
Univerzita Karlova v Praze 

 

Právnická fakulta 
 

 

 

Mgr. Michal Staněk 

 

 

Služební zákon – implementace a funkčnost 

 

 
Rigorózní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultant rigorózní práce: JUDr. Petr Svoboda, Ph. D. 

 

Katedra správního práva a správní vědy 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 5. února 2017 

 

 

 



Prohlašuji, že předloženou rigorózní práci jsem vypracoval samostatně a že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu. 

 

Autor rigorózní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu JUDr. Petru Svobodovi, Ph. D. za konzultace 

mé rigorózní práce a panu doc. JUDr. PhDr. Janu Wintrovi, Ph. D. za poskytnuté 

konzultace a studijní materiály a panu RNDr. Josefu Postráneckému za vstřícnost  

a konzultace. 



Služební zákon – implementace a funkčnost 

Civil service Act – Implementation and effectiveness 

Obsah 

1. Předmluva ................................................................................................................................. 1 

2. Úvod .......................................................................................................................................... 4 

2.1 Vývoj .................................................................................................................................. 5 

2.1.1 Státní služba od Rakouska – Uherska po Sametovou revoluci.................................... 5 

2.1.2 Státní služba po roce 1990 do roku 2002 .................................................................... 8 

2.1.3 Služební zákon 2002 – 2013...................................................................................... 13 

2.1.4 Přelomový rok 2014 – od služebního zákona k zákonu o státní službě .................... 19 

2.1.5 Rok 2015 a dále – Zákon o státní službě a jeho první uvádění v život ..................... 28 

2.2 Výsledek ........................................................................................................................... 33 

2.2.1 Úprava státní služby podle zrušeného služebního zákona ......................................... 34 

2.2.2 Státní služba podle zákona o státní službě ................................................................ 37 

2.2.3 Návrh prezidenta republiky na zrušení zákona o státní službě .................................. 51 

3. Implementace .......................................................................................................................... 57 

3.1 Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ...................................................................... 58 

3.2 Vláda ................................................................................................................................. 67 

3.3 Parlament .......................................................................................................................... 78 

3.4 Služební úřady .................................................................................................................. 82 

4. Funkčnost ................................................................................................................................ 86 

4.1 Lex Klausová .................................................................................................................... 86 

4.2 Lex Vitásková ................................................................................................................... 89 

4.3 Výběrová řízení ................................................................................................................ 96 

4.4 Kauza Drábová (a spol.) ................................................................................................... 99 

5. Situace na Slovensku ............................................................................................................ 104 

5.1 Historie ........................................................................................................................... 104 

5.2 Současnost ...................................................................................................................... 109 

6. Závěr ..................................................................................................................................... 111 

Seznam použitých zkratek......................................................................................................... 115 

Seznam citované a použité literatury a dalších zdrojů .............................................................. 116 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 131 



1 

Služební zákon – implementace a funkčnost 

Civil service Act – Implementation and effectiveness 

 

1. Předmluva 

 

 Je tomu již více než rok, kdy plné účinnosti nabyl nový zákon č. 234/2014 Sb.,  

o státní službě. Pro autora této rigorózní práce tak nadešel ten správný čas, kdy se znovu 

pustit do díla a navázat plynule na svoji diplomovou práci Služební zákon – vývoj  

a výsledek,1 kterou obhájil na výbornou dne 23. 6. 2015 na půdě (dnes již) jeho alma 

mater. Od dne obhajoby autor této práce rigorózní nepřestal sledovat vývoj na poli státní 

služby a implementace nového zákona do praxe, nicméně čekal na ten správný moment, 

kdy se pokusit o pokračování, které má být, jak již název napovídá, zaměřeno především 

na implementaci a praktickou funkčnost služebního zákona. Tento den nastal začátkem 

listopadu roku 2016, kdy premiér Bohuslav Sobotka oznámil svým spolustraníkům 

dopisem záměr personální rekonstrukce vlády, která má přímou souvislost se slabým 

výsledkem České strany sociálně demokratické v posledních proběhlých krajských  

a senátních volbách. 

 Premiér se na konec po interních rozhovorech uvnitř partaje rozhodl z ne zcela 

zřejmých důvodů odvolat dva členy vlády nominované za Českou stranu sociálně 

demokratickou, a to ministra zdravotnictví a ministra pro lidská práva a legislativu, který 

je zároveň předsedou Legislativní rady vlády.2 Jedná se tak o první změnu kabinetu  

po plné účinnosti zákona o státní službě. Změnu, která především pro rezort zdravotnictví 

bude diametrálně odlišná od dosavadních ministerských změn na tomto ministerstvu.  

                                                 

1 Služební zákon – vývoj a výsledek. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120185298/?lang=cs . 

2 Ministr pro lidská práva a legislativu je v současném vládním kabinetu zařazen jako člen vlády „při Úřadu 

vlády“, jeho kabinet je tak lokalizován především ve Strakově akademii – sídle vlády a jeho podřízení jsou 

spíše než členy jeho kabinetu členy Úřadu vlády. Tento ministr tak ve své podstatě nemá svůj rezort ve 

smyslu monokratického úřadu a jeho případná personální pravomoc je tak tímto značně limitována, proto 

při jeho výměně není předpoklad významných personálních změn. 
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 Důvod je prostý. Dosavadní zavedená praxe na tuzemské politické scéně 

znamenala při změně ministra na ministerstvu absolutní nejistotu pro prakticky veškeré 

vedoucí pracovníky na daném ministerstvu, a to od vedoucích oddělení, přes ředitele 

odborů až po náměstky pro řízení sekcí. Této praxi je nyní konec. Dle organizačního 

schématu Ministerstva zdravotnictví3 působilo v době výměny ministra na resortu sedm 

náměstků v pozici náměstka pro řízení sekce, jeden náměstek v pozici státního tajemníka 

podle zákona o státní službě a zároveň jsou obsazeny i obě dvě pozice náměstků ministra 

– tak zvaných náměstků politických.4 Před účinností zákona o státní službě by se všichni 

tito shora jmenovaní oprávněně obávali o své místo – vztahoval se na ně režim zákoníku 

práce a jejich případné odvolání a nahrazení jiným (politickým) nominantem tak nebylo 

nijak obtížné. Za současných poměrů účinného zákona o státní službě se o své další 

angažmá mohou oprávněně obávat pouze poslední dva zmínění – političtí náměstci 

ministra – kteří dále spadají jen pod zákoník práce. Je tak jen na ministrovi samotném, 

zda si je ve svém nejužším týmu ponechá nebo je vymění. U ostatních náměstků, ředitelů 

odborů, vedoucích oddělení, ale i „řadových“ služebních zaměstnanců, kteří již složili 

služební slib, se však již naplno projeví jistá ochranářská povaha, kterou jim zákon  

o státní službě poskytuje. Jejich jednoduchá výměna již prakticky nebude možná. 

Pozorný čtenář těchto řádků může jistě namítnout, že v případě této ministerské výměny 

se jedná pouze o výměnu v rámci jedné politické strany, tudíž ony velké personální 

otřesy, které se zpravidla na ministerstvech udály po každých sněmovních volbách  

a výměnách ministrů, by tentokrát nenastaly. Autor práce nechává tuto polemiku bez 

komentáře. Každý ministr má zajisté v úmyslu obklopit se jemu názorově i ideově 

blízkými spolupracovníky, popřípadě udělit pozice na základě stranického klíče. Bylo tak 

zajímavé sledovat, jak se s nemožností lehce vyměnit (nejen) sekční náměstky na 

Ministerstvu zdravotnictví vypořádal jeho nový ministr.  

                                                 

3 Organizační schéma Ministerstva zdravotnictví. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=23131&typ=application/vnd.ms-

excel&nazev=Org_schema_MZ_20_05_2015.xls . 

4 Jmenovité_schéma_vedoucích_zaměstnanců_9.11.2016. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=28393&typ=application/vnd.openxmlformats-

officedocument.word&nazev=Jmenovit%C3%A9_sch%C3%A9ma_vedouc%C3%ADch_zam%C4%9Bs

tnanc%C5%AF_9.11.2016.docx .  



3 

 Ten se totiž s pravidly, která stanoví zákon o státní službě, příliš nezabýval a ihned 

po svém nástupu se jal, lidově říkajíc, vyhodit dvě náměstkyně, které mu nebyly příliš po 

chuti.5 Ochranářská povaha zákona o státní službě se sice částečně projevila a vláda 

napoprvé změnu systemizace, která jako jediná mohla dvě dané náměstkyně připravit  

o jejich náměstkovská místa, neschválila, napodruhé však již změna prošla6 a ministr 

zdravotnictví se tak náměstkyň od 1. ledna 2017 zbavil. Otázka zákonnosti této změny 

systemizace však zůstává sporná a obě dvě dnes již bývalé náměstkyně avizovaly, že se 

proti změně systemizace a svému odvolání budou bránit. 

 Ještě zajímavější však bude sledovat, jak se s touto vskutku revoluční novinkou 

v podobě nemožnosti jednoduché výměny klíčových postav ministerstva vypořádají noví 

ministři po nejbližších sněmovních volbách na podzim 2017. Ze všech dlouhodobě 

dostupných předvolebních průzkumů se dá usuzovat, že vládní mapa bude překreslena,  

a to poměrně významným způsobem. Analýza toho, jak se pak noví ministři vypořádají 

a sžijí se svými novými spolupracovníky, kteří vstoupili do svých postů často ještě za 

ministrů z jiných politických stran a jejich výměna nebude jednoduše možná, však již 

není předmětem této práce. 

 Co však předmětem této práce je, jsou události, které se v souvislosti ze zákonem 

o státní službě udály od uzavření rukopisu autorovi shora zmíněné diplomové práce,  

to jest od 4. května 2015 až do uzavření rukopisu této práce. A že jich je za tu krátkou 

chvíli mnoho! V práci je tak zpracován nález Ústavního soudu, kterým bylo rozhodnuto 

o návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona o státní službě, dále činnost Sekce pro 

státní službu, vlády, Parlamentu a služebních úřadů při dosavadní implementaci zákona 

do praxe a v neposlední řadě budou rozebrány i stále aktuální otázky, které při 

implementaci zákona a ověřování jeho funkčnosti vyvstaly a vyvstávají, týkající  

se diplomatických služeb, postavení řídících činovníků Energetického regulačního úřadu, 

problematiky komplikovaných, zdlouhavých a pro uchazeče nezajímavých výběrových 

řízení a v neposlední řadě možnost zaměstnanců pod státní službou využívat svého 

                                                 

5 Zemětřesení na ministerstvech je možné. Ludvík začíná. Novinky.cz [online]. 2016 [cit. 2017-02-05]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/422550-zemetreseni-na-ministerstvech-je-mozne-ludvik-

zacina.html . 

6 Usnesení vlády České republiky č. 1 108 ze dne 14. prosince 2016. 
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pasivního volebního práva ve smyslu členství v zastupitelstvech, případě radách 

samospráv na pozici neuvolněných i uvolněných zastupitelů. 

 Mezinárodní komparace bude provedena se Slovenskou republikou, kde současná 

nová vláda krátce po volbách zaslala do mezirezortního připomínkového řízení zcela 

nový zákon o štátnej službe. Tento zákon je přiměřeně ambiciózní norma, která se svojí 

komplexností a rozsahem úpravy nedá v žádném případě srovnat s v současnosti  

na Slovensku účinnou úpravou regulující poměry služebních zaměstnanců. V kapitole 

věnující se této problematice je komparativní metodou zpracována současná úprava státní 

služby na Slovensku s úpravou navrhovanou a zároveň je zasazena do kontextu  

se zákonem účinným v České republice. 

 V diplomové práci byla autorovi částečně vytýkána absence závěru. Autor se však 

musí přiznat, že závěr absentoval záměrně. Cílem bylo ponechat si prostor pro rozšíření 

diplomové práce a analýzu implementace a funkčnosti zákona, což je autorem učiněno 

v této práci rigorózní, která již závěr obsahuje. Je v něm obsaženo autorovo shrnutí  

a subjektivní názor na kvalitu normy včetně nástinu možností dalšího vývoje zákona  

o státní službě, jeho další implementace, zejména po nejbližších sněmovních volbách  

a názoru na jeho dosavadní a budoucí funkčnost ve světle v něm dosud provedených 

změn. 

 

2. Úvod 

 

 Oblast státní služby a její profesionalizace je tématem stále mimořádně aktuálním.  

Tomu již v současné době odpovídá i stav odborné literatury k této problematice.7 

                                                 

7 První vydanou publikací byla KOTTNAUER, PŘIB, ÚLEHLOVÁ a TOMANDLOVÁ. Zákon o státní 

službě. Ostrava: Sagit, 2015, 367 s. ISBN 978-80-7488-079-7. Další publikace, a především obsáhlé 

komentáře, následovaly vzápětí, většina z nich byla vydaná ještě před plnou účinností zákona, autor z nich 

čerpal a jejich seznam je řádně uveden v seznamu použité literatury k této rigorózní práci. Autor práce 

z důvodu „novosti“ tématu čerpal i z dalších zdrojů, jejichž seznam je řádně uveden v seznamu literatury a 

dalších zdrojů užitých v této práci. Zejména se jednalo o materiály Sekce pro přípravu státní služby při 

Úřadu vlády a Sekce státní služby Ministerstva vnitra.  
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Neudržitelný stav, kdy změny politické reprezentace po volbách způsobovaly doslova 

personální průvan prakticky ve všech rezortech a tím významným způsobem narušovaly 

kontinuitu práce nejen na referentských, ale i vedoucích pozicích, donutil vládu k přijetí 

nového zákona o státní službě.8 Tento krok byl nevyhnutelný i kvůli tlaku Evropské 

komise na českou vládu. Česká republika byla totiž posledním státem Evropské unie, 

která vůbec neměla upraven speciálním zákonem pracovní poměr státních úředníků, který 

se tak řídil zákoníkem práce.9  

 

2.1 Vývoj 
 

 Nový zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě je nazýván paradigmatickou změnou 

fungování státní správy. Cesta k jeho přijetí však nebyla vůbec jednoduchá. V této 

kapitole jsou tak zmapovány dějinné okamžiky vedoucí k přijetí současného zákona  

o státní službě. 

 

2.1.1 Státní služba od Rakouska – Uherska po Sametovou revoluci 

 

 Při snaze pochopit podobu současného zákona o státní službě je nutné ho zasadit 

do historického kontextu. První úspěšné snahy o vytvoření institutu státní služby totiž na 

našem území nalezneme již za Rakouska – Uherska. Tehdejší důvody pro přijetí právní 

normy upravující speciálně postavení státních úředníků byly stejné, jako jsou dnes. 

