ustanovení § 12 odst. 1 

zákona o státní službě, které mimo jiné stanoví, že služební předpis nesmí být v rozporu se 

služebním předpisem vydaným náměstkem pro státní službu. Problém zde nastává v případě 

tzv. nezávislých úřadů, pro jejichž zaměstnance služební předpisy vydané náměstkem pro 

státní službu nejsou závazné.137  Komentář k zákonu o státní službě sice uvádí, že služební 

předpisy těchto úřadů jsou výjimkou,138 avšak příslušné ustanovení zákona o státní službě 

hovoří celkem jasně a žádné výjimky nestanoví ani v tomto případě. 

 

 
135 Srov. ustanovení § 72 odst. 4, § 80 odst. 2, § 84 odst. 2, § 93 odst. 3, § 101b odst. 1, § 106 odst. 2 soudního 

řádu správního. 
136 Srov. ustanovení § 4 soudního řádu správního. 
137 Ustanovení § 11 odst. 5 zákona o státní službě. 
138 BĚLINA, M. a KOPECKÝ, M. § 12 [Soulad služebních předpisů]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., 

KOPECKÝ, M. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 52-53. 
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Dále by se za vadu dalo považovat i to, že pokud soud jedná o zrušení služebního 

předpisu pro rozpor s právním předpisem, je pro něj rozhodující stav v době vyhlášení 

rozhodnutí.139 Pokud však služební orgán, který vydal nezákonný služební předpis, zjedná 

nápravu před vyhlášením rozhodnutí ve správním soudnictví, pak soud ve svém rozhodnutí 

nemůže již dojít k závěru, že je služební předpis nebo jeho část v rozporu se zákonem a podle 

ustanovení § 101f odst. 2 soudního řádu správního návrh pro jeho nedůvodnost zamítne. Zde 

by se jevila jako vhodná reakce soudu řízení zastavit, tak jak o tom hovoří zákon o státní 

službě ve svém ustanovení § 12 odst. 7, soudní řád správní však v díle osmém o řízení 

o zrušení služebního předpisu takovou možnost vůbec nezmiňuje. Další problém během řízení 

by se mohl vyskytnout v rámci řízení o kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu. 

Meritorním rozhodnutím Městského soudu v Praze může být služební předpis zrušen. Pokud 

však Nejvyšší správní soud rozhodne tak, že zruší takový rozsudek Městského soudu v Praze, 

není jasná otázka ohledně existence napadeného služebního předpisu. Pravděpodobně ale 

nedojde k jeho znovuobnovení, obdobně jako k tomu nedojde ani v případě zrušení právního 

předpisu, kterým byl zrušen předchozí právní předpis.140 Zákon o státní službě i soudní řád 

správní v této oblasti mlčí, a soud by se tak s uvedeným problémem mohl a měl vypořádat 

v odůvodnění svého rozhodnutí. 

 

Ostatně i v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/14141 je vyjádřen názor, že 

spousta ustanovení v zákoně o státní službě je nejasně napsaná a při jejich použití v praxi 

budou vznikat různé problémy, což se vzhledem k souvisejícím ustanovení o řízení o zrušení 

služebního předpisu nepochybně bude týkat i soudního řádu správního. Jelikož se přece jen 

ale stále jedná o relativně novou právní úpravu a doposud řízení o zrušení služebního předpisu 

před soudem neproběhlo, není v současné době možné říci, zda výše uvedené bude 

jednoznačně problémem.142 

 
139 V návaznosti na ustanovení § 64 soudního řádu správního a § 154 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád. 
140 BĚLINA, M. a KOPECKÝ, M. § 12 [Soulad služebních předpisů]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., 

KOPECKÝ, M. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 54. 
141  Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14. 
142 PŘÍKOPA, V. Seriál o státní službě. Díl osmý: Rušení služebních předpisů. Právní rozhledy [online]. 2016, 

č. 2, s. 46-51. [cit. 2020-07-01]. Dostupné z právního informačního systému Beck-online. 
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2.4 Vztah služebního předpisu a kolektivní dohody 

Kolektivní dohoda upravuje práva státních zaměstnanců a práva a povinnosti jejích 

stran.143 Slouží hlavně ke zlepšení zdravotních, sociálních a kulturních podmínek výkonu 

služby.144 Státní zaměstnanci nemohou kolektivní dohodu uzavírat sami za sebe, jelikož jejich 

počet je vůči zaměstnavateli (státu) ve velkém nepoměru. Proto zákon stanoví, že uzavřít 

kolektivní dohodu může pouze odborová organizace, která vzniká právě s cílem prosazování 

různých zájmů svých členů (státních zaměstnanců). Kolektivní dohodu upravuje zákon 

o státní službě v ustanovení § 143, kde rovněž odkazuje na zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání, který se aplikuje na postup při uzavírání kolektivní dohody a na řešení 

kolektivních sporů. Zároveň stanoví, že platnost a účinnost dohody se řídí zákoníkem práce, 

jenž upravuje kolektivní smlouvu (kolektivní dohoda je její obdobou) podrobněji.145 Existují 

dva typy kolektivních dohod. Prvním druhem je kolektivní dohoda uzavřená mezi služebním 

orgánem a odborovou organizací působící u příslušného služebního úřadu na straně druhé. 

Druhým je pak kolektivní dohoda vyššího stupně, kterou uzavírá odborová organizace 

s vládou.146 

 

Zákon o státní službě vztah mezi služebními předpisy a kolektivní dohodou nijak 

neřeší. Může však nastat situace, kdy služební předpis danou materii upravuje rozdílně od 

kolektivní dohody. V takovém případě není jasné, jak by se mělo postupovat. Takový vztah 

není zcela vyjasněn ani v případě kolektivní smlouvy a vnitřního předpisu.147 Z ustanovení 

§ 307 odst. 2 zákoníku práce sice vyplývá, že pokud smlouva či vnitřní předpis obsahuje 

rozdílnou úpravu tak, že zaměstnanci přísluší více práv, pak mu přísluší jen jedno takové 

právo podle toho, které si sám určí.148 Zákon však již neuvádí, zda se jedná o kolektivní 

smlouvu či např. o smlouvu pracovní. Nadto, aby se některá ustanovení zákoníku práce mohla 

vztahovat na státní zaměstnance, musí zákon o státní službě na zákoník práce přímo odkázat. 

 
143 Kolektivní dohoda není považována za veřejnoprávní smlouvu podle správního řádu, nenaplňuje její definiční 

znaky. Obecně je jí přisuzována spíše povaha soukromoprávní, a to např. z důvodu, že strany při kolektivním 

vyjednávání vystupují v rovném postavení (KOPECKÝ, P. Několik poznámek ke kolektivní dohodě podle 

zákona o státní službě. Právní rozhledy [online]. 2020, č. 19, s. 655-663. [cit. 2020-11-10]. Dostupné z právního 

informačního systému Beck-online). 
144 Ustanovení § 143 odst. 1 zákona o státní službě. 
145 O kolektivní smlouvě podrobněji v kapitole 5.4 Kolektivní smlouva a kolektivní dohoda. 
146 Problematiku týkající se stran kolektivních dohod podrobněji rozebírá např. Kopecký (KOPECKÝ, P. 

Několik poznámek ke kolektivní dohodě podle zákona o státní službě. Právní rozhledy [online]. 2020, č. 19, 

s. 655-663. [cit. 2020-11-10]. Dostupné z právního informačního systému Beck-online). 
147 Srov. kapitola 5.4 Kolektivní smlouva a kolektivní dohoda. 
148 Týká se mzdových, platových a ostatních práv. 
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Zákon o státní službě v případě kolektivní dohody úpravu na zákoník práce nedeleguje, 

a proto může být výše uvedené pouze inspirací. Postup v případě možného rozporu kolektivní 

dohody a služebního předpisu neupravoval ani předchozí služební zákon. Ač není příliš 

pravděpodobné, že tato situace nastane a služební úřady se tomuto snaží jistě vyhnout, 

zákonodárce by měl pomýšlet na to, že k rozporu přece jen dojít může a do budoucna tak 

postup stanovit. I přestože postup rozporu není řešený, mezi povinnostmi státního 

zaměstnance je dodržování služebních předpisů, a nikoliv kolektivní dohody, dá se tedy 

očekávat, že by služební předpis dostal ze strany státního zaměstnance před kolektivní 

dohodou přednost. 

2.5 Služební předpis vs. příkaz k výkonu služby 

Příkaz k výkonu služby slouží k ukládání služebních úkolů. Prostřednictvím příkazu 

k výkonu služby, stejně jako prostřednictvím služebního předpisu, může být státnímu 

zaměstnanci (a i dalším osobám uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní službě) 

uložena povinnost. Mezi povinnosti státního zaměstnance podle ustanovení § 77 odst. 1 

písm. c) zákona o státní službě patří dodržovat právní předpisy vztahující se k výkonu služby, 

služební předpisy a příkazy k výkonu služby. V případě, že státní zaměstnanec řádně neplní 

své povinnosti, které mu z těchto předpisů a příkazů vyplývají, porušuje tím služební kázeň 

a dopouští se tak kárného provinění.  

 

Výčet oprávněných osob k vydávání služebních předpisů je, tak jak ho uvádí 

ustanovení § 11 odst. 4 zákona o státní službě, taxativní. Na rozdíl od toho je výčet těch, kteří 

jsou oprávněni vydávat příkazy k výkonu služby, demonstrativní. Ustanovení § 84 odst. 1 

zákona o státní službě stanoví, že příkazy k výkonu služby může dávat státnímu zaměstnanci 

pouze příslušný člen vlády, náměstek člena vlády, vedoucí Úřadu vlády a představený.149 

Ustanovení § 84 odst. 3 zákona o státní službě navíc zavádí oprávnění vydávat příkazy 

k výkonu služby těm, o nichž tak stanoví jiný zákon, a tudíž se jedná o okruh neuzavřený.150 

Oprávnění ukládat příkazy k výkonu služby obecně náleží představeným, tedy osobám, vůči 

kterým je adresát příkazu v podřízeném vztahu. Takový vztah je obdobou hierarchického 

vztahu zaměstnavatele a zaměstnance ve smyslu zákoníku práce. Navíc, podle Kopeckého je 

 
149 Jinak je tomu u státních zaměstnanců zařazených/jmenovaných v Úřadu vlády, na které se bude vztahovat 

ustanovení § 84 odst. 2 zákona o státní službě. 
150 VAVERA, F.; HULINSKÝ, P.; MLSNA, P.; MATES, P.; CHRÁSTKOVÁ, K.; DOLEŽÍLEK, J.; ŠKODA, 

J. Zákon o státní službě s poznámkami. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 142-143. 
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ukládání příkazu k výkonu služby „interním aktem činěným v rámci zaměstnaneckých 

vztahů“, nejedná se tedy o výkon vrchnostenské veřejné správy. To ukazuje, že i přestože je 

služební poměr státního zaměstnance veřejnoprávním vztahem, stále se jedná druh závislé 

činnosti, třebaže je odlišný od pracovněprávního vztahu.151 

 

Co se týče rozsahu, v jakém je představený příkazy k výkonu služby oprávněn ukládat, 

tak tam je omezen rozsahem stanoveným služebním předpisem, resp. v rozsahu stanoveném 

příslušným členem vlády. Služební předpis musí v rámci služebního úřadu jasně vymezit 

rozsah pravomocí jednotlivých představených.152 Příkazy k výkonu služby by měly být 

v souladu s právními i služebními předpisy. Více je vztah služebních předpisů a příkazů 

k výkonu služby pak rozveden v ustanovení § 85 zákona o státní službě, které říká, že pokud 

se státní zaměstnanec domnívá, že příkaz, který má splnit, je v rozporu s právním nebo se 

služebním předpisem, měl by na to upozornit svého bezprostředně nadřízeného 

představeného, případně vyššího představeného, vedoucího služebního úřadu, vedoucího 

Úřadu vlády nebo člena vlády. Zákon sice dává státnímu zaměstnanci možnost vybrat si, 

jakému z nadřízených to oznámí, upřednostnit by měl ale toho, kdo mu příkaz k výkonu 

služby vydal, protože ten může trvat na jeho splnění. Na tuto skutečnost by měl poukázat 

vždy před tím, než začne plnit povinnost danou mu příkazem. Upozornění může být 

v jakékoliv podobě, tedy např. i pouze ústní.153 Pokud však nedojde v přiměřené době 

k nápravě, má státní zaměstnanec již povinnost na rozpor upozornit písemně. Může dojít 

k situaci, kdy i přes řádné upozornění, nadřízený představený na splnění příkazu stále trvá. 

V takovém případě musí tento představený vydat příkaz písemně. Ten se poté i s písemným 

upozorněním založí do osobního spisu státního zaměstnance a neprodleně se o tom vyrozumí 

náměstek pro státní službu. Rozpor však nemůže být pouze domnělý a nezbavuje státního 

zaměstnance povinnosti služební příkaz splnit. Jiná situace by nastala, pokud by měl splněním 

příkazu spáchat trestný čin nebo správní delikt. Zde zákon o státní službě stanoví, že státní 

zaměstnanec takový příkaz k výkonu služby plnit nesmí, v opačném případě by byl 

 
151 KOPECKÝ, M. Správní činnosti v oboru státní služby. AUC Iuridica. [online]. 2020, č. 2, s. 111-120. 

[cit. 2020-11-03]. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/8149/Iurid_66_2_0111.pdf  
152 VAVERA, F.; HULINSKÝ, P.; MLSNA, P.; MATES, P.; CHRÁSTKOVÁ, K.; DOLEŽÍLEK, J.; ŠKODA, 

J. Zákon o státní službě s poznámkami. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 143. 
153 Dle 1. vydání komentáře k zákonu o státní službě by měl způsob upozornění blíže specifikovat právě služební 

předpis, stejně tak jako by měl tento předpis obsahovat i podrobný postup státního zaměstnance v případě 

rozporu příkazu s právním předpisem (SMEJKAL, L. § 85 [Rozpor příkazu s právním nebo služebním 

předpisem]. In: PICHRT, J. a kol. Zákon o státní službě: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, s. 251). 

https://karolinum.cz/data/clanek/8149/Iurid_66_2_0111.pdf
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odpovědný za spáchání tohoto trestného činu či správního deliktu.154,155 Obdobně se toto 

ustanovení použije i na případ, kdy má státní zaměstnanec za to, že služební předpis, jímž se 

má řídit, je v rozporu s právním předpisem. Zaměstnanec tak musí stejně, jako u příkazu 

k výkonu služby, upozornit na rozpor dříve, než začne podle rozporného služebního předpisu 

jednat.156 Vzhledem k tomu, že příkaz k výkonu služby může být uložen i osobám, které 

nejsou státními zaměstnanci ve smyslu zákona o státní službě, je výše popsaný postup 

relevantní i pro tyto osoby, nikoliv jen pro státní zaměstnance. 

 
154 VAVERA, F.; HULINSKÝ, P.; MLSNA, P.; MATES, P.; CHRÁSTKOVÁ, K.; DOLEŽÍLEK, J.; ŠKODA, 

J. Zákon o státní službě s poznámkami. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 145. a dále ustanovení § 84 odst. 3 zákona 

o státní službě.  
155 Tento postup byl převzat ze služebního zákona, který navíc zakazoval státnímu zaměstnanci plnit příkaz, 

který by odporoval věrnosti České republice (srov. ustanovení § 68 odst. 5 služebního zákona, tento zákaz 

rovněž zmiňuje např. TRYKAR, L. Služební poměr státních zaměstnanců. 1. vydání. Praha: Leges, 2008, s. 95.). 

