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Resumé 

 Nový zákon o státní službě vstoupil před více než rokem v plnou účinnost. Tato práce tak 

seznámí čtenáře s obdobím předcházejícím jeho přijetí, které autor této práce popsal již ve své 

diplomové práci s názvem Služební zákon – vývoj a výsledek, ale hlavně si klade za cíl popsat a 

analyzovat období, které se pojí s implementací zákona o státní službě do praxe a zaměřit se na 

hlavní problémy s jeho funkčností, které se projevily během jeho implementace. Důraz tak bude 

kladen především na aktivitu vlády, jako významného činitele při implementaci zákona, dále na 

Parlament, který během této doby přijal množství pozměňovacích návrhů, které technicky, ale i 

systémově měnily podobu zákona o státní službě již během první měsíců jeho plné účinnosti. 

Opomenuty nebudou ani služební úřady, které byly tím posledním, avšak neméně důležitým 

článkem při implementaci zákona. Speciální pozornost je také věnována fungování Sekce pro státní 

službu Ministerstva vnitra vydávající metodické a jiné další, pro implementaci důležité dokumenty. 

V části pojednávající o funkčnosti implementovaného zákona o státní službě se autor práce zaměřil 

na první praktické nedostatky, které se projevily při používání zákona v praxi. Důraz je kladen na 

popis a analýzu situací, které se objevily v souvislosti s postavením diplomatických a konzulárních 

pracovníků, především na Ministerstvu zahraničních věcí a dále na aféru kolem postavení vedení 

Energetického regulačního úřadu. Další zpracované praktické problémy s funkčností zákona jsou 

popsány a analyzovány v souvislosti s nezájmem uchazečů o působení ve státní správě částečně 

způsobené administrativně náročnými výběrovými řízeními a jako poslední, aktuální  

a stále nevyřešená popsaná problematika je otázka možnosti působení představených v krajských 

zastupitelstvech. V závěru práce se autor snaží bilancovat na základě popsaných implementačních 

a funkčních problémů povedenost legislativního díla zákona o státní službě a mírní své počáteční 

nadšení z přijaté úpravy, které vyjadřoval ještě v průběhu května 2015. Komparace je provedena 

se Slovenskou republikou, kde je ke dni uzavření rukopisu této práce do legislativního procesu 

předložena komplexní novela tamějšího služebního zákona, která však, dle autora práce, nemá 

ambice změnit neblahé poměry politického „jánabráchysmu“ panující zejména na ministerstvech 

u našich východních sousedů.  