Hlavním cílem byla profesionalizace a stabilizace státní správy. Úředníkům byla 

poskytnuta velká míra stability služebního poměru, na straně druhé však měli větší 

odpovědnost a omezení některých občanských práv. Uchazeči museli také splňovat jisté 

podmínky, které byly nutné pro přijetí do státní služby. Specifikem tehdejší doby byla 

možnost požádat o bezplatnou službu, pro kterou byla stanovena navíc podmínka 

                                                 
8 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

9 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
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dostatečného hmotného zajištění. Jmenováni do služby nemohli být ani ti, na jejichž 

jmění byl uvalen konkurs, pokud konkursní řízení nadále trvalo.10 

 Československo po svém vzniku v roce 1918 na základě zákona Národního 

výboru československého (tzv. reciproční norma)11 prakticky beze změny převzalo model 

státní služby císařského Rakouska, kdy základem byla právě ona služební pragmatika.12 

Pro přesnost nutno podotknout, že tento zákon neplatil na Slovensku  

a v Podkarpatské Rusi. Až zákon č. 269/1920 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry 

úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského, rozšířil platnost 

služební pragmatiky i na ně. 

 Služební pragmatika zůstala v platnosti na území dnešní České republiky až do 

roku 1950, přičemž v platnosti byla i za nacistické okupace a i po následném osvobození. 

 Během nacistické okupace docházelo k tzv. rasovým očistám, změnám 

v organizaci veřejné správy a úpravám v trestněprávní odpovědnosti úředníků. Účelem 

bylo odstranit ze státní správy politicky „nespolehlivé“, bývalé legionáře, jakož i osoby 

židovského původu.  Úředníci byli totálně nasazování do válečných výrobních podniků, 

přidělování na práci v říšské správě nebo povoláváni do armády. 

 Po květnu 1945, kdy byla země osvobozena, musely být řešeny problémy, které 

s sebou válka neodnesla.13 Konkrétně tak byly řešeny rehabilitace a odškodnění státních 

úředníků, kteří byli v době nesvobody perzekvováni a utrpěli hmotné i nehmotné újmy. 

Toto se dělo formou dekretů prezidenta republiky.14 Dále byla snaha o odstranění 

nesrovnalostí ve stavech osobních a jiných, kdy docházelo ke jmenování úředníků  

a jiných veřejných zaměstnanců, kteří kvůli diskriminačním důvodům za doby okupace 

                                                 
10 Viz například § 1 a § 2 zákona č. 15/1914 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů 

(služební pragmatika). 

11 Článek 2 tohoto zákona uváděl, že „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají 

prozatím v platnosti.“ 

12 Zákona č. 15/1914 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika). 

13 HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. C. H. Beck Praha 2006, s. 473 – 474. 

14 Dekrety prezidenta republiky č. 53, 68 a 74/1945 Sb. a jiné. 
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jmenováni nebyli.15 Projevovala se také zcela logicky snaha o očistu státní služby  

od osob, které kolaborovaly s okupanty.16 

 Po politických změnách byly doposud účinné právní normy nahrazeny v roce 

1950 zákony o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců17 a zákonem  

o pracovních a platových poměrech soudců z povolání. Pro toto období totality je bohužel 

příznačné, že veřejná služba se podřizovala ideologii a politice vládnoucí komunistické 

strany. Odborná erudice nových úředníků byla upozaděna a funkce na prominentních 

místech byly obsazovány výhradně straníky na základě kádrové politiky, politických 

prověrek a nomenklaturních funkcí. Přestalo se rozlišovat mezi veřejnoprávními  

a soukromoprávními zaměstnaneckými poměry, státní služba se považovala za jeden druh 

zásadně jednotného pracovního poměru. Pro obsah pracovního (služebního) poměru 

platily obecné zákony, především zákoník práce.18 Pro potřeby ozbrojených sborů, justice 

a dalších služeb existovaly odchylky od zákoníku práce.19 Volba a jmenování se staly 

základem obecné právní úpravy. Odměňování se řídilo zákonem o úpravě platových 

poměrů státních zaměstnanců. Zde můžeme sledovat jedinou návaznost na služební 

pragmatiku, kdy byla úřednická místa rozdělena do příslušných tříd podle daného 

úřednického vzdělání v dané kategorii a v rámci toho byly určeny platové stupně. 

Nalezneme zde i systemizaci, která podléhala schvalování vlády, a úředníci mohli působit 

pouze na systemizovaných služebních místech. Plat se skládal z několika složek. 

Vyskytovala se nicméně silná nerovnost mezi platy jednotlivých úředníků, kdy byla málo 

zohledňována odbornost na úkor stranické příslušnosti a běžně se tak stávalo, že odborné 

práce na nižším stupni řízení byly ohodnoceny méně než práce méně odborné na stupni 

řízení vyšším. 

 

                                                 

15 Dekret prezidenta republiky č. 59/1945 Sb. 

16 Dekret prezidenta republiky č. 105/1945 Sb., ve znění zákonů č. 130 a 247/1946 Sb. 

17 Zákon č. 66/1950 Sb. 

18 Zákon č. 65/1965 Sb. 

19 HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. C. H. Beck Praha 2006, s. 473 – 475. 
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2.1.2 Státní služba po roce 1990 do roku 2002 

 

 I po roce 1990 se pracovní poměry státních zaměstnanců dále řídily pravidly 

starého zákoníku práce a právními předpisy vydanými k jeho provedení. Pracovněprávní 

vztahy se dále zakládaly dvoustranným právním úkonem, tedy pracovní smlouvou nebo 

dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr a u vedoucích zaměstnanců 

jmenováním. Pracovní poměry tak stále vznikaly nikoliv ke státu (České republice), 

nýbrž k ministerstvu, respektive jinému správnímu úřadu. Pozitivními záchvěvy ve snaze 

alespoň částečně očistit veřejnoprávní zaměstnanecké poměry bylo přijetí tzv. velkého 

lustračního zákona,20 kterým se stanovují některé další předpoklady pro výkon funkcí 

jmenovaných, ustanovovaných nebo obsazovaných volbou. Dlouho nenaplněný zůstal 

také čl. 79 odst. 2 Ústavy,21 ve kterém je zakotveno, že „Právní poměry státních 

zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.“ V roce 1992 

tehdejší vláda České republiky sice zadala Ministerstvu práce  

a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem pro legislativu a veřejnou správu vytvořit návrh 

zásad služebního zákona, snahy však nebyly úspěšné. Na základě tehdejšího 

programového prohlášení vlády byl návrh projednán ve výborech České národní rady, 

avšak ani paragrafové znění nebylo nikdy zařazeno na program jednání vlády. Bylo však 

také nutné alespoň elementárně reagovat na proměnu hospodářství z centrálně 

plánovaného na tržní a v důsledku toho v zájmu nestranného a kvalitního výkonu státní 

správy přijmout alespoň některé zvýšené právní povinnosti pro zaměstnance orgánu státní 

správy. 

 Zvýšené právní povinnosti zahrnují 

- jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo 

ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, 

                                                 

20 Zákon č. 451/1991 Sb. 

21 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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- zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu 

zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám;  

to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím 

pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,  

- v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou 

darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni nebo 

na základě právních předpisů a kolektivních smluv,  

- zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy 

osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem 

zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného. 

 Nadto jsou zde ještě speciální povinnosti pro některé zaměstnance 

- zaměstnanci nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob 

provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli 

vysláni zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto 

členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující 

podnikatelskou činnost, 

- zaměstnanci nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob 

provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli 

vysláni zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto 

členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující 

podnikatelskou činnost, 

které v souhrnu zakládají jakýsi předstupeň k prvnímu služebnímu zákonu a jeho 

principům, ke kterému ale ještě povede dlouhá a strastiplná cesta. 

 V druhé polovině divokých devadesátých let, kdy hlavním objektem zájmu všech 

vlád byla hlavně ekonomická transformace a přechod na tržní hospodářství, se absence 

služebního zákona a dosavadní pracovněprávní úprava zaměstnaneckých poměrů 

v ministerstvech a správních úřadech stává naprosto nevyhovující. A to nejen z kontextu 

vnitrostátního, ale vzhledem k postupnému zahajování přístupových rozhovorů 

s Evropskou unií i evropského a potažmo mezinárodního.  
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 Chybí koncepční vedení úředníků, prohlubování jejich praxe a školení. Státní 

správa postrádá stabilitu a býti úředníkem není prestižní. Práce úředníků je nahlížena 

v negativních konotacích, úředník je synonymem pro neschopnost a nekompetentnost. 

Politické strany se na některá místa ve státní správě dívají jako na určitou kořist, která 

jim po vyhraných volbách logicky náleží. 

 Naprosto absentuje systemizace a koordinace státní správy. Finanční prostředky 

jsou rozdělovány v podstatě nahodile a organizační struktura je ponechána čistě  

na rozhodnutí příslušných ministrů a ředitelů úřadů. Ojedinělé nejsou případy, kdy 

některé úřady, přestože mají odpovědnost za určité agendy, tak tyto jednoduše nejsou 

řádně personálně zajištěny. Dochází tak k častému tzv. „outsourcingu22“, kdy návrhy 

zákonů a jiných právních předpisů jsou často zadávány za úplatu jiným komerčním 

subjektům. Evropská unie také již v roce 1995 ve své Bílé knize o přípravě přidružených 

zemí zmiňuje nutnost existence funkčního a odborně erudovaného služebního aparátu, 

který bude schopen zajistit aplikaci komunitárního práva a politiky. Přitom přijetí  

a implementaci služebního zákona si Česká republika v přístupových rozhovorech 

stanovila jako jednu z krátkodobých priorit. Evropská komise konstatuje, že otázka 

úpravy služebního poměru státních zaměstnanců není součástí acquis communautaire23  

                                                 

22 Outsourcing byl v těchto letech bohužel častým negativním jevem fungování státní správy, který byl ke 

všemu provozován úmyslně, často za součinnosti samotných minstrů a jimi dosazených sekčních vedoucích 

a ředitelů odborů. Dle zpráv mnohých neziskových organizací byly takto nezákonně vyváděny prostředky 

ze státní správy a následně s nimi byly financovány tehdejší politické strany napříč politickým spektrem a 

další podnikatelské aktivity. Bohužel negativní outsourcing se nepodařilo vymýtit ani do dnešních dnů. 

Nutno podotknou, že díky neziskovým organizacím, tlakům Evropské komise i postupnému vývoji a 

demokratizaci naší společnosti a kvalitnější legislativě se z původně zcela negativního pojmu outsourcing 

stává pojem s neutrálním nádechem. Ministerstva dnes již povětšinou outsourcingem zabezpečují pouze 

agendy, které jsou naprosto okrajové, případně svoji komplikovaností přesahují samotný odborný dosah 

daného odboru či sekce na příslušném ministerstvu. Na druhou stranu je třeba zmínit, že outsourcing má 

stále i v dnešní době velmi negativní zabarvení právě ve spojitosti s tendry na právní služby, kdy některá 

ministerstva a ústřední správní úřady využívají externí právní kanceláře i na činnosti, které by běžně mohli 

zvládat sami svépomocí prostřednictvím svých právních oddělení. Typicky se jedná o revize smluvních 

dokumentací nebo tvorby etických kodexů. Kde se o tento negativní jev naopak nejedná, je například 

situace, kdy se resort nechá v soudním sporu zastupovat externí právní kanceláří, která se na daný druh 

sporů specializuje. Modelově se může jednat například o složité právní spory s evropským nebo 

mezinárodním přesahem a podobné složité kauzy, na kterých běžně pracuje široký tým právníků s různou 

specializací. Takovýto postup pak naopak může daňovým poplatníkům značné prostředky ušetřit, neboť 

v podobných sporech se často jedná o částky, které se nezřídka blíží mnohamiliardovým hodnotám. 

23 Acquis communautaire [aˌki kɔmynoˈtɛːʁ] je francouzský termín pro právní řád Evropské unie. 

Označuje souhrn všech právních pravidel v jakékoliv formě (obecně závazných i individuálně závazných 

aktů) a dokonce i právně nezávazných dokumentů (deklarace, prohlášení, Bílé knihy, strategie atd.), které 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_Evropsk%C3%A9_unie
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a záleží tak na konkrétním státu, jakým způsobem tuto otázku ve svém právním řádu 

upraví. Ve svých zprávách se negativně ke stavu státní služby v České republice vyjadřuje 

i OECD. 

 Na základě tak neblahé situace se jednotlivé vlády snaží činit určité kroky, které 

ale dále bez většího úspěchu končí nezdarem. Na základě usnesení vlády České republiky 

č. 577/1996 byl vypracován materiál s názvem „Možnosti řešení státní služby 

v ministerstvech a jiných správních úřadech“. Tento vládní materiál však potkal stejný 

osud, jako zatím všechny předchozí. Vláda 30. listopadu 1997 podala demisi a materiál 

tak nikdy nebyl na vládní úrovní projednán. Nedlouho poté, v květnu 1998, došlo ke 

zpracování věcného záměru dalšího služebního zákona, z důvodů politických neshod 

však nebyl zařazen na pořad schůze vlády. 

 Až v roce 1999 byly snahy vlád úspěšné, snad i díky tlaku Evropské komise  

na průběh přístupových rozhovorů a úmyslu vlády dodržet priority, které si sama 

stanovila. Již poslední věcný záměr byl vypracován a schválen v roce 1999, 1. listopadu 

2000 pak bylo usnesením vlády České republiky č. 1068/2000 schváleno paragrafové 

znění. Zároveň s tím byly schváleny zákony související s implementací24 a zákon 

změnový.25 Návrhu zákona samotného se chopila politická mašinérie a nakonec byl po 

dlouhých politických jednáních schválen Poslaneckou sněmovnou dne 12. března 2002, 

Senátem dne 26. dubna 2002 a konečně po podpisu prezidenta byl dne 28. května 2002 

vyhlášen ve Sbírce zákonů jako 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). Stejným dnem také vstoupila v účinnost některá 

vybraná ustanovení tohoto služebního zákona. Plné účinnosti, která byla původně 

                                                 
se vztahují k činnosti Evropské unie. Do češtiny pojem nebývá překládán. Odborné slovníky uvádějí český 

smyslový překlad „komunitární bohatství“. Pojem byl zaveden Maastrichtskou smlouvou a začal se 

následně v širokém měřítku užívat v odborném prostředí i v médiích jako ustálené slovní spojení. 