Zákon o státní službě povinnost zachovávat věrnost České republice uvádí mezi povinnostmi státních 

zaměstnanců v ustanovení § 77 odst. 1 písm. a), přičemž ve spojení s ustanovením § 77 odst. 2 je tak povinen 

činit i mimo výkon služby, z čehož plyne, že nemůže plnit příkaz, který by věrnosti České republiky odporoval. 
156 KOPECKÝ, M. § 85 [Rozpor příkazu s právním nebo služebním příkazem]. In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., 

KOPECKÝ, M. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 314. 



42 

 

3 Druhy služebních předpisů 

Zákon o státní službě nestanoví žádný taxativní výčet druhů služebních předpisů. 

Přesto v určitých případech zákonodárce přijetí služebního předpisu předpokládá.157 Navíc, by 

se jejich vydávání mělo vždy opírat o zákonný základ, služebními předpisy jsou často 

stanoveny i povinnosti pro jejich adresáty. Když se v roce 2017 poradní sbor náměstka 

ministra vnitra poprvé zabýval problematikou služebních předpisů,158 požádal státní 

tajemníky o zaslání přehledu s jimi doposud vydanými služebními předpisy. Na základě 

přehledů pak doplnil svůj závěr č. 13 o přílohu, která uvádí celkem 54 druhů služebních 

předpisů. Ty rozčleňuje do 4 skupin, a to na 

systemizaci, organizaci a výběrová řízení,  

odměňování,  

úřednickou zkoušku a vzdělávání státních zaměstnanců 

a nakonec ostatní služební předpisy. 

Vzhledem k tomu, že od roku 2017 byl zákon o státní službě již několikrát novelizován, počet 

služebních předpisů, jejichž přijetí zákon výslovně předpokládá, se mírně navýšil, 

např. o služební předpis, kterým se pro služební místa stanoví obory služby.159 

  

Kvůli poměrně rozsáhlému počtu druhů služebních předpisu se budou následující 

podkapitoly blíže zabývat pouze těmi služebními předpisy, které jsou z hlediska výkonu státní 

služby nejdůležitější a ze všech druhů služebních předpisů by mohly mít na státní 

zaměstnance největší dopad. Těm služebním předpisům, které sice také významně dopadají na 

státní zaměstnance, ale vydává je náměstek pro státní službu za účelem naplnění ustanovení 

§ 13 odst. 1 zákona o státní službě, se věnuje kapitola 4.1 Služební předpisy náměstka pro 

státní službu. 

3.1 Organizační řád 

Organizační řád se jeví být nejdůležitějším služebním předpisem. Je považován za 

základní a také zastřešující dokument v soustavě vnitřních (služebních i dalších) předpisů 

 
157 Služebním předpisem by měly být upraveny organizační věci služby a dále také záležitosti uvedené 

v ustanovení § 5 odst. 3, § 14 odst. 5, § 15 odst. 7, § 25 odst. 5, § 35 odst. 4, § 77 odst. 1 písm. m) a t), § 84 

odst. 3, § 99 odst. 4, § 112, § 117 odst. 3, § 123 odst. 2, § 148 odst. 2 a § 155 odst. 5 zákona o státní službě. 
158 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx  
159 Ustanovení § 5 odst. 3 bylo do zákona o státní službě včleněno novelou 2019. 

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


43 

 

v rámci služebního úřadu. Upravuje organizační strukturu služebního útvaru včetně 

působností a základních činností útvarů, z toho plynoucí vztahy nadřízenosti a podřízenosti, 

dále vymezuje pravomoci a odpovědnost. Organizační řád bývá zpravidla závazný pro 

všechny zaměstnance ve služebním úřadu.160   

 

Organizační struktura představuje hierarchické uspořádání vztahů mezi organizačními 

útvary služebního úřadu a také mezi služebními a pracovními místy zařazených 

v jednotlivých útvarech, případně i místa mimo útvary.161 Vychází z působnosti služebního 

úřadu, která plyne z příslušných právních předpisů.162 V souladu s ustanovením § 205 písm. a) 

zákona o státní službě vláda vydala nařízení 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci 

služebního úřadu. Podle něj je organizačním útvarem oddělení, odbor a sekce. Nejvyšším 

útvarem je sekce, která se dále člení na nejméně dva odbory. V čele sekce zpravidla stojí 

náměstek pro řízení sekce či ředitel sekce, případně státní tajemník. Odbor je tvořen nejméně 

dvěma odděleními, přičemž v čele odboru stojí ředitel, v čele každého oddělení vedoucí. 

Nařízení rovněž stanoví i počty systemizovaných míst, které musí každý organizační útvar 

mít. Vedoucí zaměstnanci vykonávající službu dle zákona o státní službě jsou představenými 

a volí si v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 nebo § 66 zákona o státní službě svého zástupce. 

Není výjimkou, že během trvání služebního úřadu je jeho organizační strukturu nutné někdy 

změnit. Sjednocený postup služebních úřadů při změně organizační struktury je zajištěn 

služebním předpisem náměstka pro státní službu.163 

 

Organizační řád bude, vzhledem ke svému obsahu, jedním z těch předpisů, u kterých 

je pro jejich lepší přehlednost vyžadován obsah. Zpravidla bude sestávat alespoň ze dvou částí 

– obecná část vymezující základní členění služebního úřadu, způsob zastupování vedoucích 

zaměstnanců a jejich pravomoci, eventuálně řešení kompetenčních sporů a soustavu vnitřních 

předpisů a zvláštní část upravující působnost jednotlivých útvarů a pravidla jejich spolupráce. 

 
160 Vzhledem k tomu, že organizační řád stanoví vnitřní strukturu služebního úřadu a definuje základní činnosti, 

musí zavazovat jak státní zaměstnance, tak i zaměstnance, kteří jsou v pracovněprávním poměru ke státu dle 

zákoníku práce. 
161 Takovým místem je místo člena vlády, náměstka člena vlády, vedoucího služebního úřadu a zástupce 

vedoucího služebního úřadu, jsou-li tato místa ve služebních úřadech zřízena. 
162 Různé služební úřady mají svou působnost vymezenou v jiných právních předpisech, tím bude např. 

kompetenční zákon. 
163 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se 

stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejich změn, úprav a aktualizací, 

a návrhů organizační struktury a jejich změn ve služebním úřadu. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

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

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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3.1.1 Charakteristika služebních míst 

Souvisejícím předpisem je pak i neméně podstatný služební předpis o charakteristice 

služebních míst.164 Charakteristikou služebního místa se rozumí popis služebního místa, popis 

činností, jejichž výkon se na něm požaduje a popis povinností s výkonem těchto činností 

spojených. Charakteristiku lze přirovnat k pracovní náplni vymezující druh práce sjednaný 

v pracovní smlouvě dle zákoníku práce. Stejně jako je vymezena organizační struktura 

služebního úřadu, i správní a další činnosti požadované na služebním místě jsou stanoveny 

v souladu s působností služebního úřadu. Jednotlivé služební úřady by si měly vlastním 

služebním předpisem upravit podrobnosti zpracování charakteristiky služebních míst 

zařazených v jejich úřadech, jehož součástí by mohla být pro ilustraci příloha se vzorem 

charakteristiky služebního místa.165 

3.2 Služební řád 

Služební řád je závazný jednak pro samotný služební úřad a jednak pro všechny státní 

zaměstnance, osoby, které byly rozhodnutím služebního orgánu přijaty do služebního poměru. 

Na rozdíl od organizačního řádu tedy nezavazuje osoby, které vykonávají ve služebním úřadu 

práci podle zákoníku práce. To vyplývá především z obsahu služebního řádu a dále 

z povinnosti služebního úřadu jakožto zaměstnavatele vydat pracovní řád podle ustanovení 

§ 306 odst. 3 ve spojení s § 303 odst. 1 zákoníku práce. V případě, že by služební řád 

zavazoval i osoby v pracovním poměru, pak by okruh adresátů pracovního řádu ve státní 

správě byl téměř vyprázdněn, a to z důvodu, že po přijetí zákona o státní službě je počítáno 

s pracovním poměrem na správních úřadech jen minimálně. 

 

Služební řád stanoví organizační věci služby a rozvádí ustanovení zákona o státní 

službě v oblasti povinností služebního úřadu a povinností státních zaměstnanců vyplývajících 

ze služebního poměru. Obdobně upravuje a rozvádí pracovní řád povinnosti zaměstnanců 

vyplývající z pracovního poměru.166 Mezi povinnosti služebního úřadu, které služební řád 

může blíže upravovat, se bude řadit např. postup výběrového řízení na obsazení volného 

 
164 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2017 ze dne 14. července 2017, 

o charakteristice služebních míst. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx  
165 Více v Newsletteru č. 16/2017 sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ČR. [online]. srpen 2017, s. 17-18. 

[cit. 2020-07-23]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx 
166 O pracovním řádu podrobněji v kapitole 5.3 Pracovní řád. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx
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služebního místa, postup před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, postup 

rozhodování o vyslání státního zaměstnance na služební cestu, prohlubování vzdělání státních 

zaměstnanců nebo vypracování služebního posudku a potvrzení o službě. S povinnostmi 

služebního úřadu velmi často souvisí i odpovídající povinnosti státních zaměstnanců. Státní 

zaměstnanec je dále také povinen dodržovat povinnosti stanovené mu zákonem o státní 

službě, dodržovat právní předpisy vztahující se k výkonu služby, vnitřní a služební předpisy 

a příkazy k výkonu služby.  

 

Povinnosti státních zaměstnanců upravené služebním řádem jsou povinnosti, které 

vyplývají ze služebního poměru a vztahují se k výkonu služby. Ustanovení § 77 odst. 2 

zákona o státní službě však stanoví, že státní zaměstnanec je povinen některé povinnosti 

dodržovat i v době, kdy službu nevykonává.167 Vzhledem k tomu, že státní zaměstnanec by 

neměl jednat v rozporu se zájmy služebního úřadu, mohou být služebním řádem stanoveny 

některé povinnosti nad rámec úpravy zákona o státní službě, a to v závislosti na konkrétním 

služebním úřadu. Státní zaměstnanec by neměl používat prostory služebního úřadu pro své 

soukromé účely, měl by se podrobovat lékařským prohlídkám v souladu se zvláštním právním 

předpisem168 nebo by například neměl požívat návykové látky v prostorách služebního úřadu. 

3.3 Pravidla etiky 

Povinnosti vyplývají státním zaměstnancům ze zákona o státní službě.169 Velké 

množství povinností bude obvykle podrobněji upraveno služebním řádem.170 Nutnost úpravy 

pravidel etiky služebním předpisem plyne z ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona o státní 

službě, kde je výslovně uvedena jako jedna z povinností státního zaměstnance dodržování 

pravidel etiky vydaných služebním předpisem. Takovým předpisem, závazným pro všechny 

státní zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 zákona 

o státní službě a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby 

ve služebním úřadu, je služební předpis náměstka pro státní službu z prosince 2015.171 Tento 

 
167 Tyto povinnosti upravuje ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) a h) až k) zákona o státní službě. Týká se to 

např. zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se státní zaměstnanec dověděl při výkonu služby či 

povinnost státního zaměstnance oznámit služebnímu orgánu, že je proti němu zahájeno trestní stíhání. 
168 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
169 Zejména ustanovení § 77 zákona o státní službě. 
170 Srov. kapitola 3.2 Služební řád. 
171 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se 

stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

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

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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služební předpis „stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, upravuje zásady řádného 

výkonu státní služby ve služebních úřadech a dále oblast zákonnosti výkonu státní služby 

a přiměřenosti plnění služebních úkolů, oblast profesionality, vystupování, rychlosti 

a efektivity, střetu zájmů, korupce a nakládání se svěřenými prostředky.“172 Rovněž 

napomáhá k naplnění požadavků profesionálního, transparentního, a především nestranného 

výkonu státní služby a veřejné správy obecně. Vychází z obecných principů správního práva 

a základních zásad zákona o státní službě. 

 

Tento služební předpis, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, byl 

přijat až v době, kdy někteří státní zaměstnanci byli ve služebním poměru již téměř půl roku. 

Jeho přijetí, i když poměrně opožděné, bylo velmi důležité. Zaměstnanci ve služebních 

úřadech vykonávají správní činnosti v oblasti veřejného sektoru, a není tedy možné, aby pro 

jejich chování nebyly stanoveny alespoň základní etické zásady tak, aby se eliminovala 

nepředvídatelnost jejich jednání. Do přijetí výše uvedeného služebního předpisu byli proto 

zaměstnanci povinni řídit se Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy,173 

který zároveň od správních úřadů (včetně ministerstev) požadoval vydání vlastních etických 

kodexů. I přestože etický kodex je a vždycky byl poměrně důležitou součástí pravidel státních 

úředníků, ustanovení v Etickém kodexu z roku 2012 nebyla přímo závazná a vymahatelná tak 

byla pouze na základě jiných předpisů, které obsahovaly taková pravidla.174 

  

Oproti předchozí úpravě jsou dnes pravidla etiky závazná, a to z důvodu, že služební 

předpis, který pravidla obsahuje, má přímou závaznost. Jednak proto, že ustanovení § 11 

odst. 3 zákona o státní službě říká, že služební předpis je přímo závazný pro dané osoby 

a jednak proto, že dodržování pravidel etiky je jednou z přímo uvedených povinností státního 

zaměstnance. Rovněž ze souvisejícího ustanovení § 87 a násl. zákona o státní službě lze 

dovodit závaznost služebních předpisů, a tedy i pravidel etiky. V případě, že státní 

zaměstnanec nedodržuje povinnosti, které mu vyplývají ze služebních předpisů, porušuje tím 

svou služební kázeň. V souvislosti s tím mu dle rozsahu porušení může být uložena ústní či 

 
172 Odůvodnění služebního předpisu náměstka ministra vnitra, kterým se stanoví pravidla etiky státních 

zaměstnanců. s. 1. [online]. [cit. 2020-07-23]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-

predpisy.aspx 
173 Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy přijatý jako příloha k usnesení vlády č. 331 

ze dne 9. května 2012. [online]. [cit. 2020-07-23]. Dostupné z: 

https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/0A662BBE88D85C58C12579F700466BD6/%24FIL

E/331%20p%C5%99%C3%ADloha%20w120509a.0331.pdf 
174 Odůvodnění služebního předpisu náměstka ministra vnitra, kterým se stanoví pravidla etiky státních 

zaměstnanců. [online]. [cit. 2020-07-23]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/0A662BBE88D85C58C12579F700466BD6/%24FILE/331%20p%C5%99%C3%ADloha%20w120509a.0331.pdf
https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/0A662BBE88D85C58C12579F700466BD6/%24FILE/331%20p%C5%99%C3%ADloha%20w120509a.0331.pdf
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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písemná výtka nebo dokonce kárné opatření. Porušení „etického služebního předpisu“ se také 

považuje za porušení zákona o státní službě vzhledem k již zmíněné povinnosti dodržovat 

pravidla etiky.175 I přesto jsou pravidla etiky stále brána spíše jako pouhý morální apel na 

zaměstnance a měla by být dodržována a respektována přirozeně. Pokud by tomu skutečně tak 

bylo, neměla by pravidla etiky být vynutitelná, tedy neměla by být předmětem kárného řízení 

či výtky. 

 

Služební předpis hovoří o základních zásadách176 žádoucího chování a o povinnostech 

státního zaměstnance. Jednotlivé povinnosti jsou rozvedeny v článcích 3 až 10. Za 

nejdůležitější lze označit dodržování zákonnosti (sem je zařazena i povinnost dodržování 

služebních předpisů a příkazů k výkonu služby), požadavek profesionality177 (tak aby 

nedocházelo k ohrožení dobré pověsti a vážnosti služebního úřadu, a i veřejné správy jako 

celku), řádné a zdvořilé vystupování178 či zákaz střetu zájmů a korupce. Závěrem služební 

předpis ukládá povinnost také služebním úřadům, a to řádně seznámit státní zaměstnance 

s etickými pravidly. Všechna pravidla mají posilovat důvěru ve státní správu, a je proto 

žádoucí je dodržovat neustále. Nadto, státní zaměstnanec je jakožto zaměstnanec státu 

působící při výkonu veřejné správy nadán mocenským postavením a s tím souvisejícími 

pravomoci, kdy by mělo být zabráněno jejich zneužití.179 Z toho lze vypozorovat důležitost 

vydání tohoto služebního předpisu. 

 
175 Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona o státní službě a dále také v newsletteru č. 18/2017 sekce pro 

státní službu Ministerstva vnitra ČR. [online]. 2017, s. 18. [cit. 2020-07-23]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx 
176 Mezi základní zásady chování státního zaměstnance se podle čl. 2 služebního předpisu č. 13/2015 řadí 

především jednání v souladu se zásadami práva a spravedlnosti vyplývajícími z principů demokracie a právního 

státu, jakož i zachovávání nedotknutelných hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti. 
177 Profesionalitu mimo jiné zaručuje i vzdělávání a osobní rozvoj státního zaměstnance, k tomu více ustanovení 

§ 107 a násl. zákona o státní službě či Ministerstvo vnitra. Vzdělávání státních zaměstnanců. [online].  

[cit. 2020-11-11]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzdelavani-statnich-zamestnancu.aspx 
178 S tímto požadavkem souvisí i jednání státního zaměstnance v rámci úředního styku a jeho povinnost 

nezatajovat své jméno, služební označení ani název organizačního útvaru, v němž je zařazen/jmenován. To 

mimo jiné ukazuje zvláštní postavení státních zaměstnanců a k tomu se vztahující na ně zvýšené požadavky, 

které v tomto případě omezují zájem státních zaměstnanců na ochraně osobních údajů (ERÉNYI, T., 

KANTOROVÁ, D., VEJSADA, D. Vyznejte se v zákoně o státní službě. 1 vydání. Brno: BizBooks, 2017, 

s. 103). 
179 Odůvodnění služebního předpisu náměstka ministra vnitra, kterým se stanoví pravidla etiky státních 

zaměstnanců. [online]. [cit. 2020-07-23]. s. 3. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-

predpisy.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzdelavani-statnich-zamestnancu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx


48 

 

3.4 Věci, o nichž se nevede řízení ve věcech služby 

Zákon o státní službě umožňuje vedoucímu služebního úřadu a státnímu tajemníkovi 

rozhodování o věcech, o nichž se podle tohoto zákona nevede řízení ve věcech služby, přenést 

služebním předpisem na představené.180 Zpočátku byla tato možnost limitována tak, že nebylo 

dovoleno přenést na představené rozhodování o služebním hodnocení státního zaměstnance. 

V březnu roku 2019 však došlo v systému služebního hodnocení k rozsáhlé změně a výše 

uvedeným služebním orgánům je nově dovoleno delegovat provádění služebního hodnocení 

na představené, za podmínky, že nejsou zároveň hodnotiteli.181 Důvodem bylo hlavně 

zmírnění administrativní zátěže vedoucích služebních úřadů a tajemníků a také zefektivnění 

řídící a kontrolní úlohy představených.182 

 

Mezi rozhodování o dalších věcech, které mohou být služebním předpisem převedeny 

na představené, patří vyslání na služební cestu, povolení pružného rozvržení služební doby, 

nařízení služební pohotovosti, služby přesčas nebo služby ve dnech pracovního klidu a další 

záležitosti, které jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 159 odst. 2 zákona o státní službě 

a jejich povaha delegaci připouští.183 

3.5 Stanovení požadavku pro služební místo 

Státní zaměstnanec vykonává službu na služebním místě, na kterém je zařazen či 

jmenován. Kromě obecných požadavků vypočtených v ustanovení § 25 odst. 1 zákona o státní 

službě, je služebnímu orgánu dovoleno služebním předpisem stanovit pro služební místo 

zvláštní požadavky, které nevyplývají přímo ze zákona184 – úroveň znalosti cizího jazyka, 

odborné zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby anebo 

požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím podle zvláštního právního 

předpisu.185 Požadavky musí být vymezeny dostatečně určitě, pomocí mohou být například 

 
180 Ustanovení § 14 odst. 5 a § 15 odst. 7 zákona o státní službě. 
181 Srov. novela 2019. 
182 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, 2018. VIII. volební období, tisk č. 132. 
183 Z povahy věci není možné na představené přenést rozhodování o jmenování na služební místo představeného, 

pokud spadá do působnosti vlády podle ustanovení § 159 odst. 2 písm. a) zákona o státní službě (tato pravomoc 

nenáleží ani státnímu tajemníkovi, ani vedoucímu služebního úřadu). Co se týče možnosti přenesení pravomoci 

v ustanovení § 159 odst. 2 písm. c) zákona o státní službě, lze přenést pravomoc k vydání příkazu k zastupování 

dle ustanovení § 66 zákona o státní službě. Zákon zná dále ještě možnost zastupování státního zaměstnance dle 

ustanovení § 9 odst. 7. Tuto pravomoc ovšem přenést nelze z důvodu, že takové oprávnění určit si zástupce 

náleží všem představeným již ze zákona bez možnosti delegace. 
184 Ustanovení § 25 odst. 5 zákona o státní službě. 
185 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 
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běžně používané kódy studijních programů či jazykové certifikáty. Za tyto zvláštní požadavky 

není možné považovat charakterové vlastnosti či jinak neměřitelné požadavky, a proto by 

měly požadavky být vždy doložitelné listinou.186 

 

Se stanovením zvláštních požadavků bývají v jednom předpise pro služební místa 

stanoveny i obory služby. Požadavky musí žadatel o přijetí do služebního poměru splnit, aby 

se mohl zúčastnit výběrového řízení. Může nastat situace, kdy je státní zaměstnanec 

zařazen/jmenován na služební místo a až poté přestane splňovat zvláštní požadavek 

způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím.187 Z toho důvodu bude převeden na jiné 

služební místo podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě. Převeden na jiné 

služební místo však může být i z dalších důvodů, u požadavků na služební místo to bude 

například pozbytí zdravotní způsobilosti či ztráta státního občanství České republiky. 

3.6 Zřízení komisí 

Jedním z odborných požadavků, který je vymezen přímo v zákoně o státní službě, je 

úspěšné vykonání úřednické zkoušky, což je zároveň i jedna z povinností státního 

zaměstnance.188  Tomu odpovídá povinnost služebního úřadu umožnit takovému zaměstnanci 

na jeho žádost vykonat úřednickou zkoušku před uplynutím doby trvání služebního poměru 

na dobu určitou, případně do 12 měsíců od doby, kdy začal vykonávat službu v jiném nebo 

dalším oboru služby.189 Úřednická zkouška sestává z obecné a zvláštní části, přičemž druhá 

jmenovaná se skládá před zkušební komisí. Zkušební komise se v souladu s ustanovením § 37 

odst. 1 zákona o státní službě zřizuje u ústředního správního úřadu,190 do jehož působnosti 

daný obor služby patří. V případě, že obor státní služby patří do působnosti více takových 

úřadů, mohou se úřady dohodnout, že pro konkrétní obor zajistí konání úřednické zkoušky 

zkušební komise ustavená u jednoho z nich. Jednotlivé služební úřady si pak v návaznosti na 

obory služby v jejich působnosti zřídí zkušební komise, které jsou zpravidla trvalého 

charakteru. 

 

 
186 PICHRT, J., KOPECKÝ, M. § 25 [Požadavky na osobu žadatele o přijetí do služebního poměru]. 

In: PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2020, s. 126-127. 
187 Stejná situace může nastat i v případě jmenování státního zaměstnance na služební místo. 
188 Ustanovení § 35 odst. 1 zákona o státní službě. 
189 To může nastat v případě převedení na jiné služební místo podle ustanovení § 61 odst. 1 či jmenování na 

služební místo představeného (např. § 57 zákona o státní službě). 
190 Srov. ustanovení § 1 a § 2 kompetenčního zákona. 
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Členové zkušebních komisí jsou jmenovaní a odvolávaní služebním orgánem 

v příslušném správním úřadu. Zákon o státní službě stanoví obecné požadavky na členy 

zkušebních komisí, postup při jejich zřizování je pak sjednocen prostřednictvím služebního 

předpisu náměstka ministra vnitra.191 Ten jako své přílohy poskytuje několik vzorů pro 

účinnější sjednocení postupu, například vzor jednacího řádu zkušební komise či vzor 

jmenování člena zkušební komise. Postup při zřizování zkušební komise a jmenování či 

odvolávání člena zkušební komise je v podstatě rozšířenějším postupem toho, který je uveden 

v zákoně o státní službě. 

3.7 Služební předpisy týkající se odměňování 

Odměňování státních zaměstnanců je upraveno v části deváté zákona o státní službě, 

přičemž je zde stanovena delegace na zákoník práce. Dále se odměňování řídí také nařízením 

vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců a nařízením vlády 

č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě 

osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení.192 Ustanovení 

§ 148 odst. 2 zákona o státní službě ukládá služebnímu orgánu stanovit výši zvláštního 

příplatku193 pro služební místa služebním předpisem.194 Kromě zvláštních příplatků, o jejichž 

úpravě ve služebním předpise zákon o státní službě výslovně hovoří, mohou být v tomtéž 

služebním předpise upraveny i další složky platu jako je platový tarif, osobní příplatek, 

příplatek za vedení a další příplatky či odměny uvedené v části deváté zákona o státní službě 

nebo části šesté zákoníku práce. Případně by tímto předpisem mohl být také stanoven 

např. výplatní termín, pokud již není upraven jiným služebním či vnitřním předpisem.  

 

Zde se do jisté míry bude lišit závaznost oproti jiným služebním předpisům. Pokud 

jsou běžně adresáty služebních předpisů osoby uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 zákona 

o státní službě, služební předpis týkající se odměňování se na zaměstnance v pracovním 

 
191 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020 ze dne 12. března 2020, kterým se 

stanoví postup při zřizování zkušebních komisí. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 
192 Celý název zní nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců 

a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. 
193 Plat státního zaměstnance se skládá z více složek (nárokových i nenárokových), přičemž zvláštní příplatek je 

složkou nárokovou. Nárok na něj mají státní zaměstnanci, kteří vykonávají ztížené správní činnosti, tedy pokud 

jejich služba spočívá např. v kontrolní, revizní a vyhledávací činnosti spojené s ochranou a zajišťováním 

veřejných zájmů vykonávané mimo sídlo služebního úřadu nebo v plnění úkolů spojených s přechodem státu 

z mírového stavu do stavu ohrožení.  
194 Povinnost vydat služební předpis zavádí i výše uvedené nařízení vlády č. 304/2014 Sb. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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poměru, kteří vykonávají činnosti podle ustanovení § 5 zákona o státní službě, použije pouze 

přiměřeně, jelikož odměňování těchto zaměstnanců se bude zpravidla řídit úpravou 

v zákoníku práce. 

 

Dalším podstatným služebním předpisem spojeným s odměňováním státních 

zaměstnanců je předpis týkající se služebního hodnocení, na jehož výsledek je vázán osobní 

příplatek státního zaměstnance. Podrobněji se tímto předpisem zaobírá kapitola 4.1.3 Služební 

hodnocení, jelikož je to jeden ze služebních předpisů vydaných v rámci koordinační funkce 

sekce pro státní službu. 

3.8 Osobní spis státního zaměstnance 

Za zmínku jistě stojí také služební předpis o obsahu osobního spisu státního 

zaměstnance,195 který podrobněji rozvádí ustanovení § 153 zákona o státní službě. Osobní 

spis by měl obsahovat nezbytné písemnosti o služebním poměru každého státního 

zaměstnance. Služební předpis náměstka pro státní službu rozděluje písemnosti zařazené 

v osobním spisu do čtyř skupin rozdělených podle jejich věcného obsahu.196 Dále služební 

předpis stanoví povinnosti jak pro služební úřady, tak pro všechny státní zaměstnance. 

Služební orgán či jím pověřená osoba je povinna vést osobní spis každého státního 

zaměstnance ode dne vzniku jeho služebního poměru. S tím souvisí i další povinnost 

služebního orgánu (případně pověřené osoby, která vede spis), a tou je předání osobního spisu 

státního zaměstnance novému služebnímu orgánu v případě zařazení či jmenování státního 

zaměstnance na služební místo v jiném služebním úřadu. To je zakotveno z důvodu, že při 

přechodu na jiný služební úřad služební poměr státního zaměstnance nekončí a novému 

služebnímu orgánu by měly být poskytnuty a známy všechny skutečnosti týkající se 

služebního poměru tohoto zaměstnance, neboť je od okamžiku přechodu povinen mu vést 

osobní spis. Státní zaměstnanec je pak povinen předkládat všechny písemnosti nezbytné pro 

služební poměr a oznamovat změny v osobních údajích služebnímu orgánu nebo jím 

pověřenému státnímu zaměstnanci.  

 
195 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 6/2015 ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví 

obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx  
196 Jedná se o: přijetí do služebního poměru, vznik a průběh služebního poměru, skončení služebního poměru 

a vzdělávání státního zaměstnance. Služební předpis uvádí u každé z těchto kategorií demonstrativní výčet 

písemností, které do nich věcně spadají. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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3.9 Přehled platných služebních předpisů 

Byť je výše uvedený výčet pouze demonstrativní, služebních předpisů, které ovlivňují 

služební poměry státních zaměstnanců, je opravdu mnoho. Rovněž se v rámci všech 

služebních úřadů druhy i počet služebních předpisů mohou lišit, ať již z důvodu působnosti 

služebních úřadů, jejich velikosti či postavení v hierarchii státní správy. Co je však pro 

všechny služební úřady stejné, je povinnost služebního orgánu vést přehled platných 

služebních předpisů a aktualizovat jej.197 Tak je tomu zejména proto, aby se státní a další 

zaměstnanci v pravidlech služebních úřadů lépe orientovali. Mimo to by mohl přehled 

platných služebních předpisů například zefektivnit činnost služebních orgánů při vydávání 

a novelizaci služebních předpisů. 