24 Zákon č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České 

republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

25 Zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců 

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

(služební zákon). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maastrichtsk%C3%A1_smlouva
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plánována na 1. ledna 2004, se však tato norma nikdy nedočká a čeká ji v následujících 

dvanácti letech pozoruhodný vývoj. K opravdovému platnému a účinném zákonu  

o státní službě tak zbývá stále ještě velmi dlouhá cesta. 
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2.1.3 Služební zákon 2002 – 2013 

 

 Zpočátku se po přijetí služebního zákona opravdu zdálo, že vláda má v plánu 

dodržet své závazky nejen vůči Evropské komisi a činí kroky, které směřují k plné 

účinnosti služebního zákona k 1. lednu 2004, jak bylo původně zamýšleno. K provedení 

služebního zákona byla vydána nařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory 

státní služby, které bylo v právní účinnosti od 1. dubna 2003. Tímto nařízení  

se inspirovali i tvůrci nového nařízení vlády o oborech služby, které byly schváleny  

22. dubna 2015 vládou České republiky a jejich podoba z velké části vychází právě 

z původního nařízení vlády o oborech služby z roku 2003. Dále bylo přijato nařízení 

vlády č. 189/2003 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do 

Informačního systému o státní službě a platech. 

 Bohužel tím veškerá konstruktivní snaha různých vlád o uvedení služebního 

zákona v život skončila. Za dobu své platnosti a částečné účinnosti mezi lety 2002  

a 2013 bylo navrženo celkem 44 novel služebního zákona, přičemž pouze deset návrhů 

nebylo přijato a 4 z nich nakonec služební zákon neměnily. Během 4 volebních období 

tak bylo přijato celkem 30 novel26 služebního zákona, které nějakým způsobem změnily 

                                                 
26 Tyto novely byly provedeny těmito zákony:  

- Zákon č. 131/2003 Sb. byl předložen jako vládní návrh novely zákona o veterinární péči 

(sněmovní tisk č. 68/0, 4. volební období). Změna služebního zákona spočívala v doplnění krajské 

a státní veterinární správy do charakteristiky platových tříd státních zaměstnanců v příloze č. 1 

daného zákona.  
- Zákon č. 281/2003 Sb. byl vládním návrhem zákona (sněmovní tisk č. 253/0, 4. volební období), 

který se týkal služby státních zaměstnanců ve správních úřadech. Tato novela služebního zákona 

posunula účinnost zákona č. 218/2002 Sb. o rok, tedy k 1. 1. 2005.  
- Zákon č. 426/2003 Sb. byl dalším návrhem novely zákona o službě státních zaměstnanců 

(sněmovní tisk č. 391/0, 4. volební období). Hlavní změnu, kterou tento návrh přinesl, byla změna 

úpravy platových tarifů.  
- Zákon č. 359/2004 Sb. byl předložen jako poslanecký návrh novely zákona o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk č. 418/0, 4. volební období). Tato novela obsahovala změnu 

služebního zákona především zahrnutím pozice poslance Evropského parlamentu mezi překážky, 

které vylučují jmenování do služby nebo pozastavují výkon služby.  
- Zákon č. 436/2004 Sb. byl dalším vládním návrhem zákona, který měl vliv i na služební zákon 

(sněmovní tisk č. 528/0, 4. volební období). Tento návrh zákona obsahoval změny zákonů v 

souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti a s tím související změnou terminologie.  
- Zákon č. 626/2004 Sb. byl vládním návrhem zákona týkajícím se změn některých zákonů v oblasti 

odměňování (sněmovní tisk č. 680/0, 4. volební období). Pozměňovací návrh poslance Zdeňka 

Koudelky se týkal služebního zákona, kterému byl posunut počátek nabytí účinnosti na 1. 1. 2007.  
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- Zákon č. 586/2004 Sb. byl vládním návrhem zákona, který měl za cíl změnit některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (sněmovní tisk č. 683/0, 4. 

volební období).  
- Zákon č. 127/2005 Sb. byl podán jako vládní návrh zákona (sněmovní tisk č. 768/0, 4. volební 

období) týkající se elektronických komunikací. Důvodem k úpravě zákona o telekomunikacích 

bylo schválení nového regulačního rámce ES. Služebního zákona se změna týkala spíše okrajově.  
- Zákon č. 413/2005 Sb. byl podán jako vládní návrh zákona (sněmovní tisk č. 881/0, 4. volební 

období) upravující zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti.  
- Změna služebního zákona byla spíše terminologického rázu. Zákon č. 57/2006 Sb. byl vládní 

návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem 

(sněmovní tisk č. 997/0, 4. volební období).  
- Zákon č. 189/2006 Sb., byl podán jako vládní návrh zákona (sněmovní tisk č. 1006/0, 4. volební 

období), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění. 

Změna služebního zákona tak spočívala v úpravě podle tohoto zákona.  
- Zákon č. 264/2006 Sb. byl podán jako vládní návrh zákona (sněmovní tisk č. 1154/0, 4. volební 

období), kterým se měnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce. K návrhu 

zákona byly podány pozměňovací návrhy, stejně jako samotný návrh zákona však do služebního 

zákona nijak výrazně nezasahovaly.  
- Zákon č. 531/2006 Sb. byl podán jako novela zákona o službě státních zaměstnanců (sněmovní 

tisk č. 37/0, 5. volební období). Tento vládní návrh zákona z důvodu restriktivních výdajových 

opatření znovu odložil účinnost služebního zákona k 1. 1. 2009.  
- Zákon č. 261/2007 Sb. byl vládním návrhem zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (sněmovní 

tisk č. 222/0, 5. volební období). Cílem návrhu zákona byla optimalizace příjmů státního rozpočtu 

a podpora hospodářského růstu. Služebního zákona se tento návrh týkal spíše okrajově. 
- Zákon č. 362/2007 Sb., vládní návrh novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 288/0, 5. volební 

období), vznikl kvůli existenci právních nepřesností v důsledku dlouhého projednávání návrhu 

zákoníku práce z roku 2006 (projednáván od září 2005 do května 2006).  
- Zákon č. 41/2009 Sb. byl vládním návrhem zákona (sněmovní tisk č. 411/0, 5. volební období) 

upravujícím další zákony v souvislosti s přijetím trestního zákoníku. Služební zákon je tímto 

návrhem zákona upraven jen z hlediska terminologie.  
- Zákon č. 306/2008 Sb. byl novelou zákona o důchodovém pojištění (sněmovní tisk č. 435/0, 5. 

volební období). Tento vládní návrh zákona obsahoval změnu služebního zákona jen 

terminologickou.  
- Zákon č. 305/2008 Sb. byl v únoru roku 2008 předložen vládou jako návrh novely zákona o 

nemocenském pojištění (sněmovní tisk č. 436/0, 5. volební období). Cílem návrhu bylo zpřesnění 

a zjednodušení právní úpravy a odstranění nedostatků, změna služebního zákona byla pouze 

terminologického rázu.  
- Zákon č. 381/2008 Sb. byl podán jako návrh novely služebního zákona (sněmovní tisk č. 521/0, 

5. volební období), který změnil počátek účinnosti služebního zákona na počátek roku 2012. 
- Zákon č. 326/2009 Sb. byl předložen skupinou poslanců jako návrh zákona o podpoře 

hospodářského růstu a sociální stability (sněmovní tisk č. 743/0, 5. volební období). Důvodem k 

podání návrhu bylo zmírnění dopadů hospodářská krize a snaha o obnovení hospodářského růstu 

v České republice, změna služebního zákona byla minimální.  
- Zákon č. 73/2011 Sb. byl v roce 2010 podán jako návrh zákona o Úřadu práce České republiky 

(sněmovní tisk č. 131/0, 6. volební období) skupinou poslanců. Cílem byla změna uspořádání v 

oblasti státní politiky zaměstnanosti zřízením Úřadu práce České republiky, změna služebního 

zákona byla terminologického charakteru.  
- Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v 

působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (sněmovní tisk č. 155/0, 6. volební období). 
- Zákon č. 30/2011 Sb. byl podán jako vládní návrh novely daňového řádu ke konci roku 2010 

(sněmovní tisk č. 159/0, 6. volební období). Z pohledu služebního zákona šlo opět o změnu 

terminologickou.  
- Zákon č. 364/2011 Sb., předložený jako vládní návrh zákona měnící některé zákony v souvislosti 

s úspornými opatřeními Ministerstva práce a sociálních věcí (sněmovní tisk č. 315/0, 6. volební 

období).  
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jeho znění, bez toho, aby zákon vůbec nabyl účinnosti. Jednalo se z větší části  

o legislativně – technické změny, které reagovaly na ostatní změny legislativy a měly 

zaručit, že služební zákon bude připraven vejít plně v účinnost, pokud se tak dohodne 

politická reprezentace. Tento stav nikdy nenastal. 

 Plné nabytí účinnosti služebního zákona a zákona č. 309/2002 Sb. bylo celkem 

desetkrát odloženo. 

 Zákon č. 281/2003 Sb. byl vládním návrhem zákona, který se týkal služby státních 

zaměstnanců ve správních úřadech.27 Tato novela služebního zákona posunula účinnost 

zákona č. 218/2002 Sb. o rok, tedy k 1. 1. 2005, a to z důvodu nedostatečného objemu 

prostředků na platy podle daného zákona. Při projednávání návrhu zákona nebyly podány 

žádné pozměňovací návrhy, při hlasování se ale velké množství poslanců zdrželo 

hlasování (69 poslanců ze 175 přítomných), novela byla schválena  

2. 7. 2003 minimálním počtem potřebných hlasů (88 ze 175 přítomných, proti bylo  

18 poslanců). 

 Zákon č. 626/2004 Sb. byl vládním návrhem zákona týkajícím se změn některých 

zákonů v oblasti odměňování.28 Pozměňovací návrh poslance Zdeňka Koudelky se týkal 

služebního zákona, kterému byl posunut počátek nabytí účinnosti na 1. 1. 2007. Další 

pozměňovací návrhy podal poslanec Miroslav Kalousek a členové rozpočtového výboru. 

                                                 
- Zákon č. 375/2011 Sb. byl podán jako vládní návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o 

zdravotních službách a souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 408/0, 6. volební období).  
- Zákon č. 341/2011 Sb. byl vládním návrhem zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a 

o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 410, 6. volební období). Změna služebního zákona 

se tak týkala otázek GIBS a nebyla nijak rozsáhlá.  
- Zákon č. 457/2011 Sb. byl Poslanecké sněmovně předložen jako vládní návrh zákona v souvislosti 

s přijetím zákona o Finanční správě České republiky (sněmovní tisk č. 451/0, 6. volební období).  
- Zákon č. 445/2011 Sb., vládní návrh novely služebního zákona (sněmovní tisk č. 457/0, 6. volební 

období), byl podán 18. 8. 2011. Návrh měl za cíl popáté posunout počátek účinnosti služebního 

zákona z 1. 1. 2012 na 1. 1. 2015.  
- Zákon č. 458/2011 Sb. byl podán jako vládní návrh zákona související se zřízením jednoho 

inkasního místa (sněmovní tisk č. 473/0, 6. volební období).  
- Zákon č. 234/2014 Sb., předložen na konci roku 2013 jako poslanecký návrh, měl být novelou 

služebního zákona (sněmovní tisk č. 71/0, 7. volební období) a jeho obsah byl totožný s obsahem 

sněmovního tisku č. 1117/0 v 6. volebním období, jehož projednávání skončilo s koncem 

volebního období. 

27 Sněmovní tisk č. 253/0, 4. volební období. 

28 Sněmovní tisk č. 680/0, 4. volební období. 
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Návrh zákona byl schválen 13. 10. 2004, Senát jej však vrátil  

s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna dne 26. 11. 2004 o návrhu hlasovala 

znovu a přijala podobu návrhu zákona schválenou Senátem. 

 Zákon č. 531/2006 Sb. byl podán jako novela zákona o službě státních 

zaměstnanců.29 Tento vládní návrh zákona z důvodu restriktivních výdajových opatření 

znovu odložil účinnost služebního zákona k 1. 1. 2009. Ve 2. čtení byl poslankyní 

Kateřinou Jacques podán návrh na zamítnutí, dále byly podány 4 pozměňovací návrhy. 

Návrh zákona byl schválen 8. 11. 2006. 

 Zákon č. 381/2008 Sb. byl podán jako návrh novely služebního zákona, který 

změnil počátek účinnosti služebního zákona na počátek roku 2012.30 V průběhu 

projednávání ve výborech a na plénu nebyly podány pozměňovací návrhy a návrh novely 

služebního zákona byl schválen 22. 8. 2008. Z přítomných 190 poslanců hlasovalo 97 

poslanců pro přijetí a 7 poslanců proti přijetí dané novely služebního zákona. 

 Zákon č. 445/2011 Sb., vládní návrh novely služebního zákona, byl podán 18. 8. 

2011.31 Návrh měl za cíl popáté posunout počátek účinnosti služebního zákona z 1. 1. 

2012 na 1. 1. 2015. Posunutí účinnosti zákona č. 218/2002 Sb. bylo v tomto případě 

odůvodněno již připravovanou novou úpravou dané problematiky. Bez podaných 

pozměňovacích návrhů byl návrh zákona na půdě Poslanecké sněmovny schválen 23. 9. 

2011. Senát však na základě doporučení Ústavně právního výboru návrh zamítl. 

Sněmovna však 6. 12. 2011 opět setrvala na původním rozhodnutí daný návrh zákona 

přijmout (ze 168 přítomných poslanců bylo třeba 101 hlasů, pro přijetí návrhu hlasovalo 

104 poslanců, proti 40).  

 Je nutno podotknout, že během tohoto dlouhého období se některé vlády mimo 

legislativně – technických novel pokoušely i o vlastní úpravu nebo změnu koncepce 

                                                 

29 Sněmovní tisk č. 37/0, 5. volební období. 

30 Sněmovní tisk č. 521/0, 5. volební období. 

31 Sněmovní tisk č. 457/0, 6. volební období. 
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služebního zákona.32 Tyto ovšem končily nezdarem. Za vlády Mirka Topolánka v letech 

2006 až 2010 se vláda pokusila razit myšlenku, aby právní úprava zaměstnávání úředníka, 

který vykonává státní správu v ústředním správním úřadě a úředníka, který vykonává 

přenesenou státní správu a samosprávu v samosprávném celku, byla upravena stejnou 

právní normou, protože dle tehdejšího názoru vlády v jejich činnostech není žádný rozdíl. 

Mělo se tak vycházet ze zákoníku práce a zákona o úřednících územně samosprávných 

celků.33 Tento předpoklad se záhy ukázal jako mylný a celá koncepce jako nefunkční. 

Právní úprava zaměstnávání úředníků územně samosprávných celků nemůže být úpravou 

státní služby. Zaměstnavatelem je zde totiž územně samosprávný celek jako veřejná 

korporace,34 zatímco u úředníků ústředních správních úřadů to má být přímo Česká 

republika. Zákon o úřednících územně samosprávných celků nadto naprosto nedostatečně 

řeší depolitizaci a systemizaci státní služby a ve své podstatě se omezuje pouze  

na výběrová řízení a vzdělávání úředníků, přičemž ostatní podstatné náležitosti jako 

ukončení pracovního poměru a podobně ponechává téměř výlučně na zákoníku práce. 

Tato koncepce vlády tak byla odmítnuta jak ministerstvy, tak územními samosprávnými 

celky či ombudsmanem35,36 a od počátku špatná myšlenka této koncepce měla tak za 

následek její zrušení.  

 I vláda Petra Nečase se pokusila prosadit svoji myšlenku koncepce státní služby, 

která ale, dle autora práce, byla stejně špatná, jako ta za vlády Mirka Topolánka. 

Východiskem navrhované úpravy měl být opět zákoník práce, naprosto dominantní 

soukromoprávní vztah a souběžná existence a účinnost zákona o úřednících územně 

samosprávných celků. Návrh koncepce opět neřešil otázku depolitizace státní správy  

                                                 

32 KOTTNAUER, Antonín. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 2015, s. 10 – 12. 

33 Zákon č. 312/2002 Sb. 

34 Viz čl. 101 odst. 3 Ústavy České republiky. 

35 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011. Dostupné z: 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_V

OP_2011.pdf . 

36 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012. Dostupné z: 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_V

OP_2012-web.pdf . 
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a jevil se pouze jako snaha dostát požadavku Evropské komise na to, aby i Česká 

republika měla alespoň nějakou úpravu zaměstnávání některých fyzických osob, které 

jsou zařazené k výkonu práce v ministerstvech a jiných správních úřadech, které 

vykonávají státní správu. Návrh byl vládou schválen jako sněmovní tisk č. 1081/2013  

a byl předložen k projednání Poslanecké sněmovně. Po pádu vlády se návrhu chopila 

vláda Jiřího Rusnoka, která v programovém prohlášení tvrdila, že bude návrh nadále 

prosazovat. Poslanecká sněmovna však byla posléze rozpuštěna, takže i tato koncepce 

nebyla nikdy dovedena do konce. 

 Na „lepší časy“ se služebnímu zákonu začalo blýskat až v druhé polovině roku 

2013 v červenci a na samém konci 6. funkčního období Poslanecké sněmovny. Sociálně 

demokratičtí poslanci J. Tejc, B. Sobotka, B. Petr, L. Zaorálek a další předložili na konci 

tohoto volebního období Poslanecké sněmovně návrh na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon.37 Cílem bylo, aby zákon nabyl plné účinnosti  

k 1. lednu 2015 a aby byly zapracovány legislativní změny, které se odehrály od poslední 

novelizace služebního zákona. Vláda premiéra Rusnoka k tomuto návrhu poukázala na 

několik právních nedostatků, které dle jejího názoru zákon měl, ale nevyjádřila se, zda 

s ním souhlasí či nikoliv. Konstatovala však, že si je vědoma faktu, že přijetí zákona  

o úřednících je jednou z podmínek Evropské komise, která má přímou souvislost  

s budoucím úspěšným čerpáním evropských fondů. Zároveň však uvedla, že bude 

prosazovat starou koncepci, kterou odsouhlasila Nečasova vláda a tuto snahu bude 

směřovat v tom smyslu, aby zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2014. K tomu však již 

nedošlo z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny ke dni 28. srpna 2013. 

 Na podzim roku 2013 pak proběhly předčasné volby do Poslanecké sněmovny. 

Strany původní vládní koalice utrpěly drtivou porážku, vládu se tak snažila sestavit 

sociální demokracie, hnutí ANO a křesťanští demokraté. Proces to byl velmi dlouhý  

a komplikovaný, rychlému sestavení vlády nepomáhal ani prezident republiky, který 

představitelům nově se formující vládní koalice kladl stále nové a další podmínky  

a ultimáta, jejichž oprávněnost se stala tématem pro nejednoho politika i ústavního 

                                                 

37 Sněmovní tisk č. 1117/2013. 



19 

právníka.38 Vláda premiéra Rusnoka tak vládla v demisi až do 29. ledna 2014. Jednou 

z podmínek, které si kladl prezident republiky, aby jmenoval vládu Bohuslava Sobotky 

s Andrejem Babišem jako ministrem financí, byl i požadavek, aby před jmenováním 

vlády prošel Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení návrh služebního zákona. Tento 

požadavek prezidenta pramenil z faktu, že Andrej Babiš nebyl schopen prezidentu 

republiky dodat negativní lustrační osvědčení. Jako reakci na tento požadavek, 

motivováni snahou o urychlené jmenování vlády vzešlé z demokratických voleb, 

předložila skupina sociálně demokratických poslanců R. Sklenák, J. Tejc a další  

23. prosince 2013 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon, 

který tak byl dále projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 71/2014. 

Obsahově se jednalo o stejný návrh zákona, který skupina sociálně demokratických 

poslanců předložila ještě v červenci 2013 jako sněmovní tisk č. 1117/2013, kdy ale kvůli 

rozpuštění Poslanecké sněmovny nedošlo na jeho projednání. Nebylo tak překvapením, 

že vláda (stále ještě) premiéra Rusnoka zaujala k návrhu zákona dne  

30. prosince 2013 ve svém usnesení39 nesouhlasné stanovisko a definovala nedostatky, 

které by měly být před přijetím zákona v legislativním procesu odstraněny. 

 

2.1.4 Přelomový rok 2014 – od služebního zákona k zákonu o státní službě 

 

 Rok 2014 je naprosto klíčovým milníkem pro legislativní úpravu státní služby 

v České republice. Po dlouhých jedenácti letech, kdy se různé vlády snažily prosadit 

různé koncepce služebního poměru zaměstnanců v ústředních správních úřadech 

vykonávajících správní činnosti, musela nakonec zatlačit na nově jmenovanou vládu 

Bohuslava Sobotky až Evropská komise a pohrozit neschválením dohody o partnerství, 

pokud nebude mít i Česká republika, jako poslední členský stát Evropské unie, zákonem 

speciálně upravenu státní službu. Neschválením dohody o partnerství by Česká republika 

                                                 

38 Viz např. Ústava Zemanovi nedovoluje nejmenovat ministra, připomínají politici. Novinky.cz[online]. 

2013 [cit. 2016-11-30]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/321119-ustava-zemanovi-

nedovoluje-nejmenovat-ministra-pripominaji-politici.html . 

39 Usnesení vlády č. 39/2014. 
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přišla o možnost čerpat unijní finanční prostředky ze strukturálních a jiných fondů, takže 

se „začaly dít věci“.40,41 

 Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 22. ledna 2014 přikázala sněmovní tisk 

č. 71/2014 Sb. k projednání dvěma výborům, a to Výboru pro veřejnou správu  

a regionální rozvoj, jako výboru garančnímu, a dále Ústavně právnímu výboru. Ve 

výborech však už nebyl projednáván návrh změn služebního zákona, avšak byl 

projednáván návrh nového zákona o státní službě, který byl předložen jako komplexní 

pozměňovací návrh. S původním služebním zákonem č. 218/2002 Sb., který nikdy 

nevešel v plnou účinnost, tak již tento komplexní pozměňovací návrh nepočítal. Tento 

postup je naprosto unikátní a bezprecedentní, nikdy ještě nebyl podobným způsobem 

pozměňovací návrh koncipován. Tento postup je také jedním z důvodů podání návrhu na 

zrušení zákona o státní službě prezidentem republiky k ústavnímu soudu.42 Problém zde 

spočíval hlavně v nebezpečí porušení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona má návrh zákona obsahovat 

přesné znění toho, na čem se má sněmovna usnést.43 V tomto případě byl však původní 

obsah tisku zcela změněn a jednalo se o předloze zcela nové. Prezident republiky také ve 

svém vetu s odkazem na funkce náměstků člena vlády operoval s pojmem „přílepek“. 

Tzv. přílepek však definuje nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 37/2007 Sb., který 

ho definuje jako pozměňovací návrh, který nesouvisí s předmětem a účelem původního 

návrhu zákona.44 Poslancům byl také ještě na začátku roku rozeslán tisk č. 96/2014, 

kterým měl být projednáván návrh služebního zákona, který razila Rusnokova vláda. 

Tento vládní návrh zákona obsahoval celkem  

236 novelizačních bodů. Vláda J. Rusnoka předložila ještě také sněmovní tisk  

                                                 

40 POSPÍŠIL, Petr. Právní úprava státní služby - složitý zrod nového zákona. Účetnictví neziskového 

sektoru. 2015, č. 1. 

41 KOTTNAUER, Antonín. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 2015, s. 14 – 19, 35. 

42 Viz část 2.2.3 této diplomové práce. 

43 § 86 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 

44 Wintr, J.: Není to přílepek, Právo ze dne 4. 9. 2014, č. 207, s. 6. 
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č. 97/2014 Sb., který byl návrhem nového zákona, který měl nahradit zákon č. 309/2002 

Sb., změnový zákon. Nová vláda Bohuslava Sobotky ale po svém jmenování přijala 

usnesení č. 85/2014, ve kterém rozhodla o zpětvzetí některých vládních návrhů 

v Poslanecké sněmovně. Bylo to celkem devět vládních návrhů, mezi nimi i sněmovní 

tisky 96 a 97/2014. Dále bylo přijato usnesení vlády, které přesunuje problematiku 

personálních a vzdělávacích činností ve státní správě z Ministerstva vnitra na Úřad vlády 

České republiky,45 kde byl za Sekci pro přípravu státní služby zodpovědný ministr  

J. Dienstbier. Vláda v průběhu roku přijala ještě několik dalších usnesení, která postupně 

reagovala na politické dohody a změny koncepce zákona o státní službě. Jednalo se o 

usnesení vlády ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních 

úřadů a ostatních správních úřadů,46 dále o usnesení o Časovém harmonogramu 

implementace novely služebního zákona,47 k přípravě a zajištění činnosti Generálního 

ředitelství státní služby,48 o Mandátu pro ministra pro lidská práva, rovné příležitosti  

a legislativu pro jednání s Evropskou komisí ve věci služebního zákona.49 Po politických 

jednáních v průběhu léta, kdy byla agenda státní služby odebrána z Úřadu vlády  

a delegována zpět na Ministerstvo vnitra a dosáhlo se dohody na zrušení Generálního 

ředitelství státní služby, bylo nutné přijmout další usnesení vlády, která na tuto situaci 

reagovala. Jednalo se tak o usnesení vlády k agendě státní služby,50 kterým byla celá 

agenda připravena na přenesení zpět na Ministerstvo vnitra České republiky, dále 

usnesení vlády k návrhu řešení organizačních, rozpočtových  

a personálních záležitostí souvisejících s dosavadní přípravou implementace zákona  

o státní službě,51 kterým byl definitivně zrušen záměr zřídit Generální ředitelství státní 

služby a byly k 1. říjnu 2014 přeneseny všechny činnosti státní služby z Úřadu vlády na 

                                                 

45 Usnesení vlády České republiky č. 147 ze dne 5. března 2014. 

46 Usnesení vlády České republiky č. 270 ze dne 16. dubna 2014. 

47 Usnesení vlády České republiky č. 325 ze dne 5. května 2014. 

48 Usnesení vlády České republiky č. 363 ze dne 21. května 2014. 

49 Usnesení vlády České republiky č. 406 ze dne 28. května 2014. 

50 Usnesení vlády České republiky č. 694 ze dne 27. srpna 2014. 

51 Usnesení vlády České republiky č. 776 ze dne 22. září 2014. 
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Ministerstvo vnitra. Tímto usnesením byly také delimitováni současní zaměstnanci Sekce 

pro přípravu státní služby při Úřadu vlády na Ministerstvo vnitra, kde byla zřízena nová 

Sekce státní služby, která měla až do jmenování náměstka pro státní službu v roce 2015 

několik pověřených vedoucích, kteří vesměs byli pracovníky legislativního odboru 

Ministerstva vnitra. Autor práce považuje za nutné podotknout, že většina úředníků  

ze zrušené Sekce pro přípravu státní služby při Úřadu vlády se odmítla delimitovat  

na Ministerstvo vnitra, protože se nebyli ochotni smířit se zrušením Generálního 

ředitelství státní služby a tím s podstatnou změnou koncepce nového návrhu zákona  

o státní službě. Hlavně legislativní odbor Ministerstva vnitra tak začal kvapně připravovat 

návrhy prováděcích předpisů, hlavně katalogu správních činností, organizace služebních 

úřadů a v neposlední řadě oborů služby. Byla také přijímána další usnesení vlády, a to 

usnesení vlády k Informaci o průběhu přípravy na implementaci zákona o státní službě,52 

a dále usnesení vlády o stanovení předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního 

poměru na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu a na služební místo 

personálního ředitele sekce pro státní službu.53 Posledně jmenovanému se autor práce 

věnuje dále v této kapitole. Vláda totiž stanovila poměrně přísné podmínky, hlavně 

jazykové certifikáty B2 a vyšší, které v prvním kole výběrového řízení na služební místo 

náměstka ministra vnitra pro státní službu nebyl schopen splnit ani jeden z uchazečů,  

a výběrové řízení se tak muselo opakovat. Dále byla přijímaná i usnesení vlády, která se 

netýkala jen zákona o státní službě, ale celkově odměňování, jako například usnesení  

o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  

ve znění pozdějších předpisů54 a nařízení vlády o platových poměrech státních 

zaměstnanců55 a k tomu nezbytné nařízení vlády o katalogu správních činností.56 Vláda 

také reagovala na návrh prezidenta republiky na zrušení zákona o státní službě  

                                                 

52 Usnesení vlády České republiky č. 920 ze dne 12. listopadu 2014. 

53 Usnesení vlády České republiky č. 981 ze dne 24. listopadu 2014. 

54 Usnesení vlády České republiky č. 1035 ze dne 8. prosince 2014. 

55 Usnesení vlády České republiky č. 1037 ze dne 8. prosince 2014. 

56 Usnesení vlády České republiky č. 1038 ze dne 8. prosince 2014. 
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u Ústavního soudu, když přijala usnesení k návrhu na vstup vlády do řízení vedeného 

před Ústavním soudem.57 Na samém konci roku také vláda přijala usnesení, kterým se 

stanoví obor služby58 a byla nucena upravit podmínky o stanovení předpokladů  

a požadavků pro přijetí uchazeče do služebního poměru na služební místo náměstka 

ministra vnitra pro státní službu.59 Vládu tak služební zákon v roce 2014 zaměstnal 

natolik, že k němu vydala bezmála dvacet usnesení, posledním bylo usnesení k Informaci 

o přijímání zaměstnanců a jejich právním režimu v období od 1. ledna 2015 (resp. 6. 

listopadu 2014) do 30. června 2015.60 To je ale zanedbatelné číslo v porovnání s rokem 

2015, kdy jen do konce dubna jich vláda na téma zákona o státní službě přijala 16. 