 
197 Ustanovení § 11 odst. 7 zákona o státní službě. 
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4 Role Ministerstva vnitra v oblasti služebních předpisů 

 V oblasti státní služby je Ministerstvo vnitra klíčovou a důležitou institucí. Významné 

postavení Ministerstva vnitra je patrné již ze samotného zákona o státní službě, kde je mu 

jako jedinému správnímu (služebnímu) úřadu věnován hned v části první zákona samostatný 

paragraf. Z ustanovení § 13 odst. 1 zákona o státní službě vyplývá, že do působnosti 

Ministerstva vnitra v souvislosti se státní službou patří zejména návrh systemizace služebních 

míst, koordinace zpracování návrhů organizačních struktur služebních úřadů, koordinace 

systému hodnocení státních zaměstnanců a vzdělávání státních zaměstnanců, příprava 

vzdělávacích programů a rámcových pravidel pro vzdělávání státních zaměstnanců 

a hodnocení vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby 

služebními úřady, o čemž zároveň informuje jednou ročně vládu. Výše uvedené ukazuje, že 

Ministerstvo vnitra má na poli státní služby tvůrčí, koordinující i hodnotící funkci. Nadto, 

ustanovením § 13 odst. 1 zákona o státní službě došlo s účinností od 1. ledna 2015 

k pozměnění ustanovení § 12 odst. 3 a 4 kompetenčního zákona, dle kterého Ministerstvo 

vnitra nově plní koordinační úlohu v oblasti státní služby.198 

 

Zásadní úlohu má především organizační jednotka Ministerstva vnitra – Sekce pro 

státní službu, která byla zřízena právě zákonem o státní službě a v jejímž čele stojí náměstek 

pro státní službu.199 Sekce pro státní službu činí všechny úkoly týkající se státní služby, které 

náleží do působnosti Ministerstva vnitra, s výjimkou věcí, jimiž jsou zákonem pověření 

ministr vnitra, náměstek pro státní službu, státní tajemník nebo personální ředitel. Náměstek 

pro státní službu stojí v čele sekce pro státní službu a je služebním orgánem vůči vedoucímu 

 
198 V této oblasti má určitou působnost rovněž Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
199 Sekci pro státní službu předcházelo Generální ředitelství státní služby, které bylo ustanovením § 202 zákona 

o státní službě zrušeno. Vzhledem k poměrně komplikovanému procesu přijetí zákona o státní službě 

(srov. kapitola 1.1 Historie přijetí zákona o státní službě), i důvodová zpráva k zákonu o státní službě 

s generálním ředitelstvím státní služby počítá a sekci pro státní službu nikde neuvádí (Parlament České 

republiky. Poslanecká sněmovna, 2013. VII. volební období, tisk č. 71). Tak je tomu pravděpodobně proto, že 

důvodová zpráva pochází z prosince 2013, kdy se ještě mělo jednat pouze o novelizaci služebního zákona 

a přijetí zcela nového zákona o státní službě nebylo v tu dobu očekáváno. Dle důvodové zprávy mělo dojít 

k posílení pravomocí generálního ředitelství, k čemuž však nikdy nedošlo a tyto kompetence byly přesunuty 

právě na nově vzniklou Sekci pro státní službu. Bělecký zde poukazuje na legislativní nepřesnost spočívající ve 

zrušení Generálního ředitelství státní služby ke dni vyhlášení zákona o státní službě (tedy k 6. listopadu 2014) 

a na to navazující změnu kompetenčního zákona, která proběhla až s účinností od 1. ledna 2015, tedy ode dne 

nabytí účinnosti zákona o státní službě. (BĚLECKÝ, M. Zákon o státní službě a zákony související. Komentář. 

2. vydání. Praha: VOX, 2015. s. 8-10). Zrušení Generálního ředitelství státní služby již v listopadu bylo nutné 

z důvodu včasné realizace implementace zákona o státní službě, a to včetně přechodu zaměstnanců z Úřadu 

vlády na Ministerstvo vnitra (původní Generální ředitelství nemělo žádné zaměstnance a implementaci 

původního služebního zákona tak zajišťovali zaměstnanci v Úřadu vlády). 
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služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státnímu tajemníkovi a personálnímu 

řediteli sekce pro státní službu (ten je služebním orgánem vůči zaměstnancům, kteří jsou 

zařazeni v sekci pro státní službu). Vůči ostatním zaměstnancům zařazených v Ministerstvu 

vnitra působí jako služební orgán státní tajemník. Náměstek pro státní službu může výkonem 

některých svých pravomocí pověřit personálního ředitele pro státní službu. V případě, že 

služební místo náměstka pro státní službu není obsazeno, vykonává personální ředitel pro 

státní službu všechny jeho pravomoci.200  

 

 V neposlední řadě lze klíčové postavení Ministerstva vnitra odhadnout 

i z internetových stránek www.mvcr.cz, kde je zřízena celá složka pro státní službu, v níž 

Ministerstvo vnitra mimo jiné informuje o aktualitách, o státní službě jako takové nebo 

například o výběrových řízeních. Pod záložkou státní služby lze nalézt právní předpisy201 

vztahující se ke státní službě a také všechny dokumenty, které byly sekcí pro státní službu 

vydány. Mezi takové dokumenty patří především služební předpisy a metodické pokyny 

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

pro státní službu, Newsletter a stanoviska sekce pro státní službu.202 Lze je označit i za 

zvláštní „prameny práva“, které mohou napomáhat při interpretaci v některých aspektech stále 

nedokonalého zákona o státní službě.203 Více k jednotlivým druhům těchto dokumentů je 

uvedeno v následujících kapitolách. 

4.1 Služební předpisy náměstka pro státní službu 

Služební předpisy vydané náměstkem pro státní službu velmi významně pomáhají 

k dosažení jednotnosti řízení státní služby. Oprávnění náměstka pro státní službu vydávat 

služební předpisy plyne z ustanovení § 11 odst. 4 a 5 zákona o státní službě. Služební 

předpisy jsou vydávané služebním orgánem, a to zpravidla vůči podřízeným státním 

zaměstnancům. V roce 2014 nedovoloval zákon o státní službě vydávat služební předpisy 

personálnímu řediteli sekce pro státní službu, který je služebním orgánem vůči zaměstnancům 

 
200 Ustanovení § 13 odst. 6 zákona o státní službě. 
201 Ministerstvo vnitra zpřístupňuje řadu právních předpisů, mimo zákona o státní službě a s ním souvisejících 

novelizačních zákonů také hlavně různá nařízení vlády. Vzhledem k dosavadní neexistenci oficiální elektronické 

sbírky zákonů, je taková evidence právních předpisů chvályhodná (Ministerstvo vnitra. Právní předpisy. 

[online]. [cit. 2020-06-26]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx).  
202 Ministerstvo vnitra. Státní služba. Dokumenty a stanoviska. [online]. [cit. 2020-11-06]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/dokumenty-a-stanoviska.aspx 
203 ALDORF, L. Služební poměr jako veřejnoprávní vztah a vybrané problémy interpretace zákona o státní 

službě. In: PICHRT, J., KOPECKÝ, M., MORÁVEK, J. (eds.) Služební vztahy a výkon závislé práce. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 233. 

http://www.mvcr.cz/
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/dokumenty-a-stanoviska.aspx


55 

 

zařazených v sekci pro státní službu, 204 a ti tak byli vázáni jen předpisy vydanými náměstkem 

pro státní službu. Až o tři roky později bylo personálnímu řediteli pro státní službu zákonem 

umožněno vydávat služební předpisy pro státní zaměstnance zařazené v sekci pro státní 

službu.205 Náměstkovi pro státní službu nadále zůstalo oprávnění vydávat služební předpisy 

zavazující všechny státní zaměstnance, byť s jistými výjimkami uvedenými v ustanovení § 11 

odst. 5 zákona o státní službě.206 Vzhledem k jeho zvláštnímu postavení a oprávnění, jím 

vydané služební předpisy většinou nejsou předpisy vydanými ve vztahu jen k jemu přímo 

podřízeným státním zaměstnancům. 

 

Od vzniku funkce náměstka pro státní službu již byla vydána celá řada služebních 

předpisů, které jsou závazné pro ostatní služební úřady nebo které slouží alespoň jako vzor 

v různých oblastech státní služby, jež je potřeba služebními předpisy upravit. Předchozí 

kapitoly se již několika služebními předpisy náměstka pro státní službu více či méně zabývají. 

Pro účely a pochopení (hlavně koordinační) úlohy Ministerstva vnitra, a především náměstka 

pro státní službu, není nezbytné zde dopodrobna analyzovat všechny doposud vydané 

služební předpisy náměstka pro státní službu. Proto bude v následujících podkapitolách 

pozornost zaměřena jen na ty nejvýznamnější, vycházející z působnosti Ministerstva vnitra 

podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o státní službě. 

4.1.1 Vydávání služebních předpisů 

Jedním z nejdůležitějších služebních předpisů náměstka pro státní službu je 

nepochybně předpis, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů. Tento, již 

výše několikrát zmiňovaný, služební předpis o vydávání služebních předpisů, mimo jiné 

dovoluje služebním úřadům si vlastním služebním předpisem stanovit postup při přípravě, 

vyhlašování a evidování jimi vydávaných služebních předpisů. Proto postup při vydávání 

služebních předpisů nemusí být v rámci soustavy státní správy všude stejný.207 

 
204 Ustanovení § 10 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě. 
205 Zákon č. 144/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
206 Tak je tomu z důvodu zvláštního postavení tzv. nezávislých správních úřadů. Podrobněji v kapitole 2.1.2 

Osobní působnost služebního předpisu. 
207 Postup vydávání vysvětlen v kapitole 2.2 Vydávání a novelizace služebních předpisů. Duplicitní popis obsahu 

tohoto druhu služebního předpisu se může zdát nadbytečný, s ohledem na činnost sekce pro státní službu je třeba 

jej připomenout i v této kapitole. 
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4.1.2 Systemizace a organizační struktura 

Prvním ze služebních předpisů vyplývajících z úlohy Ministerstva vnitra v ustanovení 

§ 13 zákona o státní službě je služební předpis týkající se změn systemizace a organizační 

struktury ve služebním úřadě.208 Předpisem jsou stanovena pravidla pro předkládání návrhů 

systemizace služebních a pracovních míst a dále předkládání návrhů organizační struktury ve 

služebních úřadech. Úkolem Ministerstva vnitra je připravit návrh systemizace na základě 

návrhu služebních orgánů, proto je zde zapotřebí jednotné úpravy. V opačném případě by 

mohlo dojít ke zvýšení administrativy a také k větší nepřehlednosti v průběhu procesu 

vyhodnocování dodržování systemizace. Co se týče organizační struktury, v této oblasti 

Ministerstvo vnitra koordinuje zpracování jejích návrhů. Jak návrh systemizace, tak i návrh 

organizační struktury se mohou dostat do rukou vládě. Rovněž z toho důvodu jsou žádoucí 

jednotná pravidla.209  

 

Každý služební orgán by měl rovněž v rámci svého úřadu sám vydávat služební 

předpis týkající se vnitřní systemizace.210 Poradní sbor náměstka pro státní službu v příloze 

k závěru č. 13211 uvádí, že přijetí takového služebního předpisu zákon o státní službě výslovně 

předpokládá. Ovšem nikde v zákoně tato skutečnost výslovně zmíněna není, dá se tedy 

předpokládat, že poradní sbor zde vycházel ze své definice organizačních věcí služby, pod 

kterou vnitřní systemizace zcela jistě spadá.212 V důsledku předkládání návrhů systemizace 

 
208 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2017 ze dne 17. března 2017, kterým se 

stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejich změn, úprav a aktualizací, 

a návrhů organizační struktury a jejich změn ve služebním úřadu (v červnu 2020 byl novelizován služebním 

předpisem č. 2/2020). Tento služební předpis zrušil předchozí služební předpis náměstka ministra vnitra pro 

státní službu č. 8/2015 ze dne 26. října 2015, kterým se stanoví pravidla pro provádění změn a úprav systemizace 

služebních a pracovních míst organizační struktury ve služebním úřadu. Zároveň z roku 2017 existuje ještě 

speciální úprava pro stanovení pravidel pro systemizací služebních a pracovních míst financovaných 

z evropských fondů (Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017 ze dne 6. února 2017, 

kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů 

z hlediska doby, na kterou jsou zřizována. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx). 
209 Ustanovení § 17 odst. 3 a § 19 odst. 1 zákona o státní službě. 
210 Vnitřní systemizace je institutem odlišným od tzv. obecné systemizace dle ustanovení § 17, § 18 a § 19 

zákona o státní službě. Hlavním rozdílem je, že vnitřní systemizace je podrobnější a není pojmem zákonným, 

nýbrž pojmem vytvořeným praxí. 
211 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
212 „Organizačními věcmi služby lze rozumět … otázky týkající se systemizace a organizace služebních úřadů.“ 

(Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017, s. 2. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-

sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx).  

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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a organizační struktury Ministerstvu vnitra a vládě, jsou tyto služební předpisy zpravidla 

každoročně aktualizovány či nově vydávány.  

 

Na základě změn systemizace dochází ve služebních úřadech ke změně počtu 

služebních i pracovních míst, kvůli čemu nakonec může nastat i skončení služebního poměru 

některých zaměstnanců.213 V praxi pak může dojít k soudním sporům, v rámci kterých si 

soudy kladou otázku, zda jsou oprávněny přezkoumávat zákonnost systemizace a organizační 

struktury. Právním důvodem skončení služebního poměru je sice konkrétní rozhodnutí 

o právech a povinnostech jednotlivce, které však vychází ze služebních předpisů upravujících 

organizační strukturu v jednotlivých služebních úřadech, kdy podkladem pro jejich vydání je 

vládou schválená systemizace. Přestože skončení služebního poměru může být v některých 

případech nezákonné, soud by neměl služební předpisy upravující organizační strukturu rušit 

z důvodů uvedených v ustanovení § 101f odst. 2 soudního řádu správního, neboť ty mají vždy 

závazné východisko a jsou pouhým promítnutím vládního usnesení.  

 

Je nutné, aby se soudy zaměřily přímo na přezkum zákonnosti systemizace. Tato 

možnost není, mezi pravomocemi správních soudů, tak jak stanoví ustanovení § 4 soudního 

řádu správního, v zákoně uvedena. Systemizace není služebním předpisem, a proto ani 

nemůže být přezkoumána podle ustanovení § 12 zákona o státní službě ve spojení s § 101e 

soudního řádu správního. S tímto problémem se v minulosti potýkal Nejvyšší správní soud.214 

Ze systemizace, která je usnesením vlády, neplynou jednotlivě určeným osobám práva ani 

povinnosti, a proto ji nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 soudního řádu 

správního, ani za zásah ve smyslu ustanovení § 82 soudního řádu správního, neboť nesměřuje 

vůči konkrétní osobě (usnesení vlády o změně systemizace nezakládá, nemění, neruší ani 

závazně neurčuje práva a povinnosti státního zaměstnance a samotným přijetím změny 

systemizace nedochází k zásahu do něčích práv). Změna systemizace je úpravou služebních 

a pracovních míst pouze v rovině obecné a nesměřuje vůči konkrétním osobám. Nadto, vláda 

při jejím schvalování nevystupuje jako správní orgán, nýbrž jako vrcholný orgán moci 

výkonné.  