 Vraťme se ale zpátky na začátek roku 2014, kdy v legislativním procesu zůstává 

pouze tisk 71/2014, který byl předložen skupinou poslanců za sociální demokracii. 

 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednával novou osnovu návrhu 

zákona o státní službě celkem čtyřikrát. 

 Poprvé dne 26. února 2014 přijal usnesení, podle kterého projednávání tisku  

č. 71/2014 přerušil. 

 Podruhé dne 10. června 2014, kdy přijal usnesení, že dále se bude projednávat už 

jen a pouze onen komplexní pozměňovací návrh, ve kterém se již jedná o návrh nového 

zákona o státní službě, který připravil tým ministra J. Dienstbiera při úřadu vlády. 

Projednávání tisku bylo poté v tomto výboru přerušeno s tím, že termín pro podávání 

pozměňovacích návrhů je stanoven do 20. 6. 2014. 

 Potřetí byl tisk projednáván 25. června 2014 a nebylo přijato žádné usnesení. 

                                                 

57 Usnesení vlády České republiky č. 1043 ze dne 8. prosince 2014. 

58 Usnesení vlády České republiky č. 1097 ze dne 22. prosince 2014. 

59 Usnesení vlády České republiky č. 1101 ze dne 22. prosince 2014. 

60 Usnesení vlády České republiky č. 1102 ze dne 22. prosince 2014. 
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 Po bouřlivých a poměrně nečekaných politických jednáních v průběhu léta 2014 

byl tisk na výboru projednáván počtvrté 27. srpna 2014, kdy výbor přijal usnesení,  

ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně schválit tisk 71/2014 ve znění komplexního 

pozměňovacího návrhu, na kterém se politická reprezentace dohodla v průběhu léta. 

Hlavní změnou, která vzešla z tohoto jednání, bylo vypuštění Generálního ředitelství 

státní služby z nového návrhu zákona o státní službě. Tento poslední komplexní 

pozměňovací návrh již zpracovávalo Ministerstvo vnitra. Ministr Dienstbier totiž po 

výsledku politických jednání, kdy byl vypuštěn institut Generálního ředitelství státní 

služby, odmítl nadále na návrhu zákona o státní službě pracovat s tím, že na tak 

komplexní změnu, jako je přepsání návrhu zákona o státní službě bez Generálního 

ředitelství, jednoduše nemá personální kapacitu. Dle názoru autora práce se však ministr 

Dienstbier nesmířil s vypuštěním institutu Generálního ředitelství z návrhu zákona. 

 Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny projednával osnovu zákona celkem 

pětkrát. 

 Poprvé 26. února 2014, podruhé 30. května a i potřetí, 25. června 2014 

projednávání sněmovního tisku č. 71/2014 přerušil. 

 Počtvrté dne 27. června 2014 doporučil svým usnesením, aby sněmovna přijala 

komplexní pozměňovací návrh, který spočíval v přijetí nového návrhu zákona o státní 

službě. 

 Popáté byl tisk projednáván po turbulentních jednáních vládní koalice s opozicí  

o osudu Generálního ředitelství. 27. srpna 2014 tak výbor zrušil své usnesení ze dne  

27. června 2014 a konstatoval, že doporučuje Poslanecké sněmovně nový komplexní 

pozměňovací návrh, který na jednání výboru doručil poslanec J. Chvojka. Jednalo se tak 

již o návrh bez Generálního ředitelství státní služby, které bylo vypuštěno jako důsledek 

politického kompromisu mezi koalicí a opozicí, která hrozila obstrukcemi v případě,  

že se bude koalice snažit prosadit zákon o státní službě s Generálním ředitelstvím. Tento 

poslední komplexní pozměňovací návrh již vypracovalo Ministerstvo vnitra z důvodů, 

které jsou uvedeny shora.  
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 Druhé čtení k tisku č. 71/2014 proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny ještě 

poměrně hladce dne 16. července 2014, kdy v tomto bodě se stále ještě počítalo  

se zřízením Generálního ředitelství státní služby, ale opozice již signalizovala, že pokud  

se koalice bude snažit prosadit zákon v podobě s Generálním ředitelstvím, bude 

obstruovat. Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který ještě zpracovával tým 

ministra J. Dienstbiera, byly podány jednotlivé pozměňovací návrhy. 

 Pro pravidelné pozorovatele české parlamentní kultury a parlamentních procedur 

se potěšením stalo třetí a následně opakované druhé a třetí čtení.  

 Třetí čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně v době od 30. července 2014  

do 27. srpna 2014 a vzhledem ke složitým politickým jednáním vládní koalice s opozicí  

o konečné podobě služebního zákona a existenci Generálního ředitelství bylo několikrát 

přerušeno. Politická dohoda se nerodila lehce, nicméně vládní koalice nakonec po hrozbě 

obstrukcí ustoupila opozici, hlavně stranám ODS a TOP 09. Hlavní ústupek spočíval 

v souhlasu vládní koalice s vypuštěním Generálního ředitelství státní služby 

z komplexního pozměňovacího návrhu a většího otevření výběrových řízení. Ve třetím 

čtení tak bylo pokračováno na 12. schůzi dne 27. srpna 2014 a vzhledem k nutnosti 

zapracování změn, které vzešly z politických jednání v průběhu léta, bylo přijato usnesení 

č. 393, kterým byl přijat návrh na vrácení komplexního pozměňovacího návrhu zpět  

do druhého čtení, čímž bylo projednávání tisku č. 71/2014 na 12. schůzi ukončeno. 

 V návaznosti na shora popsané události se opakované druhé a třetí čtení konalo 

na 14. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. září 2014. Této schůze se rozhodl zúčastnit 

prezident republiky, který využil svého práva a na úvod schůze poměrně dlouze vystoupil 

se svým příspěvkem, ve kterém popsal, proč nesouhlasí s výsledkem podoby 

komplexního pozměňovacího návrhu zákona o státní službě. Zmínil přitom především 

institut tzv. politických náměstků, které považoval za přílepek.61 Během druhého čtení 

pak vystoupil i poslanec J. Chvojka, který informoval o nově schváleném komplexním 

                                                 

61 K tématu politických náměstků se autor práce blíže vyjadřuje v části 3.4 této práce. 
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pozměňovacím návrhu již bez institutu Generálního ředitelství státní služby. Byly 

načteny pozměňovací návrhy a schůze byla ukončena. 

 Opakované třetí čtení se konalo 10. září 2014. Na této schůzi byl již projednáván 

komplexní pozměňovací návrh, který vypracovalo Ministerstvo vnitra po tom, co na něj 

na základě politické dohody přešly kompetence na přípravu legislativy spojené se státní 

službou, které do té doby měla Sekce pro přípravu státní služby, kterou vedl minstr  

J. Dienstbier. Vzhledem k předchozím politickým dohodám se nepředpokládaly 

problémy s přijetím komplexního pozměňovacího návrhu. Stalo se tak, že na schůzi 

Poslanecké sněmovny dne 10. září 2014 se po dlouhých dvanácti letech podařilo schválit 

hlasy 127 ze 172 přítomných poslanců de facto nový návrh zákona o státní službě.  

 V Senátu byl nový návrh zákona o státní službě přikázán k projednání hned třem 

výborům. V Ústavně právním výboru prošel návrh 24. září 2014, ve Výboru pro územní 

rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dne 30. září 2014 a ve Výboru pro 

zdravotnictví a sociální politiku prošel návrh hladce dne 30. září 2014. Senát tak schválil 

nový návrh zákona o státní službě usnesením č. 595 dne 1. října 2014. 

 Pro dokončení legislativního procesu bylo tedy ještě třeba, aby zákon podepsal 

prezident. Avšak prezident Zeman na svém vystoupení v Poslanecké sněmovně při 

opakovaném druhém čtení avizoval, že s podobou návrhu zákona, která mu byla doručena 

po schválení Senátem, má problém, a že tuto nepodepíše. Stalo se tak  

a prezident návrh zákona o státní službě nepodepsal. 

 Opakované projednání návrhu zákona o státní službě vrácené prezidentem 

republiky se tak v Poslanecké sněmovně konalo dne 24. října 2014. Poslanecká sněmovna 

hlasy 123 poslanců a poslankyň ze 166 přítomných v hlasování č. 59 setrvala na původně 

schváleném návrhu zákona o státní službě, který jí byl prezidentem vrácen.  

 Nový zákon o statní službě tak byl 6. listopadu 2014 vyhlášen ve sbírce zákonů 

pod č. 234/2014 Sb. 
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 Jak prezident předeslal, tak také učinil a již 7. listopadu 2014 doručil k Ústavnímu 

soudu návrh prezidenta republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb.,  

o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení.62 

 Dle autora této práce byl služební zákon, respektive zákon o státní službě, 

schvalován zcela nedůstojným způsobem, který si nezaslouží norma, která má mít dopad 

na více než 65 tisíc úředníků státní správy.63 Po metodě „aby se vlk nažral a koza zůstala 

celá“ (myšleno ve smyslu k Evropské komisi), kterou aplikovaly vlády v letech  

2002 – 2013, musela vláda Bohuslava Sobotky pod tlakem Evropské komise narychlo 

schválit kvůli Dohodě o partnerství normu, která zajistí i nadále čerpání evropských 

peněz. Rychlost, s jakou byl zákon projednán a schválen, zavdává pochybnosti o tom, zda 

byl opravdu důsledně projednán a domyšlen. Letní obrat s Generálním ředitelstvím státní 

služby přisuzuje autor práce hlavně Andreji Babišovi, který první z vládní koalice 

ustoupil z již projednaného návrhu s Generálním ředitelstvím státní služby a byl ochoten 

jednat o jeho vypuštění. Nad důvody nechce autor této práce spekulovat, nabízí se ovšem 

paralela se snahou řídit stát jako firmu, což by funkční Generální ředitelství státní služby 

velmi znesnadnilo. 

 Koncem roku 2014 se již také ihned začalo s urychlenou implementací zákona  

o státní službě. Již začátkem prosince byly přijaty první prováděcí předpisy v podobě 

nařízení vlády z 8. prosince 2014 o katalogu správních činností64 a o platových poměrech 

státních zaměstnanců.65 

 Vláda České republiky také koncem roku vyhlásila výběrové řízení na služební 

místo náměstka pro státní službu, působícího na Ministerstvu vnitra a stanovila kritéria, 

                                                 

62 Více o tomto sporu pojednává kapitola 2.2.3 této práce. 

63 Viz přílohy č. 1, 2 a 3 této práce. 

64 Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností. 

65 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. 
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která museli kandidáti na toto místo splňovat.66 Jak již zmíněno dříve, toto první výběrové 

řízení skončilo naprostým fiaskem. Z celkem tří doručených přihlášek musela výběrová 

komise všechny kandidáty vyřadit, protože ani jeden z nich nesplnil kritéria stanovená 

vládou pro účast ve výběrovém řízení.67 Konkrétně nebyly ani u jednoho kandidáta 

splněny jazykové požadavky, doložené alespoň certifikátem na úrovni B2 dle evropského 

referenčního rámce. Ministerstvo vnitra tak vládě navrhlo vypsat nové výběrové řízení. 

Vláda upravila kritéria pro účast ve výběrovém řízení, hlavně snížila požadavek na 

jazykové certifikáty a na samém sklonku roku 2014 vyhlásila opakované výběrové řízení 

na náměstka ministra vnitra pro státní službu.68 

 

2.1.5 Rok 2015 a dále – Zákon o státní službě a jeho první uvádění v život 

 

 Od 1. ledna 2015 tak má Česká republika účinný zákon č. 234/2014 Sb.,  

o státní službě. Zákon o státní službě tak po 48 letech znovu upravuje právní poměry 

státních zaměstnanců jinak, než jen zákoníkem práce. Najdeme v něm celkem  

22 zmocňovacích ustanovení k vydání prováděcích právních předpisů, ať už vyhlášek 

zmocněného ministerstva, aktů řízení nebo nařízení vlády. Není se tak čemu divit, že 

implementace zákona začala zaměstnávat vládu hned od prvních dnů roku 2015. 

 Nejdříve bylo nutné dokončit opakované výběrové řízení na služební místo 

náměstka ministra vnitra pro státní službu, které se muselo opakovat z důvodu vyřazení 

všech uchazečů v prvním kole výběrového řízení. Díky zmírněným požadavkům  

na jazykové certifikáty se do druhého kola výběrového řízení přihlásilo mnohem více 

kandidátů a výběrová komise tak měla plno práce. Pracovala nicméně poměrně rychle, 

                                                 

66 Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-toto-vyberove-

rizeni-bylo-ukonceno.aspx. 

67 Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/vnitro-navrhne-vlade-vypsat-nova-vyberova-rizeni-na-

namestka-a-personalniho-reditele-pro-statni-sluzbu.aspx . 

68 Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-634824.aspx. 
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takže vláda mohla již 14. ledna 2015 přijmout usnesení o průběhu výběrového řízení na 

služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu.69 Vláda si jako služební orgán 

na základě výběrového řízení pozvala první tři uchazeče k ústnímu pohovoru přímo na 

zasedání vlády, kdy byly uchazečům mimo jiné kladeny i otázky v cizích jazycích a byli 

dotazování na jejich představu o implementaci a fungování státní služby v České 

republice. Na základě těchto pohovorů přijala dne 28. ledna 2015 vláda usnesení  

o projednání podání, učiněných v rámci výběrového řízení na služební místo náměstka 

ministra vnitra70 a o přijetí do služebního poměru a o jmenování na služební místo 

náměstka ministra vnitra pro státní službu71 pana RNDr. Josefa Postráneckého, který se 

tak stal historicky prvním náměstkem ministra vnitra pro státní službu.72 Byl tak na druhý 

pokus úspěšně završen jeden z nejdůležitějších a symbolických kroků k implementaci 

zákona o státní službě a na Ministerstvu vnitra tak mohla konečně naplno začít vznikat 

Sekce pro státní službu. Ten samý den bylo také ještě schváleno usnesení vlády 

k aktualizaci Harmonogramu prací pro zabezpečení legislativního procesu u prováděcích 

právních předpisů k zákonu o státní službě,73 nový náměstek pro státní službu tak mohl 

ihned začít plně pracovat na zdárné implementaci zákona, která v první polovině roku 

2015 spočívala dle schváleného harmonogramu hlavně v přijetí potřebných prováděcích 

předpisů, zejména nařízení vlády o organizaci služebního úřadu a oborech státní služby, 

která jsou nezbytnými prováděcími předpisy k úspěšnému zvládnutí první systemizace, 

která musela být připravena do 30. června tak, aby mohla začít platit k 1. červenci 2015. 