 

 
213 Srov. ustanovení § 18 a § 19 odst. 3 ve spojení s § 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě. 
214 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2019, č.j. 8 Ads 301/2018-45 nebo např. rozsudek ze 

dne 17. října, č.j. 2 Ads 261/2018-54. 
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Soud nakonec dospěl k závěru, že pokud by soudy nebyly oprávněny přezkoumávat 

usnesení vlády o úpravě systemizace, z důvodu, že vláda zde nevystupuje jako správní orgán, 

nebylo by možné systemizaci přezkoumat nikdy, což by zcela nepochybně vedlo k odepření 

soudní ochrany. Není možné, aby vláda rozhodovala o systemizaci protizákonně, na jejím 

základě by bylo možno rozhodovat o právech a povinnostech konkrétních státních 

zaměstnanců, a přesto by soud nebyl oprávněn ji přezkoumat. Pokud se přezkoumává samotné 

rozhodnutí ve věcech služby zasahujících do práva funkci vykonávat, měly by se z hlediska 

zákonnosti přezkoumat i kroky, které takovému rozhodnutí předcházejí (to ostatně uvádí 

i ustanovení § 75 odst. 2 soudního řádu správního). Zákonnost systemizace tedy není 

přezkoumatelná samostatně, ale pouze v rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí, z důvodu, že 

samotné systemizaci schvalující usnesení se přímo nedotýká práv žalobce (konkrétní osoby) 

a nenaplňuje znaky rozhodnutí podle ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního. Přesto 

je lze považovat za závazný podklad ve smyslu ustanovení § 75 odst. 2 větě druhé soudního 

řádu správního.215 

4.1.3 Služební hodnocení 

V rámci svého postavení Ministerstvo vnitra koordinuje systém také hodnocení 

státních zaměstnanců. Koordinace je zajištěna služebním předpisem náměstka ministra vnitra 

pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení 

státních zaměstnanců.216 Služební předpis sjednocuje postup provádění služebního hodnocení 

státních zaměstnanců, vzhledem k odlišnostem služebních úřadů je však běžné, že si oblast 

služebního hodnocení upraví vlastním (a často i podrobnějším) služebním předpisem. Potřeba 

přijetí předpisů týkajících se služebního hodnocení tkví zejména v očekávání hladkého 

průběhu provádění služebního hodnocení. Smyslem služebního předpisu náměstka pro státní 

službu je navíc stanovení jednotného postupu tak, aby nedocházelo k nedůvodným 

 
215 Nejvyšší správní soud to odůvodňuje ve svém rozhodnutí č.j. 8 Ads 301/2018-45 v odst. 65 následovně: 

„Podkladové úkony správního orgánu jsou ostatně typické tím, že se těmito úkony se ještě nerozhoduje o právech 

a povinnostech osob. Naopak zpravidla právě to, že do těchto práv a povinností ještě nezasahuje, je klíčovým 

rozlišovacím znakem pro to, aby takový akt nebyl samostatně přezkoumatelný a byl přezkoumatelný až v rámci 

řízení o žalobě proti rozhodnutí. Ze shora uvedeného je tedy zřejmé, že systemizaci či změny organizační 

struktury, lze považovat za závazný podklad ve smyslu § 75 odst. 2 větě druhé s. ř. s. pro rozhodování ve věcech 

služby. Je totiž vydáván vládou jako orgánem moci výkonné, v oblasti veřejné správy (otázka organizace státní 

služby), přičemž je pro orgány rozhodující ve věcech služby závazný. Z ničeho nevyplývá, že by těmito 

organizačními dokumenty byl vázán i soud. S ohledem na to je soud oprávněn v rámci žaloby proti rozhodnutí ve 

věci služby přezkoumat zákonnost těchto organizačních dokumentů.“ 
216 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým se 

stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné 

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

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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a nepřiměřeným rozdílům v téže hodnocených oblastech, neboť státní zaměstnanci se mohou 

během trvání svého služebního poměru ocitnout na více služebních úřadech, a právě od 

služebního hodnocení se v každém z nich odvíjí i jejich plat.217 Je tedy žádoucí, aby všichni 

státní zaměstnanci byli hodnoceni podle stejných měřítek zaručujících objektivitu. Nařízením 

vlády jsou stanovena hodnotící kritéria,218 která jsou závazná pro všechny hodnotitele219 

a použijí se stejně u všech státních zaměstnanců. Stejně tak i služební předpis náměstka pro 

státní službu obsahuje přílohy (formulář služebního hodnocení a rámcový obsah hodnotících 

kritérií),220 jež by měly přispět k lepší unifikaci.  

 

Služební předpisy vztahující se ke služebnímu hodnocení by měly blíže rozvádět 

povinnosti služebních úřadů při provádění služebního hodnocení, které jsou stanoveny již 

zákonem o státní službě v ustanovení § 155 a § 156. Při provádění služebního hodnocení by 

se mělo zohledňovat průběžné hodnocení výkonu státní služby státního zaměstnance, 

předchozí služební hodnocení, písemné pochvaly a výtky a další.221 Poměrně novinkou je pak 

možnost státního zaměstnance podat námitky proti služebnímu hodnocení podle ustanovení 

§ 156a zákona o státní službě, jejichž postup vyřizování by měl být rovněž obsahem 

služebního předpisu týkajícího se služebního hodnocení. 

4.1.4 Vzdělávání státních zaměstnanců 

Dalším významným služebním předpisem náměstka pro státní službu je služební 

předpis, který rámcově stanoví pravidla pro vzdělávání státních zaměstnanců.222 Tento 

služební předpis bylo nezbytné vydat pro naplnění povinnosti koordinace vzdělávání 

a přípravy rámcových pravidel pro vzdělávání státních zaměstnanců, která Ministerstvu vnitra 

vyplývá z ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě. Služební předpis upravuje 

 
217 Na výsledek služebního hodnocení je vázán osobní příplatek státního zaměstnance. 
218 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců 

a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.  
219 Hodnotitelem se podle ustanovení § 156 odst. 1 zákona o státní službě rozumí bezprostředně nadřízený 

představený v případě „řadového“ státního zaměstnance. Hodnocení jiných zaměstnanců než řadových pak 

provádí osoby výslovně uvedené v ustanoveních § 156 odst. 1 až odst. 6 zákona o státní službě. 
220 Nyní je obsah již vymezený vládním nařízením, před účinností nařízení vlády č. 36/2019 Sb. stanovilo 

nařízení vlády č. 134/2015 Sb. povinnost toto upravit služebním předpisem. 
221 Čl. 3 služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 2019, kterým 

se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců. [online]. [cit. 2020-11-17]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 
222 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2019 ze dne 5. listopadu 2019, kterým se 

stanoví Rámcová pravidla vzdělávání ve služebních úřadech. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

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

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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proces vzdělávání ve služebních úřadech, rozvíjí ustanovení § 107 zákona o státní službě, 

přičemž stanoví pouze minimální požadavky na vzdělávání.223 Vykonávat službu se značnou 

mírou profesionality je jednou z povinností státního zaměstnance, uvedených v ustanovení 

§ 77 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě a v pravidlech etiky,224 proto je nutné, aby si státní 

zaměstnanec osvojoval a rozvíjel znalosti a dovednosti vztahující se k jeho oboru státní 

služby. Navíc, i v rámci samotného služebního hodnocení může být stanovena povinnost 

vzdělávání v rámci stanovení individuálních cílů pro další osobní rozvoj státního 

zaměstnance.225 Povinností služebního úřadu je pak státnímu zaměstnanci zajistit potřebné 

a odpovídající vzdělávání. Prohlubování vzdělání se netýká jen státních zaměstnanců, ale také 

i některých zaměstnanců v pracovním poměru.226  

 

Služební předpis dělí vzdělávání na pět druhů, konkrétně vzdělávání vstupní úvodní 

a vstupní následné, průběžné vzdělávání, vzdělávání představených a jazykové vzdělávání. Je 

zde stanovena povinnost ústředního správního úřadu, jakožto gestora určitého oboru státní 

služby, vytvořit (a průběžně aktualizovat) studijní materiál, který se zveřejňuje na 

internetových stránkách Ministerstva vnitra. Služební předpis č. 4/2019 zrušil ke dni 1. ledna 

2020 služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9/2015, kterým se stanoví 

Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech. Ta navíc zavedla 

povinnost Ministerstva vnitra (konkrétně Sekce pro státní službu) každoročně informovat 

vládu o průběhu vzdělávání státních zaměstnanců.227 S přijetím nového služebního předpisu 

tento závazek ministerstva zřejmě zmizel, jelikož se o něm nikde nezmiňuje, a to ani 

v odůvodnění k tomuto služebnímu předpisu. 

 
223 Služební úřady si tak mohou jakékoliv další požadavky, které nejsou v Rámcových pravidlech stanoveny, 

upravit samy svým vlastním služebním předpisem (Odůvodnění ke služebnímu předpisu náměstka ministra 

vnitra pro státní službu č. 4/2019 ze dne 5. listopadu 2019, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání ve 

služebních úřadech. [online]. [cit. 2020-07-06] Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-

predpisy.aspx). 
224 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se 

stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. [online]. [cit. 2020-11-17]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 
225 Příloha č. 1 ke služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019 ze dne 27. února 

2019, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců. [online]. [cit. 2020-

11-17]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx  
226 Jedná se o zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru podle ustanovení § 178 a § 178a zákona o státní 

službě. 
227 Ministerstvo vnitra za tímto účelem zpracovává Zprávu o vzdělávání státních zaměstnanců na základě 

podkladů poskytnutých jednotlivými služebními úřady. 

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


61 

 

4.1.5 Rozvržení služební doby a sladění rodinného a osobního života s výkonem služby 

Zákon o státní stanoví Ministerstvu vnitra povinnost hodnotit slaďování rodinného 

a osobního života s výkonem služby, o čemž předkládá zprávu vládě. V rámci této dílčí 

působnosti, sekce pro státní službu sbírá a zároveň i posuzuje data. Proto bylo také nutné 

rámcově upravit pravidla slaďování služebním předpisem náměstka pro státní službu.228,229 

Tomuto služebnímu předpisu předcházel služební předpis z roku 2015.230 V posledních letech 

však vyvstala potřeba předpis přinejmenším novelizovat, a to hlavně kvůli poměrně 

aktuálnímu trendu „work-life balance“. Současný vývoj na trhu práce ukazuje, že významným 

hlediskem uchazečů o práci je možnost čerpání benefitů, tedy i v případě potřeby možnost 

využít nástroje slaďování. Z výsledků a vyhodnocení statistických dat z výročních zpráv 

o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců 

s výkonem státní služby služebními úřady navíc vyplývá, že je možné jednotlivé nástroje 

slaďování rodinného a osobního života s výkonem státní služby ve služebních úřadech stále 

vylepšovat. Důvodem přijetí nového služebního předpisu v roce 2019 byla tedy větší 

flexibilita při využívání různých prostředků slaďování rodinného a osobního života 

s výkonem služby a vhodné nastavení podmínek za účelem zvýšení zájmu o zaměstnání ve 

státní správě.231 

 

Služební předpis ke slaďování rodinného, osobního a pracovního života z roku 2019 

rámcově reguluje oblast slaďování rodinného a osobního života s výkonem státní služby a je 

vzorem pro ostatní služební úřady.232 Slaďovacími nástroji mohou být pružná služební 

 
228 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019 ze dne 20. srpna 2019, k vytváření 

podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby. [online]. 

[cit. 2020-11-17]. Dostupné z: https://www.vcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 
229 V současné době je tato problematika blíže upravena také v nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní 

služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem 

státní služby. 
230 Služební předpis č. 12/2015 ze dne 7. prosince 2015, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního 

života s výkonem státní služby a podmínek výkonu státní služby z jiného místa. [online]. [cit. 2020-11-17]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 
231 Odůvodnění ke služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019 ze dne 20. srpna 

2019, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní 

služby. [online]. [cit.2020-11-11]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 
232 Zákon o státní službě ukládá v ustanovení § 99 odst.4 služebnímu orgánu povinnost stanovit služebním 

předpisem podrobnější pravidla pro rozvržení služební doby se zřetelem na vytvoření předpokladů sladění 

rodinného a osobního života s výkonem služby. Podobně jako v oblasti odměňování, i v případě služební doby 

odkazuje zákon o státní službě na zákoník práce (ustanovení § 99 odst. 1 zákona o státní službě ve spojení s § 78, 

§ 79 odst. 1 a 2, § 80 až 84, § 88 a § 89 zákoníku práce). 

https://www.vcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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doba,233 jiné rozvržení služební doby než stanovené ve služebním úřadě, kratší služební doba, 

výkon státní služby z jiného místa, případně i poskytnutí neplaceného služebního volna. 

Využít každý z nástrojů lze pouze po splnění určitých podmínek, které jsou ve služebním 

předpise podrobně specifikovány a jsou tak rozvedena jednotlivá ustanovení zákona o státní 

službě. I přestože jsou všechny nástroje uvedené ve služebním předpise, a informace o nich 

jsou tak přístupné jak státním zaměstnancům, tak i potenciálním uchazečům,234 měl by 

služební úřad v rámci zvyšování konkurenceschopnosti služebních úřadů o možnostech 

slaďování sám informovat. Mimo to, služební předpis také zavazuje ostatní služební úřady 

v tom smyslu, že stanoví, že služební úřady sekci pro státní službu poskytnou veškerou 

potřebnou součinnost pro účely zpracování výše zmíněné výroční zprávy k hodnocení 

slaďování. 

 

Do jaké míry jsou po přijetí nového služebního předpisu prostředky slaďování 

flexibilní, se ukázalo zejména v posledním roce. V rámci krizových opatření k zamezení 

šíření koronaviru, tyto instituty nabyly na významu, kdy bylo hojně využíváno především 

možnosti výkonu státní služby z jiného místa, k čemuž služební úřady přistoupily v celku 

velkoryse. Otázkou ale zůstává, zda tato situace opravdu ukazuje větší flexibilitu nástrojů 

slaďování a nový služební předpis k jejich využití vysokým počtem zaměstnanců přispěl či by 

výsledek v takové situaci byl stejný i v případě neexistence tohoto předpisu.  

4.2 Metodické pokyny a stanoviska 

Dále je koordinační funkce sekce pro státní službu naplňována vydáváním 

metodických pokynů náměstka pro státní službu. Na rozdíl od služebních předpisů nejsou 

metodické pokyny závazné, mají tedy jen doporučující charakter.235 Metodické pokyny lze 

charakterizovat jako podpůrné dokumenty s návodnou či (legislativně) technickou povahou, 

vydávané k řešení dílčích problémů. Forma, v níž je metodický pokyn vydán, určuje jeho 

 
233 Pružná služební doba v jednotlivých služebních úřadech je často nastavena plošně prostřednictvím služebních 

předpisů. O tom více v Newsletteru č. 10/2017 sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ČR. [online]. 2017. 

s 15-18. [cit. 2020-07-23]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx  
234 Služební předpisy náměstka ministra vnitra jsou přístupné i široké veřejnosti na internetových stránkách 

Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx  
235 Sekce pro státní službu ani Ministerstvo vnitra nejsou k vydávání metodických pokynů zmocněni zákonem. 

Závaznost metodických pokynů se nedá dovodit ani z nadřazeného postavení Ministerstva vnitra vůči ostatním 

služebním úřadům, neboť většina z nich není vůči němu v hierarchickém postavení (výjimku tvoří tzv. resortní 

organizace). 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
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závaznost. Povahu metodických pokynu obecně mohou mít např. Legislativní pravidla vlády 

či různá knižní díla.236 

 

Náměstek pro státní službu vydává metodické pokyny v souvislosti s účinností zákona 

o státní službě již od roku 2015. Z počátku byla četnost jejich vydávání nejvyšší, avšak ani po 

pěti letech aplikace zákona o státní službě nejsou některé otázky týkající se služby jasné a od 

vydávání metodických pokynů se neupustilo. Množství nově vydaných metodických pokynů 

pokleslo, v poslední době dochází spíše k jejich aktualizaci, a to především v návaznosti na 

proběhlé novelizace zákona o státní službě.237 Podle metodických pokynů ostatní služební 

úřady postupují při plnění služebních úkolů či výkladu zákona o státní službě. Napomáhají tak 

ke sjednocenějšímu rozhodování a aplikování zákona. I přesto, že nejsou závazné, je žádoucí 

v případě rozdílného názoru odůvodnit odlišný postup.238 

 

Vedle metodických pokynů napomáhají k aplikaci zákona i stanoviska sekce pro státní 

službu, která jsou zpřístupněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra.239 

Prostřednictvím stanovisek sekce pro státní službu projevuje své odborné postřehy na určité 

otázky v oblasti státní služby. Stejně jako metodické pokyny, ani stanoviska nejsou závazná. 

Jsou vydávána zpravidla pouze k lepšímu pochopení jednotlivých ustanovení zákona o státní 

službě a dalších právních předpisů vztahujících se ke státní službě. 

4.3 Závěry poradního sboru náměstka pro státní službu 

Poradní sbory jsou ve správních úřadech zřizovány ke sjednocování interpretace 

a aplikace jednotlivých zákonů, které se týkají působnosti těch konkrétních správních úřadů, 

kde poradní sbor působí.240 Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu 

 
236 Takovým dílem je např. KNĚŽÍNEK, J., MLSNA, P., VEDRAL, J. Příprava návrhů právních předpisů – 

Praktická pomůcka pro legislativce. Úřad vlády ČR, 2010, 226 s. ISBN 978-80-7440-023-0. [online].  

[cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-

predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf  
237 Například zákon č. 26/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů, stejnojmenný zákon č. 144/2017 Sb. ze dne 19. dubna 2017 nebo novela 2019. 
238 ALDORF, L. Služební poměr jako veřejnoprávní vztah a vybrané problémy interpretace zákona o státní 

službě. In: PICHRT, J., KOPECKÝ M., MORÁVEK, J. (eds.) Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016, s. 236. 
239 Ministerstvo vnitra. Stanoviska. [online]. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-stanoviska-stanoviska.aspx 
240 Vedle poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě působí na 

Ministerstvu vnitra poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Jeho úkolem je 

především sjednocování právní úpravy správního procesu, sjednocování výkladu správního řádu a také řešení 

otázek v oblasti správního trestání. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Priprava-navrhu-pravnich-predpisu-prakticka-pomucka-pro-legislativce.pdf
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-stanoviska-stanoviska.aspx
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o státní službě byl zřízen náměstkem pro státní službu a jeho členy se stali odborníci v oblasti 

hlavně správního a pracovního práva. Úkolem poradního sboru je napomáhat Ministerstvu 

vnitra, především náměstkovi pro státní službu, k naplnění koordinační funkce, která vyplývá 

z ustanovení § 13 odst. 1 zákona o státní službě. Poradní sbor přispívá ke sjednocování 

výkladu zákona o státní službě a s tím souvisejících právních předpisů a ke sjednocování 

dílčích postupů a použití jednotlivých ustanovení zákona. Za tímto účelem vydává poradní 

sbor svá stanoviska a vyjádření, která jsou přístupná i veřejnosti na internetových stránkách 

sekce pro státní službu.241 

 

Poradní sbor zasedá několikrát do roka a od svého vzniku vydal celkem 34 závěrů,242 

z nichž se tři týkají přímo služebních předpisů. Nejprve se služebními předpisy zabýval na 

svém zasedání v březnu 2017, ze kterého zveřejnil svůj závěr č. 13.243 Poradní sbor zde 

definuje pojem služebních předpisů a tím napomáhá k překlenutí opomenutí zákonodárce, 

který v podstatě nově zavedený institut nikde více nespecifikoval. S tím souvisí i předmět 

služebních předpisů, kterým jsou rovněž nedefinované a nejasné organizační věci služby, 

proto se poradní sbor zabýval i otázkou, co všechno může být obsahem služebních předpisů. 

Dále ve svém závěru poradní sbor nastiňuje problematiku vydávání a závaznosti služebních 

předpisů. Závazností se pak blíže zaobíral o rok později, v březnu 2018,244 kdy řešil 

problematiku závaznosti služebních předpisů vydaných „nadřízeným“ služebním orgánem 

vůči zaměstnancům zařazených/jmenovaných v podřízených služebních úřadech. V té době 

tato otázka byla velmi rozporná, jelikož zákon o státní službě neobsahoval ustanovení, 

z kterého by přímo vyplývala možnost služebního orgánu v nadřízeném služebním úřadu 

vydat služební předpis pro zaměstnance v podřízeném služebním úřadu, aby byl pro ně 

závazný. Novelou 2019 došlo k doplnění ustanovení § 11 zákona o státní službě a názor 

poradního sboru na závaznost služebního předpisu tím byl potvrzen, zároveň tím ale rovněž 

pozbyl relevance. V březnu 2018 se poradní sbor zabýval také tím, zda se na rozhodování 

 
241 Poradní sbor náměstka MV pro státní službu. Závěry ze zasedání poradního sboru náměstka MV pro státní 

službu k zákonu o státní službě [online]. [cit 2020-07-07] Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
242 Stav ke dni 12. prosince 2020. 
243 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
244 Závěr č. 20 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 16. března 2018. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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o pozastavení účinnosti služebního předpisu použije správní řád.245 V úvodu svého závěru 

č. 21 poradní sbor stručně popsal postup nápravy služebního předpisu s právním nebo jiným 

služebním předpisem podle ustanovení § 12 zákona o státní službě. Dále už se věnoval vztahu 

správního řádu a rozhodování o pozastavení účinnosti služebního předpisu, přičemž došel 

k názoru, že se správního řádu nepoužije, a to z důvodu, že se nejedná o vnější vztahy ve 

veřejné správě ani není rozhodováno o veřejném subjektivním právu.246 

4.4 Postavení a další působnost sekce pro státní službu 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že sekce pro státní službu hraje velmi 

významnou roli v oblasti státní služby, zejména se jedná o kontrolní činnost, metodické řízení 

a koordinační úlohu. Z důvodu svých funkcí by sekce pro státní službu měla mít nezávislé 

postavení. To je zajištěno jejím specifickým umístěním v organizační struktuře Ministerstva 

vnitra. Z ustanovení § 10 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě vyplývá, že služebním 

orgánem vůči zaměstnancům zařazených v sekci pro státní službu není státní tajemník, jak je 

tomu ve všech ministerstvech včetně zbývající části Ministerstva vnitra, ale personální ředitel 

sekce pro státní službu.  

 

Nezbytné je také zaručení politické nezávislosti. Ta je zajištěna především způsobem 

jmenování náměstka pro státní službu i personálního ředitele sekce pro státní službu. 

Náměstka pro státní službu jmenuje na základě výsledku výběrového řízení vláda na návrh 

předsedy vlády. Díky tomu náměstek nepodléhá jen ministrovi vnitra, ale přímo vládě, a tudíž 

je obtížnější i jeho odvolání.247 Vláda rovněž jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení, 

přičemž jednotlivým členům vlády není dovoleno navrhnout všechny členy výběrové komise, 

což by mělo garantovat separaci politických zájmů.248 Personální ředitel je vybírán 

a jmenován způsobem obdobným.249 

 

 
245 Závěr č. 21 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 16. března 2018. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
246 Více v kapitole 2.3.1 Rozpor s platným právním předpisem. 
247 Uplatní se princip, že odvolat osobu z jejího místa je oprávněn ten, kdo ji na uvedenou pozici jmenuje. 
248 Příloha Akčního plánu České republiky. Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Úřad 

vlády České republiky. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. s. 10–11. [online]. [cit. 2020-07-

08]. Dostupné z: https://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/Priloha-Akcniho-planu-Ceske-republiky-

Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2016-az-2018.pdf 
249 Ustanovení § 56 zákona o státní službě. 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/Priloha-Akcniho-planu-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2016-az-2018.pdf
https://korupce.cz/wp-content/uploads/2018/12/Priloha-Akcniho-planu-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2016-az-2018.pdf
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Co se týče působnosti sekce pro státní službu, ta vyplývá přímo z ustanovení § 13 

zákona o státní službě. Nejdůležitější úloha sekce pro státní službu je funkce koordinační, 

kterou plní prostřednictvím např. vypracováváním systemizace služebních úřadů250 nebo 

spolupracuje při tvorbě služebního hodnocení některých státních zaměstnanců.251 Největší 

část koordinace je pak tvořena vydáváním „sjednocovacích“ služebních předpisů 

a metodických pokynů a stanovisek, čemuž jsou věnovány předchozí podkapitoly. Mimo 

vydávání služebních předpisů pak sekce pro státní službu, konkrétně náměstek pro státní 

službu, figuruje také v procesu rušení služebních předpisů, ve kterém mu zákon o státní 

službě přiznává značné pravomoci.252 Kromě koordinační činnosti je nutné zmínit ještě 

činnost kontrolní, v rámci jejíhož naplnění provádí sekce pro státní službu kontrolu v sídle 

služebního úřadu zaměřenou na služební vztahy státních zaměstnanců. 

 
250 Ustanovení § 17 odst. 2 zákona o státní službě. 
251 Ustanovení § 156 zákona o státní službě. 
252 Srov. kapitola 2.3 Platnost a soulad služebních předpisů. 
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5 Rozdíly oproti vnitřním předpisům dle Zákoníku práce 

V oblasti státní správy se lze setkat i s jinými interními předpisy, než jsou služební 

předpisy vydávané dle zákona o státní službě. Problematiku služebních předpisů upravuje 

ještě zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.253 I přestože v obdobném 

služebním poměru jako příslušníci bezpečnostních sborů jsou i vojáci z povolání, příslušný 

zákon254 žádné ustanovení týkající se vydávání služebních či jiných interních předpisů 

neobsahuje. Sám zákon však s vydáním takových předpisů zřejmě počítá, když jako jednu 

z povinností služebních orgánů uvádí např. zajištění školení o interních normativních aktech. 

Ty se však týkají pouze oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví vojáků při výkonu služby.255  

 

Další, významnou, kategorií interních předpisů jsou vnitřní předpisy vydávané dle 

zákoníku práce, běžné zejména v soukromoprávních vztazích. Ve veřejné správě se tyto 

předpisy vyskytují hlavně ve dvou případech. Vnitřní předpisy dle zákoníku práce jsou 

vydávány v případě interní úpravy pracovněprávních vztahů úředníků územních 

samosprávných celků.256 Dále pak vnitřní předpisy pro zaměstnance vykonávajících práci 

v pracovním poměru ve správních (dle zákona o státní službě služebních) úřadech, na které se 

nevztahuje zákon o státní službě.257 Interní akty řízení byly ve služebních úřadech vydávané 

dle zákoníku práce až do nabytí účinnosti zákona o státní službě, a ačkoliv jsou nyní již spíše 

minulostí, mají i vedle služebních předpisů ve státní správě velký význam – stále do jisté míry 

regulují výkon státní správy a zajišťují její fungování. 

5.1 Obecná charakteristika vnitřních předpisů 

Mezi vnitřní předpisy patří především řády, směrnice, rozhodnutí či příkazy. Stejně 

tak, jako služební předpisy vydávané dle zákona o státní službě stanoví organizační věci 

služby a upravují blíže povinnosti a práva státních zaměstnanců, i vnitřní předpisy dle 

 
253 Ustanovení § 5 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
254 Zákon o vojácích z povolání. 
255 Ustanovení § 98 odst. 4 písm. a) – c) zákona o vojácích z povolání.  
256 Zákon o úřednících územních samosprávných celků neupravuje vydávání služebních ani vnitřních předpisů. 

Jelikož ustanovení § 1 odst. 2 tohoto zákona stanoví, že se na pracovněprávní vztahy úředníků vztahuje zákoník 

práce, použije se zákoník práce subsidiárně i na oblast interních předpisů v rámci příslušných úřadů. 
257 Služební předpisy jsou závazné pro osoby uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní službě. Obsazení 

služebního místa, na kterém by zaměstnanec v pracovněprávním poměru měl vykonávat činnosti služby podle 

ustanovení § 5 zákona o státní službě, by mělo být spíše výjimečnou situací. I tak je však poměrně běžné, že se 

na služebních úřadech vyskytují zaměstnanci v pracovním poměru – např. pomocné práce, administrativa či 

údržba budov. 
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zákoníku práce konkretizují práva zaměstnanců a specifikují postupy, systém řízení 

u zaměstnavatele či jinak regulují chování zaměstnanců. Vnitřním předpisem mohou být 

stanovena práva pro zaměstnance výhodněji, než jaká jim vyplývají z obecně závazných 

právních předpisů. Není však možné vnitřním předpisem stanovit povinnosti anebo zkrátit 

práva zaměstnanců vyplývajících ze zákoníku práce.258 Vnitřní předpisy jsou označovány jako 

akty s hybridní povahou – mají povahu jak normativního aktu, tak i právního jednání.259 

Normativní akt proto, že jsou jím stanovena pravidla chování. Charakter právního jednání 

mají díky tomu, že jejich vydání je projevem vůle zaměstnavatele (na rozdíl však od 

kolektivní smlouvy, kde je k jejímu uzavření potřeba alespoň dvou stran, je vydání vnitřního 

předpisu jednostranným právním jednáním). 