 Z dalších klíčových personálních záležitostí je nutné ještě zmínit usnesení vlády 

o stanovení předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního poměru na služební místo 

personálního ředitele sekce pro státní službu,74 kde byly na základě předchozí zkušenosti 

                                                 

69 Usnesení vlády České republiky č. 34 ze dne 14. ledna 2015. 

70 Usnesení vlády České republiky č. 66 ze dne 28. ledna 2015. 

71 Usnesení vlády České republiky č. 67 ze dne 28. ledna 2015. 

72 Média označují zcela běžně toto služební místo jako pozici superúředníka. 

73 Usnesení vlády České republiky č. 68 ze dne 28. ledna 2015. 

74 Usnesení vlády České republiky č. 50 ze dne 19. ledna 2015. 
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také určitým způsobem upraveny podmínky pro účast ve výběrovém řízení. V průběhu 

výběrového řízení přijala vláda usnesení o průběhu výběrového řízení na služební místo 

personálního ředitele sekce pro státní službu,75 kterým vyřadila tři uchazeče. Výběrová 

komise poté opět vládě jako služebnímu orgánu označila tři nejvhodnější uchazeče 

v usnesení o průběhu výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro 

státní službu76 a vláda vzala tyto uchazeče na vědomí. Vláda si opět pozvala uchazeče  

na ústní pohovory a svým usnesením o přijetí do služebního poměru a o jmenování  

na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu77 přijala Mgr. Ivu 

Hřebíkovou do služebního poměru. 

 Vláda také vzhledem k potřebě zahájit výběrová řízení na státní tajemníky 

v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky přijala usnesení o stanovení požadavků 

pro přijetí do služebního poměru na služební místa státních tajemníků,78 na jehož základě 

byla vyhlášena výběrová řízení na pozice státních tajemníků v jednotlivých 

ministerstvech. Bylo překvapením, že o účast ve výběrových řízeních na takto klíčovou 

pozici v daném ministerstvu se často přihlásil jen jeden nebo dva uchazeči. Autor práce 

to přisuzuje celkové neznalosti zákona o státní službě napříč úředníky i politiky, kteří  

si tak ne zcela uvědomují dopady, které bude na personální otázky v jednotlivých 

ústředních správních úřadech zákon o státní službě mít a jakou roli v těchto otázkách bude 

hrát právě státní tajemník v daných ministerstvech. Autor práce pevně doufá, že důvodem 

pro malou účast ve výběrových řízeních nebyly předem dohodnuté politické ústupky. 

Opakovaná výběrová řízení na státního tajemníka musela probíhat v Ministerstvu 

zemědělství, kde se v prvním kole nepřihlásil ani jediný kandidát a v Ministerstvu 

spravedlnosti, kde byli oba dva kandidáti vyřazení kvůli nesplnění jazykových 

požadavků. 

                                                 

75 Usnesení vlády České republiky č. 99 ze dne 9. února 2015. 

76 Usnesení vlády České republiky č. 108 ze dne 16. února 2015. 

77 Usnesení vlády České republiky č. 145 ze dne 23. února 2015. 

78 Usnesení vlády České republiky č. 107 ze dne 16. února 2015. 
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 Vláda také přijímala další usnesení, která byla nezbytná pro implementaci 

služebního zákona a úspěšné směřování k první systemizaci. Usnesením z 16. února 2015 

pověřila v souladu se zákonem o státní službě79 některé členy vlády prováděním úkonů 

vlády jako služebního orgánu vůči některým vedoucím služebních úřadů, které jsou 

ústředními správními úřady,80 kvůli nutnosti budování Informačního systému  

o státní službě bylo nutné přijmout usnesení o zvýšení počtu funkčních míst Sekce pro 

státní službu a Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstva vnitra.81 

Zákon o státní službě zavádí také institut služebních hodnocení, k jejichž prvnímu 

provedení bylo také přijato usnesení vlády.82 Vláda byla také pravidelně informována  

o průběhu implementace83 a plnění harmonogramu přípravy prováděcích předpisů.84 

V dubnu byly také přijaty dva klíčové dokumenty nezbytné pro hladký průběh 

systemizace, a to nařízení vlády o organizaci služebního úřadu85 a po jistých obtížích  

a složitějších politických jednáních i nařízení86 vlády o oborech státní služby, které  

je nezbytné nejen pro zvláštní část úřednické zkoušky. 

 V průběhu první půlky roku 2015 také náměstek ministra vnitra pro státní službu 

uspořádal v prostorách Institutu pro veřejnou správu několik školení a metodických porad 

pro ředitele personálních oddělení a další úředníky, kteří mají na starosti přípravu první 

systemizace a implementaci zákona o státní službě do praxe. Autor práce mohl být těchto 

metodických porad přítomen a čerpat z nich zajímavé podněty nejen pro tuto práci.  

                                                 

79 § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

80 Usnesení vlády České republiky č. 109 ze dne 16. února 2015. 

81 Usnesení vlády České republiky č. 129 ze dne 23. února 2015. 

82 Usnesení vlády České republiky č. 150 ze dne 4. března 2015. 

83 Usnesení vlády České republiky č. 151 ze dne 4. března 2015. 

84 Usnesení vlády České republiky č. 228 ze dne 30. března 2015. 

85 Usnesení vlády České republiky č. 258 ze dne 8. dubna 2015. 

86 Usnesení vlády České republiky č. 284 ze dne 22. dubna 2015. 
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 Zdálo se tak, že prvotní implementace zákona o státní službě probíhala více méně 

dle plánu a schváleného harmonogramu. Nebylo však záhodno „usnout na vavřínech“. 

V průběhu roku 2015 bylo nutné ještě přijmout nejméně 

- nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky výkonu služby z jiného místa, 

charakteristika činností vykonávaných v jednotlivých oborech služby, u kterých 

výkon služby z jiného místa nelze sjednat, a pravidla pro vytvoření předpokladů 

pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby,87 

- nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro ochranu státních zaměstnanců, kteří 

učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným 

nebo jiným státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve 

služebním poměru podle jiného právního předpisu, a stanoví vhodná opatření 

k ochraně těchto oznamovatelů; zejména vymezí podmínky pro poskytnutí práva 

oznamovatele na utajení totožnosti pro organizační zajištění oznamování 

protiprávního jednání státním zaměstnancem i anonymním způsobem, pro 

informování o průběhu a výsledcích šetření oznámení oznamovatele a lhůt 

k prošetření,88 

- vyhláška, kterou se stanoví obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky 

včetně způsobu jejího provedení a hodnocení,89 

- nařízení vlády, kterým se stanoví případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní 

povahu služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou,90 

- nařízení vlády, kterým se stanoví další překážky ve službě, za které přísluší 

státnímu zaměstnanci plat,91 

                                                 

87 § 205 písm. b) a c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

88 § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

89 § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

90 § 21 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

91 § 104 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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- nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní části zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti úředníka územního samosprávného celku a jiné zkoušky, které se 

považují za rovnocenné zvláštní části úřednické zkoušky,92 

- vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu,93 

- předpis, kterým se stanoví systém služebního hodnocení státních zaměstnanců. 

 Dle tvrzení náměstka ministra vnitra pro státní službu, které pronesl na metodické 

poradě k zákonu o státní službě 29. dubna 2015 v Benešově, se zákon  

o státní službě měl na základě politické dohody v roce 2015 vyhnout novelizacím. 

Bohužel vzhledem k následným potížím s praktickou aplikací zákona, která je dále 

popsána v této práci, byl zákon novelizován ihned na podzim téhož roku a pak ještě 

několikrát v průběhu roku 2016. 

 

2.2 Výsledek 

 

 Jak bylo uvedeno v předchozí části této práce, vývoj právní úpravy služebního 

poměru státních zaměstnanců ústředních správních úřadů nebyl v České republice ani na 

Slovensku jednoduchou záležitostí. Jedná se o výbušné téma, právní normu, která  

je politickou reprezentací nechtěná a nebýt tlaku Evropské komise, nejspíš by ani v jedné 

z krajin nikdy nespatřila světlo světa. Všechny tyto vlivy se projevují ve výsledném 

legislativním díle, většinou ve formě kompromisních řešení, se kterými Evropská komise 

není zcela spokojena, ale dle zásady „lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše“, nakonec 

notifikace proběhne úspěšně. Jak v České republice, tak na Slovensku je již v platnosti 

druhá verze služebního zákona, respektive zákona o státní službě. Cílem této kapitoly  

je stručně představit základní otázky, které daný zákon v České republice upravuje jako 

                                                 

92 § 36 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

93 § 154 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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výsledek politického kompromisu mezi koaliční vládou a opozicí, v některém případě  

i mezi stranami vládní koalice navzájem. 

 

2.2.1 Úprava státní služby podle zrušeného služebního zákona 

 

 Zrušený služební zákon byl projednáván několik let a na jeho přijetí nebyl takový 

spěch, jako na nově přijatý zákon o státní službě, který musel být schválen kvůli dalšímu 

čerpání evropských prostředků. Je tak logické, že původní služební zákon byl poněkud 

zdařilejším legislativním dílem, než jeho nástupce, který legislativním procesem prošel 

velmi nestandartním způsobem, prakticky jen projednáním ve výborech, zatímco zrušený 

služební zákon byl návrhem vládním.  

 Služební zákon tak vycházel z ustanovení čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky  

a Listiny základních práv a svobod, zejména čl. 21 odst. 4 Listiny o rovném přístupu 

k veřejným funkcím a čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, o veřejné moci, která slouží 

všem občanům, se kterými byl v souladu. V evropském kontextu není státní služba 

jednotně upravena žádným právním předpisem a úprava poměrů zaměstnávání státních 

zaměstnanců ve vztahu ke státu je ponechána na vlastní právní úpravě jednotlivých 

členských států. Evropské předpisy okrajově zasahují pouze do etických  

a antidiskriminačních pravidel,94 které dbají na rovné zacházení s muži a ženami. Je také 

nutné, aby bylo možno se před případnou diskriminací bránit u soudu. Evropské předpisy 

také požadují, aby bylo dbáno na sladění rodinného a pracovního života.95 

 Tyto požadavky reflektoval zrušený služební zákon v celkem dvanácti částech. 

První část se týkala všeobecných ustanovení, druhá část upravovala přípravu na službu, 

část třetí pak definovala služební poměr. Ve čtvrté části byly specifikovány povinnosti, 

základní práva státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a odměny za příkladnou 

                                                 

94 Směrnice Rady č. 76/207/EEC ze dne 9. 2. 1976. 

95 Opakovaně zdůrazňováno i v tzv. Country Specific Recommendations. 
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službu, v části páté pak kárná odpovědnost při porušení povinností a v části šesté 

podmínky výkonu služby. Část sedmá se věnovala náhradě škody, služebnímu úrazu  

a nemoci z povolání, část osmá sociálnímu zabezpečení státních zaměstnanců. V části 

deváté bylo řešeno informování státních zaměstnanců a projednání se státními 

zaměstnanci v záležitostech výkonu služby a podmínek jejího výkonu, oprávnění 

odborových orgánů, rada státních zaměstnanců, zástupci státních zaměstnanců pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby a jejich oprávnění. V desáté části 

zákonodárce upravil odměňování státních zaměstnanců, čekatelů, ostatních zaměstnanců 

ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto 

zaměstnanců, v části jedenácté pak společná ustanovení a v části dvanácté přechodná  

a závěrečná ustanovení. Jeho součástí byly také dvě přílohy, a to příloha, která obsahovala 

charakteristiky platových tříd státních zaměstnanců ve služebních úřadech a příloha 

obsahující rozpětí příplatků za vedení. 

 Autor práce považuje za hodné zřetele v tomto zrušeném služebním zákoně 

především ustanovení, která se týkala Generálního ředitelství státní služby96  

a personálních ředitelů na jednotlivých ústředních správních úřadech. Jak známo, ani 

v novém zákoně o státní službě nakonec ustanovení o Generálním ředitelství státní služby 

nepřežila průchod legislativním procesem a jeho kompetence byly rozděleny dílem mezi 

náměstka pro státní službu ministerstva vnitra tak mezi jednotlivé státní tajemníky na 

daných ministerstvech, kteří jsou ve zrušeném služebním zákoně označováni právě jako 

personální ředitelé. Ve zrušeném služebním zákoně bylo Generální ředitelství státní 

služby koncipováno jako samostatná organizační jednotka Úřadu vlády České republiky, 

kdy na začátek bylo počítáno s asi dvaceti osobami a dále pak s postupným rozšířením 

podle nápadu agendy, kterou by muselo v případě zřízení Generální ředitelství státní 

služby zpracovávat.  

 Státní služba měla být Generálním ředitelstvím státní služby především jednotně 

organizovaná, řízená a kontrolovaná. V § 11 odst. 2 služebního zákona byly uvedeny 

úkoly Generálního ředitelství státní služby, které mělo plnit především, ale další úkoly 

                                                 

96 § 11 až 13 zákona č. 218/2002 Sb., SlužZ.  
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mu byly přiřknuty i v dalších ustanoveních. Předním představitelem Generálního 

ředitelství státní služby měl být generální ředitel státní služby, kterého měl zastupovat 

jeho zástupce. Zástupce měl plnit především úkoly, které mu plynuly z části jedenácté 

zákona. Jak místo generálního ředitele státní služby, tak místo jeho zástupce měla být 

místa systemizovaná ve služebním poměru. Obě dvě místa měla být obsazována 

jmenováním, kdy oba dva činitele jmenovala na návrh předsedy vlády vláda, která je také 

mohla před vypršením jejich funkčního období odvolat. 

 Bylo počítáno i s obdobou dnešních státních tajemníků na jednotlivých ústředních 

správních úřadech ve formě tzv. personálních ředitelů a jejich zástupců. Tyto měl 

jmenovat na jejich místa zástupce generálního ředitele státní služby. Bylo předpokládáno, 

že personální útvar personálního ředitele bude zřízen jako organizační jednotka 

služebního úřadu,97 kdy ale personální ředitel bude ve vymezených záležitostech98 vázán 

dohodou s politickým představitelem. V případě neshod měl ve sporné věci zaujímat 

stanovisko předseda vlády, jehož stanovisko mělo být konečné.  

 Ostatní základní myšlenky koncepce státní služby, jako je například veřejnoprávní 

poměr služebního vztahu k České republice, stejně tak jako převažující kariérní99 systém 

státní služby s kombinací prvků systému meritního100 a přijímání nových zaměstnanců  

                                                 

97 § 13 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., SlužZ. 

98 § 12 odst. 3 zákon č. 218/2002 Sb., SlužZ. 