 

Ačkoliv mají vnitřní předpisy abstraktní charakter, mohou mít povahu normativního 

aktu a v určitých případech mohou představovat pramen práva (zakládají-li mzdová, platová 

a jiná práva zaměstnanců či rozvádějí-li ustanovení zákoníku práce), nelze je všeobecně za 

pramen práva považovat. Rovněž ani nejsou obecně závazné. Jejich závaznost vůči 

zaměstnancům plyne ze vztahu nadřízenosti a podřízenosti v rámci daného pracovněprávního 

vztahu.260,261  

 

Stejně jako je tomu u služebních předpisů,262 i působnost vnitřních předpisů je 

omezená – jsou závazné pro zaměstnavatele a jeho zaměstnance, zpravidla však nebudou 

zavazovat zaměstnance u jiného zaměstnavatele nebo zaměstnance v jiných správních 

úřadech.263 Aby se vnitřní předpisy staly závaznými, musí být splněna podmínka materiální 

publikace. Na rozdíl od zákona o státní službě, zákoník práce výslovně stanoví lhůtu (15 dnů), 

během níž je zaměstnavatel povinen seznámit své zaměstnance s vydáním, změnou či 

 
258 Ustanovení § 305 odst. 1 zákoníku práce. Vnitřní předpis tedy nemůže ukládat povinnosti nad rámec zákona, 

což plyne již z ústavního pořádku České republiky, kdy čl. 4 odst. 1 stanoví, že povinnosti mohou být ukládány 

pouze na základě zákona a v jeho mezích. Ani služební předpisy by neměly ukládat státním zaměstnancům nové 

povinnosti, ale měly by jen konkretizovat ty již v zákoně stanovené. 
259 ŠTEFKO, M. In: BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 50. 
260 JAKUBKA, J. Interní předpisy zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích. 1. vydání. Praha: ASPI 

Publishing, 2004, s. 13. 
261 Existuje rozdíl mezi vztahem nadřízenosti a podřízenosti v oblasti veřejné správy a v soukromém sektoru. Ve 

veřejné správě je takový vztah založen zákonem, v soukromém pracovněprávním vztahu to pak determinuje 

právě ten konkrétní vztah sám o sobě (SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 78.). 
262 Srov. kapitola 2.1 Služební předpisy a jejich působnost. 
263 Výjimka může nastat např. v případě zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příslušný vnitřní 

předpis bude zavazovat i osoby, které se pohybují v prostorách zaměstnavatele, ačkoliv nejsou přímo 

zaměstnanci (např. návštěvy). 
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zrušením vnitřního předpisu.264 Vnitřní předpis tak nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je 

u zaměstnavatele vyhlášen. Rovněž po celou dobu účinnosti jednotlivých interních předpisů 

k nim musí zaměstnavatel zajistit přístup. 

 

Poradní sbor náměstka pro státní službu se zabýval závazností vnitřních předpisů pro 

státní zaměstnance v souvislosti s vymezením oblasti a předmětu úpravy služebních 

předpisů.265 Povinností státního zaměstnance je dodržování právních předpisů vztahujících se 

k výkonu služby, služebních předpisů a příkazů k výkonu služby, čímž zároveň dodržuje 

služební kázeň. Mezi povinnostmi státního zaměstnance ale není výslovně uvedeno 

dodržování jiných vnitřních předpisů, které nejsou služebními předpisy. Rovněž to ani 

nevyplývá z definice služební kázně. Proto není jasné, zda státní zaměstnanec poruší služební 

kázeň a dopustí se tak kárného provinění, pokud nebude respektovat pravidla stanovená 

jinými interními akty řízení. Poradní sbor náměstka pro státní službu je toho názoru, že i tyto 

vnitřní předpisy jsou pro státní zaměstnance závazné. Ve svém závěru to zdůvodňuje 

následovně. Vnitřní předpisy je možné považovat za příkazy k výkonu služby, které mohou 

být individuální (určené konkrétnímu zaměstnanci) nebo obecné. Právě mezi obecné 

„příkazy“ se řadí nařízení, řády či směrnice (tedy různé interní předpisy). Služební kázeň 

zahrnuje i dodržování příkazů k výkonu služby. Druhým důvodem, proč jsou jiné vnitřní 

předpisy pro státní zaměstnance závazné, je to, že „upravují postupy nezbytné k dosažení cíle, 

tj. k řádnému splnění úkolu vyplývajícího z působnosti služebního úřadu. Je-li podle § 9 

zákona o státní službě představený (nadřízený) oprávněn ukládat služební úkoly, je též 

oprávněn stanovit, jakým postupem bude ten který úkol splněn, a nic nebrání tomu, aby 

obecné postupy (povinnosti) uložil formou vnitřního předpisu.“266 Povinností státního 

zaměstnance je řádně plnění služebních úkolů, a proto se podle závěru poradního sboru 

porušením vnitřního předpisu státní zaměstnanec dopouští i porušení služební kázně.  

 

Otázkou ale zůstává, zda je takový výklad, kvůli ne zcela vhodně zvolené formulaci, 

poradního sboru naprosto přesný. Státní zaměstnanec sice musí plnit jemu uložené služební 

úkoly osobně, řádně a včas, ale zákon o státní službě už nestanoví, že představený vydává 

 
264 Ustanovení § 305 odst. 3 zákoníku práce. 
265 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017. [online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-

namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 
266 Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze 

dne 10. března 2017. [online]. [cit. 2020-11-16]. s. 4. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-

sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx 

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statni-sluzbu.aspx
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vnitřní předpisy, neboť ty mají původ v zákoníku práce, který je vůči zákonu o státní službě 

ve vztahu delegace. To znamená, že neupravuje-li zákon o státní službě oblast vnitřních 

předpisů a ani při jejich vydávání přímo neodkazuje na zákoník práce, pak není jasné, zda 

jsou představení oprávněni vnitřní předpis vůbec vydat, a to i přestože jsou 

v obdobném postavení jako vedoucí zaměstnanci podle zákoníku práce.267 Jsou ale státními 

zaměstnanci a v rámci svého postavení ve veřejnoprávní oblasti jsou oprávněni činit pouze to, 

co jim je zákonem výslovně dovoleno a zákon o státní službě oblast vydávání vnitřních 

předpisů nedeleguje na zákoník práce. Pro příklad lze vzít v úvahu směrnice vydávané členem 

vlády v příslušném ministerstvu. Zákon o státní službě neuvádí ministra jako představeného, 

ani jako služební orgán vůči běžným státním zaměstnancům, který by byl na základě svého 

postavení oprávněn vydávat služební předpisy či příkazy k výkonu služby.268 Naopak 

představení (nadřízení), kteří jsou služebním orgánem dle zákona o státní službě a mohou 

uložit příkaz k výkonu služby, nemají oprávnění směrnici vydat. V zásadě by se však dedukce 

poradního sboru použít dala, pozměněná v tom smyslu, že oprávnění představeného při 

ukládání služebních úkolů spočívá v tom, aby v případě obecných povinností odkázal na již 

vydaný služební předpis, ne aby při stanovení povinností sám vnitřní předpis vydal (povinnost 

uložil formou vnitřního předpisu).  

5.2 Tvorba a platnost vnitřních předpisů 

Zákoník práce stanoví pravidla, která by měla být při vydávání vnitřního předpisu 

dodržována, přičemž však výslovně neurčuje osoby, které ho jsou oprávněny vydat. Sládeček 

k tomu dodává, že „k jejich vydání není třeba žádného (zákonného) zmocnění; právo je 

vydávat vyplývá ze vztahů nadřízenosti a podřízenosti.“269 Právo vydávat interní akty řízení 

má tedy zaměstnavatel, v oblasti veřejné správy jím bude správní úřad (např. ministerstvo, za 

které v této oblasti vystupuje ministr) a nikoli konkrétní osoba, tak jak to stanoví zákon 

o státní službě v případě služebních předpisů. Vnitřní předpis musí být vydán písemně, a dále 

nesmí být v rozporu s právními předpisy. Opačná situace by způsobila neplatnost celého 

vnitřního předpisu nebo jeho části.270 Nejedná se o veřejnoprávní akt a vnitřním předpisům 

dle zákoníku práce tak nesvědčí zásada presumpce správnosti. Tím se odlišují od služebních 

 
267 Vedoucí zaměstnanec jedná v pracovněprávních vztazích vůči podřízeným zaměstnancům jménem 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel je podle ustanovení § 305 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 7 a § 9 zákoníku 

práce oprávněn vydávat vnitřní předpisy. 
268 Ustanovení § 9 odst. 1 a 2 a § 10 zákona o státní službě. 
269 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 77. 
270 Dalším důvodem, kdy bude vnitřní předpis neplatný, je jeho vydání se zpětnou účinností. 
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předpisů, kdy zákon o státní službě upravuje přesný postup nápravy v případě, že vydaný 

služební předpis je v rozporu s právním předpisem.271  

 

Co se týče samotné tvorby předpisu, zde se o tolik od služebního předpisu neliší. Na 

počátku by měla osoba příslušná k vydání vnitřního předpisu učinit rozhodnutí, zda je nová 

úprava v určité oblasti nezbytná. Zaměstnavatel si může vnitřním předpisem stanovit 

podrobnější pravidla pro vydávání předpisů tak, aby byly terminologicky sjednocené 

a systematicky uspořádané, dále může stanovit věcnou příslušnost k vydávání jednotlivých 

interních aktů řízení na základě organizační struktury. Pokud je vnitřní předpis vydáván ve 

správním úřadu, pak by samozřejmě mělo proběhnout i vnitřní připomínkové řízení (i přesto, 

že se jedná o interní akt podle zákoníku práce, stále se jedná o oblast veřejné správy). 

Následně musí být vnitřní předpis schválen, podepsán příslušnou osobou (ministr, generální 

ředitel nebo jiný vedoucí zaměstnanec v závislosti na druhu zaměstnavatele) a vyhlášen.272 

 

Ačkoliv proces vydávání služebních předpisů a vnitřních předpisů je v podstatě 

totožný, rozdíl se objevuje u postupu při jejich změnách. Nutnost změnit či zrušit interní 

předpis může nastat například v případě, že se dostane do rozporu s platným právním 

předpisem (z tohoto důvodu by měly probíhat kontroly aktuálnosti vnitřních předpisů, a to jak 

plánované, tak neplánované). Změna se provádí formou dodatků, kdy jejich tvorba a proces 

schvalování probíhá obdobně jako u tvorby vnitřních předpisů. Rozdíl oproti novelizacím 

u služebních předpisů spočívá např. v tom, že prostřednictvím jedné novelizace lze změnit 

více služebních předpisů (obdobně jako u zákonů), kdežto jedním dodatkem lze změnit pouze 

jeden vnitřní předpis, kterého se konkrétní dodatek týká.  

5.3 Pracovní řád 

Výše popsané se vztahuje na standardní vnitřní předpisy. Zákoník práce zná však 

i další, specifický druh vnitřního předpisu, jímž je pracovní řád.273 Pracovní řád blíže rozvádí 

ustanovení zákoníku práce a dalších právních předpisů týkající se povinností obou stran (tedy 

jak zaměstnance, tak zaměstnavatele). Z hlediska veřejné správy je pracovní řád významný 

zejména proto, že pro taxativně vyjmenované zaměstnavatele je zákonem stanovená 

 
271 Ustanovení § 12 zákona o státní službě. 
272 Více k vnitřním předpisům v oblasti veřejné správy uvádí např. VAVERA, F. Vnitřní předpisy ve zkratce. 

Veřejná správa. [online]. 2008, č. 10. [cit. 2020-11-20]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/vnitrni-

predpisy-ve-zkratce.aspx 
273 Ustanovení § 306 zákoníku práce. 

https://www.mvcr.cz/clanek/vnitrni-predpisy-ve-zkratce.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vnitrni-predpisy-ve-zkratce.aspx
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povinnost jej vydat. Taková povinnost se týká i těch subjektů, které jsou zákonem o státní 

službě označené jako služební úřady.274 

 

Pracovní řád rozvádí ustanovení zákoníku práce a další souvisejících právních 

předpisů, a to v oblasti povinností zaměstnavatele a zaměstnanců vyplývajících 

z pracovněprávního poměru mezi nimi. Jednotlivá ustanovení v pracovním řádu musí být 

samozřejmě v souladu s právními předpisy a rovněž musí být ze strany zaměstnavatele 

zajištěno rovné zacházení se zaměstnanci, jako je například spravedlivé odměňování za práci 

či umožnění sladění pracovního a rodinného života bez rozdílu všem zaměstnancům, u nichž 

se taková potřeba vyskytuje. Pracovní řád by neměl pouze slepě opisovat zákonná ustanovení, 

ale rozvádět je se zřetelem na specifika zaměstnavatele. Zákoník práce přitom nestanoví 

konkrétní obsah, nejčastěji pracovní řád bude upravovat vznik a různé změny pracovního 

poměru, a to zejména z hlediska povinností zaměstnavatele a zaměstnance. Stejně jako ve 

služebním řádu, jsou i zde stanoveny povinnosti zaměstnavatele při postupu výběrových 

řízeních (to se bude týkat zejména zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy, neboť hlavně tam 

je kladena na zaměstnance určitá úroveň profesionality, jež je prostřednictvím výběrových 

řízení nepochybně zajišťována) a dále např. postup při vyslání na pracovní cestu či stanovení 

postupů při rozvázání pracovního poměru.275 V neposlední řadě by měl pracovní řád rozvádět 

také povinnosti zaměstnanců, které jim plynou z jejich pracovního poměru (ve státní správě 

především povinnost vystupovat a jednat důstojně, dbát o úpravu svého zevnějšku, pravidelně 

zvyšovat úroveň svého vzdělání či zákaz podnikání bez předchozího souhlasu jeho 

zaměstnavatele). Stejně jako další vnitřní předpisy, ani pracovní řád nesmí zaměstnancům 

zakládat povinnost nad rámec zákona či povinnosti jiné než převzaté smluvně.276 

 

Od běžných vnitřních předpisů se pracovní řád odlišuje v tom, že jeho vydání či 

změně musí předcházet projednání a písemný souhlas odborové organizace, pokud 

 
274 Srov. ustanovení § 306 odst. 3 zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 303 odst. 1 zákoníku práce a § 4 

zákona o státní službě. 
275 Dle ustanovení § 48 odst. 1 zákoníku práce lze pracovní poměr skončit dohodou, výpovědí, okamžitým 

zrušením anebo zrušením ve zkušební době. Na rozdíl od toho zná zákon o státní službě tyto způsoby skončení 

služebního poměru – skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu, skončení na základě žádosti 

státního zaměstnance, skončení ze zákona (např. v případě pravomocného odsouzení státního zaměstnance pro 

úmyslný trestný čin či dovršením 70 let věku). Pro oba zákony pak platí, že pracovní či služební poměr skončí 

smrtí či prohlášením za mrtvého (státního) zaměstnance a dále také uplynutím doby určité pracovního či 

služebního poměru. 
276 BĚLINA, M. § 306 [Pracovní řád]. PICHRT, J. a kol. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář, s. 893-897. 
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u zaměstnavatele působí.277 Pokud předchozí písemný souhlas absentuje, tak je vydání nebo 

změna pracovního řádu neplatná. Stejný požadavek na projednání zavádí i zákon o státní 

službě v případě některých služebních předpisů,278 zároveň však, na rozdíl od zákoníku práce, 

nestanoví žádnou sankci za nedodržení této povinnosti. Další odchylkou pracovního řádu od 

jiných interních aktů je doba, na kterou se vydává. Ustanovení § 305 odst. 2 zákoníku práce 

stanoví, že vnitřní předpis se vydává obvykle na dobu určitou.279 Současně určuje také 

výjimku právě pro pracovní řád, který může být vydán na dobu neurčitou. 

 

Z pohledu zákona o státní službě je pracovní řád z hlediska svého charakteru obdobou 

služebního řádu, který je služebním předpisem. Služební předpisy jsou podle ustanovení § 11 

odst. 3 zákona o státní službě závazné mimo jiné i pro zaměstnance v pracovním poměru, 

pokud vykonávají činnosti služby. Takovými zaměstnanci budou zpravidla osoby přijaté do 

pracovního poměru na dobu určitou podle ustanovení § 178 a § 178a zákona o státní službě. 

Z povahy služebního řádu lze vydedukovat, že není závazný pro jiné než státní 

zaměstnance280 a pracovní řád se tak bude vztahovat i na zaměstnance v pracovním poměru, 

které by jinak každý jiný služební předpis zavazoval. 