99 Tento systém je specifický především tím, že služba se chápe jako celoživotní poslání. Noví zaměstnanci 

jsou do služby přijímání pouze na základě výběrových řízení a to na nejnižší pozice, ze kterých potom 

postupně postupují vzhůru. Výhodou tohoto systému je profesionalita, loajálnost a zkušenost úředníků. 

Platové podmínky jsou definovány pomocí tříd a stupňů, které se určují na základě odsloužených let. 

Zaměstnanci ve služebním poměru mají jistá omezení, která spočívají například v úplném nebo částečné 

zákazu vedlejších výdělečných činností, omezení práva na stávku, politických aktivit apod. V souvislosti 

s kariérním systémem se také často skloňuje pojem definitiva, který může mít různé významy, ale v praxi 

znamená hlavně větší ochranu zaměstnance ve státní službě proti ztrátě zaměstnání. Jak již bylo zmíněno 

shora, cílem kariérního systému je vytvořit především takovou státní správu, která bude nezávislá na 

politickém prostředí. Nevýhodou je ztráta motivace zaměstnanců a delší čas nutný k povýšení. 

100 Pro tento systém je typický katalog služebních míst, na která mohou být na základě výběrových řízení 

přijímáni zaměstnanci ze soukromé i veřejné sféry. Služba se v tomto systému zakládá smlouvou a 

neplynou z ní žádné další speciální benefity. Počítá se s fluktuací mezi veřejným a soukromým sektorem. 

To je pozitivem i negativem. V pozitivním smyslu je státní správa schopna nalákat i kvalitní uchazeče ze 

soukromé sféry, kteří jsou ochotni se přihlásit jen do výběrových řízení na vyšší pozice ve státní správě, na 
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do služby na základě výběrových řízení na konkrétní služební místo, zůstaly zachovány  

i v novém zákoně o státní službě. Stejně tak byla zachována  

i určitá privilegovanost, která se v zrušeném služebním zákoně vyskytovala zejména 

v ustanoveních o dočasném postavení mimo službu v případě nemožnosti vykonávat 

službu a také upřednostnění dosavadních zaměstnanců při výkonu služby při konání 

výběrových řízení, a to i z jiných oborů služby. Subjekty služebních vztahů jsou  

i nadále státní zaměstnanci a stát. 

 

2.2.2 Státní služba podle zákona o státní službě 

 

 Jak je popsáno v kapitole 2.1.4 této práce, nový zákon o státní službě se nerodil 

vůbec lehce a během svém zrodu dokonce vytvořil precedent v podobě naprosto nového 

způsobu, jak z původního návrhu zákona udělat zákon zcela nový pouze na základě 

poslaneckého komplexního pozměňovacího návrhu a několikerého projednání  

ve výborech. Tato pozoruhodná metoda přijímání nového zákona o státní službě se 

logicky musela promítnout i do výsledné podoby, v jaké byl nakonec nový zákon  

o státní službě schválen. 

 Nutno podotknout, že až do léta 2014 vše nasvědčovalo tomu, že žádné zvraty 

v zamýšlené koncepci nového zákona o státní službě s Generálním ředitelstvím státní 

služby nenastanou. Jak je uvedeno v kapitole 2.1.4 této práce, vláda schvalovala 

harmonogramy a jednotlivá usnesení k průběhu schvalování a implementace, nadto Sekce 

pro přípravu státní služby při Úřadu vlády pořádala bezpočet veřejných slyšení  

a komplexní pozměňovací návrh byl diskutován na mnohých fórech.101 

                                                 
druhé straně negativním efektem je poměrně velká nestabilita úřednického aparátu a náchylnost 

k politickým změnám v úřadu. 

101 Seznam jednání a konzultací v roce 2014: 

 23. ledna: seminář ke služebnímu zákonu „Kvalitní státní správa“ v Poslanecké sněmovně (veřejný) 

 11. února: jednání ÚV s Evropskou komisí ke služebnímu zákonu (Brusel) 
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 26. února: jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny (veřejné) – konzultovány teze 

zákona 

 27. února: seminář ke služebnímu zákonu „Vzdělávání a odměňování ve státní službě“ v Poslanecké 

sněmovně (veřejný) 

 6. března: jednání ÚV s řediteli a zástupci personálních útvarů ústředních správních úřadů ke 

služebnímu zákonu – připomínkování principů 

 10. března: konzultace tezí s opozicí – pracovní setkání zástupců poslaneckých klubů, zástupců 

Ústavně-právního výboru a Výboru pro veřejnou správu, za účasti předsedy Ústavně-právního výboru 

 24. března: konference Evropského hnutí k dobrému vládnutí v České republice 

 24. března: jednání ÚV s Evropskou komisí ke služebnímu zákonu v rámci evropského Výboru pro 

sociální dialog v ústředních správních úřadech (Brusel) 

 16. dubna: seminář a konzultace v rámci Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR – společné zasedání Výboru a jeho protějšku ze Slovenské republiky 

 18. dubna: jednání ÚV s řediteli a zástupci personálních útvarů ústředních správních úřadů ke 

služebnímu zákonu – připomínkování první verze paragrafového znění 

 24. dubna: společné jednání vlád České republiky a Slovenské republiky, jednání na pracovní úrovni ke 

státní službě 

 29. a 30. dubna: jednání ÚV se zástupci Slovenské republiky zodpovědnými za agendu státní služby 

(Praha) 

 30. dubna: konzultace novely zákona o státní službě se zástupci tzv. Rekonstrukce státu 

 30. dubna: videokonference s Evropskou komisí ke služebnímu zákonu 

 8. května: seminář OECD a Evropské komise k ex-ante kondicionalitě veřejná správa členských států 

EU (Brusel) 

 13. května: jednání náměstků ministrů pro legislativu ke služebnímu zákonu – připomínkování 

paragrafového znění 

 22. května: seminář Odborového svazu státních orgánů a organizací ke služebnímu zákonu (veřejný, za 

účasti zástupce ÚV) 

 26. května: jednání pracovní skupiny RHSD (tripartity) ke služebnímu zákonu 

 27. května: spuštění webových stránek ke státní službě www.statnisluzba.cz, zveřejnění veškerých 

relevantních a aktuálních informací 

 28. května: pracovní skupina RHSD ke státní službě – konzultace se sociálními partnery (odborové a 

zaměstnavatelské svazy) za účasti dotčených ministerstev (MPSV, MV, MMR), připomínkování novely 

zákona o státní službě, schválení usnesení 

 29. května: jednání ÚV s řediteli a zástupci personálních útvarů ústředních správních úřadů ke 

služebnímu zákonu – připomínky k paragrafovému znění 

 29. května: předání tzv. komplexního pozměňovacího návrhu Ústavně-právnímu výboru a Výboru pro 

veřejnou správu a jeho zveřejnění na www.statnisluzba.cz 

 30. května: jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny – představení komplexního 

pozměňovacího návrhu (veřejné) 

 2. června: jednání RHSD (tripartity), částečně ke služebnímu zákonu, podání informace, podkladů ke 

státní službě předsednictvu RHSD, včetně usnesení pracovní skupiny ke státní službě 

 10. června: jednání náměstků ministrů pro legislativu ke služebnímu zákonu – připomínkování 

změnového zákona 

 11. června: jednání pracovní skupiny RHSD ke státní službě – konzultace se sociálními partnery 

(odborové a zaměstnavatelské svazy) za účasti dotčených ministerstev (MPSV, MV, MMR), 

připomínkování novely zákona o státní službě 

 12. června: jednání Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny (veřejné) 
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 V letních měsících pak proběhla již popisovaná turbulentní jednání, jejichž 

hlavním výsledkem bylo zrušení Generálního ředitelství státní služby, což se v novém 

zákoně o státní službě promítlo v § 202102 a kompetence zrušeného Generálního 

ředitelství státní služby přešly dílem na náměstka ministra vnitra pro státní službu103  

a dílem na tzv. státní tajemníky,104 kteří působí v ministerstvech a jsou nositeli personální 

pravomoci v daných úřadech. Někteří tvrdí,105 že zákon  

o státní službě touto decentralizací kompetencí ztratil tvář a podlehl politickým dohodám. 

Autor práce nesouhlasí s politickou dohodou nad zrušením Generálního ředitelství státní 

služby, nicméně po slovenských zkušenostech, které jsou také popsány v této práci, 

                                                 
 17. června: konzultace s opozicí, předání podkladů a analýz – pracovní setkání zástupců poslaneckých 

klubů, zástupců Ústavně-právního výboru a Výboru pro veřejnou správu, za účasti ministra Dienstbiera  

 19. června: jednání pracovní skupiny RHSD k pracovnímu právu – konzultace se sociálními partnery 

za účasti dotčených ministerstev (MPSV) 

 24. června: jednání ÚV s řediteli a zástupci personálních útvarů ústředních správních úřadů ke 

služebnímu zákonu 

 24. června: konzultace s opozicí, včetně jejich pozměňovacích návrhů, předání vyžádaných podkladů a 

analýz – pracovní setkání zástupců poslaneckých klubů, Ústavně-právního výboru a Výboru pro 

veřejnou správu za účasti předsedy Ústavně-právního výboru a ministra Dienstbiera 

 24. června: jednání pracovní skupiny RHSD ke státní službě – konzultace se sociálními partnery za 

účasti dotčených ministerstev (MPSV, MV, MMR), připomínkování novely zákona o státní službě, 

změnového zákona, informace o pozměňovacích návrzích opozičních a koaličních poslankyň a 

poslanců, odborových svazů, formulování pozměňovacích návrhů pro plénum RHSD, schválení 

usnesení 

 25. června: jednání Ústavně právního výboru a Výboru pro veřejnou správu (veřejné) 

 27. června: jednání Ústavně právního výboru a Výboru pro veřejnou správu (veřejné) 

 30. června: jednání RHSD (tripartity) ke služebnímu zákonu 

 1. července: seminář Ústavně právního výboru ke služebnímu zákonu (veřejný) 

 3. července: konzultace s tzv. regulátory – SUJB, ČSU, ČBU, RRTV 

 7. července: jednání ministra Dienstbiera se zástupci Evropské komisme k zákonu o státní službě 

(Brusel): Gambs, Dayová, Andor 

 8. července: videokonference ministra Dienstbiera s komisařem Šefčovičem 

 10. července: jednání s Evropskou komisí ve věci Dohody o partnerství, vč. zákona o státní službě 

(Praha) 

102 „Generální ředitelství státní služby se zrušuje“. § 202 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

103 § 185 ZSS. 

104 § 187 ZSS. 

105 Viz např.: Služební zákon přišel o tvář kvůli účinnosti. Ihned.cz [online]. 2014 [cit. 2016-11-30]. 

Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-63112410-sluzebni-zakon-prisel-o-tvar-kvuli-ucinnosti . 
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vyslovuje potěšení nad alespoň nějakou schválenou a již účinnou verzí zákona o státní 

službě, která poměrně úspěšně prochází implementačním procesem. Větší otevření 

výběrových řízení i pro úředníky územně samosprávných celků106 považuje autor práce 

za změnu pozitivní, neb z vlastní zkušenosti může potvrdit, že například v úřadu 

Magistrátu hlavního města Prahy jsou velmi schopní a profesionální úředníci  

a úřednice, kteří by měli dostat šanci účastnit se výběrových řízení i na vyšší služební 

místa, jako například místa státních tajemníků. Autor práce také vítá zachování náměstků 

člena vlády,107 kteří nebudou ve služebním poměru a budou plnit funkci politických 

zástupců ministra. Takováto pozice je potřebná a autor práce by si ji nedovolil nazývat 

pozicí „budižkničemu“, jak populisticky činí prezident republiky. Ministr vlády je časově 

extrémně náročná profese, jejíž veškeré povinnosti není schopen zvládat jeden člověk 

sám. I článek č. 38 Ústavy předpokládá, že „Člen vlády je povinen osobně se dostavit do 

schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, 

komise nebo vyšetřovací komise, kde se však člen vlády může dát zastupovat svým 

náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována jeho osobní účast.“ 

Hlavně tak z důvodu účasti na gesčních výborech, kde je projednáván například návrh 

zákona, který předkládá příslušné ministerstvo, je více než vhodné, aby ministr, jako 

politický zástupce ministerstva, měl „k ruce“ i polopolitické náměstky v počtu maximálně 

dvou osob, kteří budou po odborné, ale i politické linii, hájit návrhy zákonů v Parlamentu 

a na jiných odborných fórech a komisích. Zcela lichá je tak populistická námitka 

prezidenta republiky, který se vymezuje proti těmto náměstkům. Existence takovýchto 

náměstků je dle autora práce v souladu s demokratickými principy přijímání legislativy 

v České republice. 

 Jak již bylo popsáno v kapitole 2.1.4 této práce, v druhé polovině roku 2014 byl 

tak Parlamentem i přes určité obtíže přijat nový zákon o státní službě. Tento nový zákon 

se oproti původní zrušené úpravě služebního zákona vyznačuje několika rozdíly. Zákon 

o státní službě má sice celkem třináct částí, neupravuje ale například přípravu na výkon 

státní služby. Vychází se totiž z koncepce větší otevřenosti a tím pádem má být účast  

                                                 

106 Např. § 187 odst. 1 písm. c). 

107 Tzv. politických náměstků, § 173 ZSS. 
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ve výběrových řízeních umožněna většímu počtu osob, kdy obecná a zvláštní část 

úřednické zkoušky bude skládána až po přijetí do služebního poměru a její opakované 

neúspěšné složení povede k zániku služebního poměru. Zaměstnanec, který ještě 

nevykonal úřednickou zkoušku, tak může vykonávat činnosti v oborech státní služby 

pouze pod odborným dohledem představeného nebo jím určeného zaměstnance.108 

 Autor na tomto místě považuje za vhodné seznámit čtenáře se základními 

principy, na kterých stojí nová právní úprava, která od základů, snad v českém prostředí 

státní správy až revolučně, mění právní postavení těch, kteří se rozhodnou svoji profesní 

dráhu spojit se službou státu na úřednických pozicích. Na samotný úvod tohoto 

seznámení se snad pro úplnost sluší podotknout, že zákon nezasahuje žádným způsobem 

do právních poměrů úředníků územně – samosprávných celků, kromě toho, že ponechává 

v platnosti možnost prostupnosti úředníkům mezi službou vykonávanou pro  

územně – samosprávné celky jako zaměstnavatele a státní službou formou účasti ve 

výběrových řízení. 