5.4  Kolektivní smlouva a kolektivní dohoda 

Kolektivní dohoda je považována za určitou obdobu kolektivní smlouvy a vztahuje se 

na práva státních zaměstnanců.281 Práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích pak 

upravuje kolektivní smlouva dle zákoníku práce.282 Kolektivní smlouvu uzavírá 

zaměstnavatel s odborovou organizací obdobně jako je tomu v případě kolektivní dohody. 

Oba dokumenty mají charakter soukromoprávního jednání, které přispívá ke zlepšení 

podmínek výkonu závislé práce. Naopak rozdíl mezi těmito instituty přináší rozdílná právní 

úprava. Kolektivní smlouva může upravovat vše, co není zákonem zakázáno, jelikož patří do 

oblasti soukromého práva, a to i v případech, kdy je kolektivní smlouva uzavírána ve 

 
277 Zákoník práce na druhou stranu nestanoví požadavek na souhlas odborové organizace v případě rušení 

pracovního řádu. U jiných vnitřních předpisů souhlas být nemusí, nejsou-li v rozporu s kolektivní smlouvou. 
278 Podle ustanovení § 132 odst. 2 písm. d) a odst. 3 písm. c) zákona o státní službě jsou to služební předpisy, 

které mají být vydány služebním orgánem a týkají se služebního úřadu, v němž odborová organizace působí 

a služební předpisy, které se týkají více služebních úřadů. 
279 Doba by měla být minimálně jeden rok, v případě vnitřního předpisu týkajícího se odměňování může být 

doba i kratší. 
280 Služební řád upravuje povinnosti vyplývající státním zaměstnancům ze služebního poměru. Více k tomu 

v kapitole 3.2 Služební řád. 
281 Srov. kapitola 2.4 Vztah služebního předpisu a kolektivní dohody. 
282 Ustanovení § 23 odst. 1 zákoníku práce. 
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správních (dle zákona o státní službě služebních) úřadech pro zaměstnance v pracovních 

poměrech a pohybuje se tak v oblasti veřejné správy. Na rozdíl od toho, kolektivní dohodou 

lze upravit jen to, co zákon o státní službě umožní a není dovoleno se v určitých otázkách 

odchýlit.283  

 

Co se týče vztahu kolektivní smlouvy a vnitřního předpisu, v zákoníku práce není 

přesně stanoven postup pro případ, když se smlouva a předpis dostanou do rozporu. Ohledně 

tohoto vztahu je v zákoníku práce pouze jedna zmínka, a to v ustanovení § 307 odst. 2, kdy je 

zaměstnanci ponechána možnost volby. Dle Běliny jsou vnitřní předpisy a kolektivní smlouva 

(především její normativní část) postaveny naroveň a platí vedle sebe. Při jejich případném 

rozporu má zaměstnanec právo uplatnit ten nárok z nich vyplývající, který je pro něj 

výhodnější. Zároveň dodává, že kolektivní smlouva a vnitřní předpis se nemohou měnit ani 

rušit navzájem.284 Opačného názoru jsou ale např. Štefko i Tröster, kteří uvádí, že kolektivní 

smlouva má vyšší právní sílu a v případě rozporu má tedy přednost.285 

5.5 Shrnutí 

Vnitřní předpisy dle zákoníku práce a služební předpisy dle zákona o státní službě jsou 

podskupinami interních aktů řízení. Každý z těchto druhů předpisů má svá specifika. Přestože 

jsou vydávány na základě jiných zákonů z velmi rozdílných právních odvětví, jejich zaměření 

a předmět není natolik odlišný. Oba v podstatě konkretizují ustanovení příslušných zákonů 

a regulují práva a povinnosti vznikajících z právních poměrů založených těmito zákony. 

S ohledem na výše uvedené lze mezi jednotlivými předpisy vidět jak podobnosti, tak i rozdíly.  

 

Jak služební předpisy, tak i jiné vnitřní předpisy jsou jednostranné, zákonem 

předvídané akty mající abstraktní charakter. Rovněž oboje jsou to předpisy s omezenou 

 
283 Není však nikde stanoveno, co přesně smí nebo nesmí být kolektivní dohodou upraveno, odvíjí se to od toho, 

zda je daná věc upravena v jiných právních předpisech či nikoliv. Pro příklad, v případě odměňování lze 

v kolektivní smlouvě sjednat výši mimořádných odměn či různých příplatků neomezeně, ale kolektivní dohoda 

je v tomto směru omezena nařízením vlády, které stanoví jejich nejvyšší přípustnou výši (Nařízení vlády 

č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního 

zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 

státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů). 
284 BĚLINA, M. § 305 [Vydání a závaznost]. In: BĚLINA, M. DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentář. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1187-1191. 
285 ŠTEFKO, M. In: BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 50. a TRÖSTER, P. In: BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 

7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 421. 
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závazností, která plyne ze vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Dalším jejich společným 

znakem je vydávání v rámci určité organizační struktury. Prostřednictvím obou interních 

předpisů jsou specifikovány úkoly a povinnosti, čímž se zároveň projevuje realizace 

oprávnění nadřízených vůči podřízeným. V neposlední řadě musí být tyto interní instrukce 

vždy v souladu s právními předpisy. Naopak, řešení opačné situace, kdy je některý z předpisů 

v rozporu s právními předpisy, už je rozdílné. Služební předpisům svědčí zásada presumpce 

správnosti a budou tak v případě rozporu s právním předpisem platné a závazné až do doby, 

než budou rozhodnutím soudu zrušeny. Na vnitřní předpisy dle zákoníku práce se tato zásada 

nepoužije a důsledkem rozporu s právním předpisem bude jejich neplatnost (či neplatnost 

pouze dotčené části). V případě rozporu služebních předpisů je tedy situace podstatně 

složitější a její vyřešení nebude zdaleka tak rychlé, jako u jiných vnitřních předpisů. 

 

Závěrem, vnitřní předpisy dle zákoníku práce v porovnání se služebními předpisy dle 

zákona o státní službě nedisponují o tolik více odlišnými vlastnostmi. De lege ferenda by se 

jevilo, a to alespoň pro oblast veřejné správy, vhodnějším úpravu služebních a jiných 

vnitřních předpisů sjednotit do jednoho právního předpisu. Jestliže se zaměstnanci 

v pracovním poměru vykonávajících práci ve služebních úřadech a úředníci územních 

samosprávných celků pohybují v oblasti veřejné správy, obdobně jako státní zaměstnanci, 

bylo by vhodné, aby i oni byli vázáni stejnými předpisy. Navíc, řada institutů pro státní 

zaměstnance i úředníky je upravena velmi podobně (např. regulace střetu zájmů, etický 

kodex, základní povinnosti či vzdělávání). Jednotná úprava služebních a vnitřních předpisů ve 

veřejné správě by tak mohla omezit případné odlišné zacházení nebo například různé 

interpretační problémy. Ze stejných důvodů by měla být jednotná úprava kolektivní smlouvy 

a kolektivní dohody ve veřejném sektoru. Kvůli odlišné právní úpravě nelze pro státní 

zaměstnance a zaměstnance v pracovním poměru uzavřít pouze jedna kolektivní dohoda či 

smlouva a mohou tak vznikat i neadekvátní rozdíly např. v oblasti odměňování a příplatků. 
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Závěr 

Státní služba tvoří nemalou část ze všech druhů zaměstnaneckých vztahů na území 

České republiky. Vzhledem k významnosti veřejné správy a s tím souvisejících pravomocí 

státních zaměstnanců, bylo již neodkladné přijmout speciální zákon upravující jejich poměry, 

který bude nejen efektivní, ale především také konečně účinný. Kromě tohoto zákona se státní 

zaměstnanci musí řídit i služebními předpisy, v kterých jsou stanovena jejich práva, 

povinnosti anebo třeba postupy při výkonu státní služby. 

 

Jelikož zákon o státní službě byl v roce 2014 přijímán poměrně neobvyklým 

způsobem, což mohlo zapříčinit řadu problémů a diskusí, nelze očekávat, že by všechna jeho 

ustanovení byla dnes, teprve po pěti letech od jeho účinnosti, zcela bez obtíží. Ačkoliv během 

této doby byl zákon již několikrát novelizován, ustanovení o služebních předpisech, která by 

mohla v budoucnu způsobovat potíže, zůstala takřka bez povšimnutí. Nejedná se však pouze 

o zákon o státní službě, je třeba, aby rovněž došlo k novelizaci soudního řádu správního. 

Určitý náhled na problematiku služebních předpisů, ale také zákona o státní službě jako celku, 

by mohla poskytnout i literatura. Bohužel však, na toto velmi důležité téma, neexistuje mnoho 

odborných aktuálních publikací. Není však příliš překvapivé, že ani soudy dosud neměly 

velkou možnost se s předmětem služebních předpisů setkat. Lze však očekávat, že 

v budoucnu, po delší době účinnosti zákona, problémy jistě vyvstanou a správní soudnictví se 

tak bude muset potýkat s řešením legislativních mezer. 

 

Po analýze stěžejních charakteristických znaků služebních předpisů, by se dalo dojít 

k závěru, že se jedná o jakýsi „hybrid“ mezi právními a vnitřními předpisy. Co se týče tvorby, 

vydávání či novelizací služebních předpisů, mají blíže k zákonům. Rovněž, při zaměření 

pozornosti na jejich platnost, lze vypozorovat menší rozdíl s předpisy právními, než 

s vnitřními (soukromoprávními) předpisy. To vychází nejen z příslušných zákonů, ale 

především z oblasti práva, do které jsou služební předpisy zařazovány. Charakter veřejného 

práva zde nelze přehlédnout. Na rozdíl od toho, s vnitřními předpisy dle zákoníku práce, 

služební předpisy mají obdobný rozsah jejich působnosti, kdy oproti zákonům nejsou obecně 

závazné. Oba instituty tedy mají dopad jen na ty osoby, které se složením služebního slibu či 

podepsáním pracovní smlouvy dobrovolně zaváží k jejich dodržování. S vnitřními předpisy 

jsou služební předpisy podobné také z hlediska jejich obsahu zaměřeného na řádný výkon 

závislé práce (státní služby).  
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Existují desítky druhů služebních předpisů, cílem této práce však nebylo všechny tyto 

předpisy zkoumat dopodrobna. Naopak byly rozebrány jen ty, které ovlivňují život státních 

zaměstnanců nejvíce a jejich analýza byla nezbytná pro pochopení jejich funkce a postavení. 

Jednotlivé druhy služebních předpisů mohou čtenářům také pomoci představit si, jak 

významnou roli v rámci státní služby služební předpisy mají. Ke sjednocování služebních 

předpisů přispívá Ministerstvo vnitra, a především sekce pro státní službu, jejímž úkolem je 

zejména koordinace státní služby. Pro co nejplynulejší chod státní služby a co nejjednodušší 

orientaci státních zaměstnanců, by stálo za zamyšlení, zda by nebylo vhodné ještě více posílit 

pravomoci náměstka pro státní službu, v tom směru, že by jiné služební orgány v podstatě 

ztratily možnost služební předpisy vydávat. Došlo by tak k přehlednému a jednotnému řízení 

státních zaměstnanců. Vzhledem k různorodé náplni činností služebních úřadů není možné, 

aby náměstek pro státní službu vydával nejen „obecné“ služební předpisy, ale také ty, které se 

týkají speciální působnosti jen několika služebních úřadů. Otázkou ale je, zda by byly takové 

služební předpisy, které jsou nyní vydávány s pomocí odborníků na jednotlivé oblasti, 

dostatečně kvalitní. Navíc, není lehké si představit situaci, kdy jedna osoba by měla v rukou 

takové množství „životů“ státních zaměstnanců.  
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Služební předpisy dle zákona o státní službě 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá služebními předpisy dle zákona o státní službě, jež 

upravují organizační věci služby. Pojem organizačních věcí služby není v zákoně o státní 

službě definován, lze jím však rozumět oblast výkonu působnosti služebních orgánů, 

podmínky výkonu práv a povinností vztahující se ke služebnímu poměru státních 

zaměstnanců a dalších osob, jež jsou podle zákona o státní službě adresáty služebních 

předpisů. Kromě toho jsou organizačními věcmi služby chápány také systemizace 

a organizace služebních úřadů. Služební předpisy ovlivňují nejen samotné státní zaměstnance, 

ale také i širokou veřejnost, na kterou činnost státní správy působí. Práce je strukturována do 

pěti částí a jejím hlavním cílem je podat ucelený náhled na problematiku služebních předpisů. 

V části první je pojednáno o samotném zákoně o státní službě, jeho historii a problémy s jeho 

přijetím. Druhá část obecně charakterizuje služební předpisy a zabývá se jejich působností, 

a to jak věcnou, tak osobní. Dále se věnuje tvorbě a vydávání služebních předpisů, jakož 

i řešení situace, kdy je služební předpis v rozporu s platným právním předpisem či jiným 

služebním předpisem. Rovněž je porovnává s dalšími, svou povahou podobnými, dokumenty 

dle zákona o státní službě. Následující dvě části se zabývají jednotlivými druhy služebních 

předpisů, přičemž část čtvrtá prostřednictvím několika služebních předpisů ukazuje důležitou 

roli a působnost organizační jednotky Ministerstva vnitra Sekce pro státní službu. V této 

kapitole je také vymezena i další činnost Ministerstva vnitra s akcentem na služební předpisy. 

Poslední část práce pojednává o vnitřních předpisech dle zákoníku práce, které jsou institutem 

obdobným služebním předpisům. V rámci této části je pozornost zaměřena na hlavní 

podobnosti a rozdíly mezi těmito dvěma druhy interních předpisů. 

 

Klíčová slova: služební předpisy; státní služba; interní akty řízení 

  



90 

 

Civil service regulations according to the Act on Civil Service 

Abstract 

This diploma thesis is devoted to the civil service regulations according to the Act on 

Civil Service, governing logistical aspects of the service. The concept of logistical aspects of 

the service is not defined in the Act on Civil Service but it can be understood as the area of 

exercise of the power of appointing authorities, conditions of exercise of rights and 

obligations related to the civil service employment of civil servants and of other persons for 

whom the civil service regulations are binding. In addition, logistical aspects of the service 

also mean the systematization and organisational structure of service authorities. Civil service 

regulations impact not only the civil servants themselves, but also the public because the 

public is inevitably affected by the activities of the state administration. This diploma thesis is 

structured into five parts and its main purpose is to provide a comprehensive view of the issue 

of civil service regulations. The first part of the thesis deals with the Act on Civil Service, 

with its history and problems with its adoption. The second part defines civil service 

regulations and deals with their scope, both material and personal. It also examines the 

process of creation and issuance of civil service regulations, as well as the process of solving 

of situations when the civil service regulation violates any legal provision or another civil 

service regulation, issued by the relevant superior service authority or by the Director-General 

for Civil Service. This second part also compares the civil service regulations with collective 

agreement and service orders. The next two parts deal with certain types of civil service 

regulations. Through them, the fourth part shows the important role and competence of the 

Civil Service Sections, an organisational unit of the Ministry of the Interior. This chapter also 

briefly discusses other important activities of the Ministry of Interior. The last part of the 

thesis deals with the internal regulations according to the Labor Code, as the institute similar 

to civil service regulations. In this last part, the attention is focused on the main similarities 

and differences between these two types of internal regulations. 
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