 Nejpodstatnější změnou, kterou zákon zcela nově zavádí, je veřejnoprávní úprava 

poměrů osob spadajících do režimu státní služby. Zaměstnanecký vztah státního 

zaměstnance bude zakládán k České republice, tedy ke státu, a nikoliv ke správnímu 

úřadu jako doposud, založen bude nikoliv pracovní smlouvou, nýbrž rozhodnutím 

služebního orgánu, a to s předchozím souhlasem fyzické osoby a na přijetí do služebního 

poměru není žádný právní nárok.109 Spolu s rozhodnutím o přijetí do služebního poměru 

rozhodne služební orgán zároveň o zařazení státního zaměstnance na služební místo nebo 

o jeho jmenování na služební místo představeného. Služební poměr státního zaměstnance 

pak může skončit toliko způsobem, který stanoví zákon o státní službě. Je zde tak 

zákonodárcem zvolen analogický postup jako u příslušníků bezpečnostních sborů, který 

je potvrzen i zvláštním senátem Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, kdy 

v předmětném rozsudku se uvádí, že „služební poměr vzniká mocenským aktem 

služebního funkcionáře a po celou dobu svého průběhu se výrazně odlišuje od poměru 

                                                 

108 § 29 odst. 3 ZSS. 

109 § 23 ZSS. 
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pracovního, který je naopak typickým poměrem soukromoprávním, jehož účastníci mají 

rovné postavení. Ne každý vztah ke státu má ale podle stávající úpravy takový charakter. 

Vodítkem tu může být charakter právní úpravy: je zřejmé, že tam, kde je užití zákoníku 

práce vůbec anebo z převážné části vyloučeno a úprava služebního poměru má kodexový 

charakter, půjde o poměr veřejnoprávní“.110 Možné jsou tak v zásadě tři alternativy 

skončení služebního poměru. Za prvé se jedná o skončení služebního poměru z moci 

úřední, a to rozhodnutím služebního orgánu (§ 72 ZSS), za druhé, skončení služebního 

poměru státního zaměstnance rozhodnutím na žádost státního zaměstnance (§ 73 ZSS) 

nebo na základě právní skutečnosti, kterou může být například uplynutí poměru na dobu 

určitou, úmrtí zaměstnance nebo jeho prohlášení za mrtvého. A za třetí půjde o skončení 

služebního poměru ze zákona (§ 74 ZSS). Vzhledem k veřejnoprávní úpravě a častému 

použití postupů dle správního řádu111 se však přezkum případné zákonnosti služebních 

rozhodnutí nejen představených ve věcech služby posouvá do roviny správního 

soudnictví, kdy první přezkumnou instancí jsou zpravidla jednotliví příslušní státní 

tajemníci či daní vedoucí ústředních správních úřadů, dále pak v případě nesouhlasu 

s jejich rozhodnutím má zaměstnance možnost obrátit se s žádostí o přezkum zpravidla 

na náměstka ministra vnitra pro státní službu a pokud ani zde není spokojen, může 

následně podat žalobu ve správním soudnictví dle správního řádu a soudního řádu 

správního. 

 Přesně definovány jsou v zákoně ty dotčené skupiny státních zaměstnanců, které 

vykonávají státní službu. Jasně je tak definována občanská státní služba určených 

zaměstnanců v ministerstvech a dalších úřadech. Zákon se, jak už ostatně z jeho podstaty 

plyne, nevztahuje na zaměstnance ve veřejném sektoru, jako jsou například učitelé, 

zdravotníci, zaměstnanci akciových společností s majoritou státu (České dráhy, ČEZ, 

Lesy České republiky…), a jak již bylo uvedeno, ani na zaměstnance obcí či vyšších 

územních samosprávných celků vykonávající státní správu, neboť tuto činnost 

                                                 

110 BĚLECKÝ, Miroslav. Zákon o státní službě a zákony související: komentář. Druhé vydání. Praha: 

VOX, 2015, s. 131. 

111 Viz § 159 a. n. ZSS. 
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nevykonávají v právním vztahu vůči státu. Vyjmuti jsou také zaměstnanci ozbrojených 

sil a sborů, protože ti již svoji vlastní právní úpravu mají. 

 Jednou z proklamovaných změn, o které se zákon také snaží, je tolik potřebná 

depolitizace státní správy, kterou se zákon pokouší garantovat prostřednictvím omezení 

politického vlivu ve státní službě,112 kdy se ustanovení služebního zákona nevztahují 

toliko pouze na politické funkce, jako jsou oni již zmiňovaní náměstci ministra bez 

přidělených sekcí113 a dále na zaměstnance vykonávající činnost pro členy vlády či jejich 

náměstky. Za takové zaměstnance můžeme považovat například pracovníky tiskového 

odboru, tiskové mluvčí, rozličné poradce a vedoucí kabinetů ministra a náměstků. 

Z působnosti zákona jsou tak vyčleněny ty fyzické osoby, které jsou určitým způsobem 

přímo či nepřímo spojeny s politickou osobou daného ministra. Je to logické, i ministr 

musí mít šanci si do svého nejužšího týmu dosadit jemu blízké spolupracovníky.  

Na druhou stranu, tyto osoby jsou i nadále v pracovním poměru na dobu určitou  

a přicházejí a odcházejí s těmi politickými představiteli, kteří si je s sebou přivedli, 

nepožívají tak výhody, které mají jejich kolegové, kteří spadají do režimu zákona o státní 

službě. Ostatně o depolitizaci a výkladovém stanovisku náměstka ministra vnitra pro 

státní službu ve vztahu k působení představených v politických stranách je pojednáno 

dále v této práci. 

 Jak již bylo popsáno v předchozí části této kapitoly, původní myšlenka ústředního 

řízení státní služby prostřednictvím Úřadu státní služby (Generálního ředitelství státní 

služby) v čele s generálním ředitelem státní služby při Úřadu vlády ČR vzala v průběhu 

přijímání zákona za své. Záměru racionálního a jednotného uspořádání státní služby, 

zvýšení odborné úrovně zaměstnanců a optimalizaci systemizace ve státní službě tak 

slouží náměstek ministra vnitra pro státní službu, který je však jmenovaný a odvolatelný 

vládou a podřízena je mu Sekce pro státní službu, která je organizační jednotkou 

Ministerstva vnitra.114 Na místo nepolitického Generálního ředitelství tak nastupuje 

                                                 

112 Viz např. § 80 ZSS. 

113 § 173 ZSS. 

114 Viz § 13 ZSS. 
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Ministerstvo vnitra, které je už ze své podstaty politické. Je tak částečně popřena prvotní 

myšlenka, že reprezentantem služebního poměru ke státu bude relativně nezávislé 

Generální ředitelství – namísto něho bude zaměstnavatele ve státní službě nyní 

reprezentovat Ministerstvo vnitra, které je vládním orgánem řízeným politicky. 

 Na každém ministerstvu je zřízena zcela nově funkce státního tajemníka, který má 

postavení náměstka pro řízení sekce.115 Bohužel ani v těchto osobách není zcela naplněna 

původní myšlenka důsledné depolitizace a striktní oddělení politických a odborných rolí 

na jednotlivých ministerstvech. Podle původního návrhu měl totiž státního tajemníka 

jmenovat a odvolávat na ministrovi nezávislý generální ředitel pro státní službu. Jak již 

víme, tato funkce nebyla zřízena a nebyla ani delegována na náměstka ministra vnitra pro 

státní službu. Státního tajemníka tak na návrh příslušného ministra jmenuje a odvolává 

vláda, čímž je způsobena výrazná politizace tohoto postu a státní tajemník je tak de facto 

zcela podřízen ministrovi.  

 Ani původní záměr nepolitických sekčních ředitelů nebyl zcela naplněn. 

Jednotlivé sekce na ministerstvech jsou řízeny náměstky ministra pro řízení sekce, kteří 

sice spadají do režimu zákona o státní službě, několikanásobně tak však stoupnul 

dosavadní počet náměstků na jednotlivých ministerstvech. Bohužel ruku v ruce s tímto 

nejde úprava dosavadních předpisů týkajících se požitků náměstků ministrů. Tato úprava 

tak již nyní nevyhnutelně vede k situaci, kdy se podstatně zvyšují náklady na automobily, 

cestovní náhrady a podobně, na které má nárok každý z náměstků. Politickou funkci  

a takové vnímání těchto náměstků pak ještě prohlubuje § 9 ZSS, kdy podle těchto 

ustanovení může ministr stanovit, že příslušný náměstek pro řízení sekce je oprávněn 

účastnit se místo něho jednání schůze vlády a zastupovat ho i v Parlamentu. Pro 

dokreslení určité nelogičnosti této části úpravy autor práce považuje za vhodné zmínit, že 

náměstky pro řízení sekce bude dle § 55 odst. 1 ZSS jmenovat státní tajemník, i když 

mezi nimi není žádná zákonem daná nadřazenost. 

                                                 

115 Viz § 15 ZSS. 
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 Další významnou změnou je již zmiňovaná centrální systemizace služebních 

míst116 vypracovávaná ve spolupráci se státními tajemníky Sekcí pro státní službu při 

Ministerstvu vnitra, a především schvalovaná jako celek vládou. Její změny budou možné 

jen po řádném odůvodnění, a to v souladu s prováděcím pokynem náměstka ministra 

vnitra pro státní službu zpravidla dvakrát ročně. Bude tak ukončen stav, kdy si 

systemizaci pracovních míst podle tarifních tříd dělal každý úřad sám za sebe, bez 

jakéhokoliv sjednocujícího prvku. Tím bylo mimo jiné zapříčiněno, že se zvyšoval počet 

míst účelově zařazených do vyšších platových tříd a často byla stejná práce vykonávána 

v jednotlivých úřadech bez zjevného důvodu v rozdílných platových třídách. Nebyly tak 

dříve stanoveny ani limity pro počty náměstků, ředitelů odborů a vedoucích oddělení. 

Každý ministr si tak mohl bez jakékoliv konzultace a schvalování upravit „svoje“ 

ministerstvo k obrazu svému, respektive představě politické strany, která ho na daný 

rezort nominovala, nebyly ani stanoveny minimální počty zaměstnanců pro zřízení 

vnitřních útvarů,117 což vedlo k účelovému zřizování mini oddělení nebo odborů pouze 

za účelem získání příplatku za vedení pro daného, často politicky exponovaného, 

pracovníka. Nezřídka byla problémem i absence jednotné terminologie, kdy na jednom 

resortu vykonával určitou činnost ředitel odboru, na jiném vrchní ředitel a na dalším 

vedoucí kanceláře. Nebyly ani vymezeny pozice, které se mají primárně obsazovat na 

dobu určitou po dobu funkčního období daného ministra. Často tak nastávala situace, kdy 

ryze političtí zaměstnanci byli na ministerstvo přijati na dobu neurčitou a následně byli 

po nástupu nového politického vedení ministerstva v průběhu účelových reorganizací 

propouštěni s vysokým odstupným, což přinášelo nejen značné finanční náklady, ale 

zároveň i logicky nástup nových nezkušených zaměstnanců, kteří po dobu (často nejen) 

                                                 

116 §§ 17 a. n. ZSS. 

117 V současné době stanoveno na základě § 205 písm. a) ZSS. Sekce je tvořena alespoň 37 

systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst ředitelů odborů nebo alespoň 1 

systemizovaného místa ředitele odboru a 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení bezprostředně 

podřízeného náměstkovi pro řízení sekce / řediteli sekce. Odbor je tvořen alespoň 10 systemizovanými 

místy včetně alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení a 1 systemizovaného místa 

bezprostředně podřízeného řediteli odboru. Oddělení je tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy. 

Ze shora uvedeného existují pouze drobné výjimky, které musí být v návrhu systemizace řádně 

odůvodněny. 
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svých začátků v úřadu chybovali a rozhodovali v lepším případě nesprávně, v tom horším 

dokonce nezákonně. 

 Nábor nových státních zaměstnanců118 je další z oblastí, kde se zcela poprvé 

naplno projevují, možná až příliš přísné, principy nové právní úpravy. Jak je ostatně 

popsáno dále v této práci, snaha o co možná největší podrobnost výběrových řízení na 

obsazení služebních míst působí v průběhu výběrových řízení značné problémy, které se 

projevují především v nezájmu uchazečů se do těchto zdlouhavých a administrativně 

náročných výběrových řízení vůbec hlásit. Snaha o co možná nejdůkladnější 

administrativní prověření potenciálního uchazeče ještě před tím, než vůbec dorazí na 

pohovor, vede k situacím, kdy uchazeči musí vynakládat značné finanční prostředky  

a čas k tomu, aby vůbec shromáždili potřebné materiály pro samotné přihlášení se do 

výběrového řízení. V současné době, kdy ekonomika roste, toto působí problémy,  

o kterých je pojednáno dále v této práci. Na druhou stranu, situaci bylo nutno řešit 

radikálně. Před schválením zákona neexistoval jednotný systém výběru zaměstnanců,  

a to včetně katalogu požadavků a předpokladů na ně kladených, seznamu pracovní náplně 

a stanovení minimálního objemu práce a v neposlední řadě nebyl ani klíč pro sestavování 

jednotlivých výběrových komisí. Často nebyly předepisovány ani kvalifikační 

předpoklady na obsazení jednotlivých vypsaných míst. Stávalo se tak, že postačilo 

vysokoškolské vzdělání, ale bylo již jedno, zda se jednalo o ekonoma nebo zoologa. 

Samostatnou kapitolou byly bezpečností prověrky, které se buď promíjely úplně, nebo se 

jejich splnění dovolovalo doložit „až po nástupu do funkce“. Těmto shora popsaným 

praktikám je nově existencí jasně stanovených pravidel pro výběrová řízení na daná 

systemizovaná místa zařazená v konkrétním oboru služby konec. Obsazování vedoucích 

míst ve státní správě se tak již napříště má dít pouze veřejně prostřednictvím 

transparentních výběrových řízení s jasně danými objektivními kritérii a do funkce by 

měl být jeho výherce, který nejvíce vyhověl kritériím výběrového řízení, přijat 

rozhodnutím služebního orgánu do služebního poměru, případně ustanoven jmenováním, 

zpravidla státním tajemníkem či jiným služebním orgánem. 

                                                 

118 §§ 22 a. n. ZSS. 
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 Ruku v ruce s jistějším právním postavení zaměstnanců v režimu zákona o státní 

službě119 však jdou pro tyto zaměstnance i určité nové náročné povinnosti a omezení, 

která se tak na ně budou vztahovat.120 O omezení jistých politických práv již zde byla řeč, 

dále se pak jedná i o omezení některých práv občanských. Zejména jde o možnost 

dočasného přeložení i bez souhlasu zaměstnance, zjednodušené vysílání na služební cestu 

a interoperabilita spočívající v převedení na jiné služební místo v daném oboru služby. 

Dále pak z organizačních důvodů postavení mimo výkon služby, zvláštní důvody vedoucí 

ke skončení služebního poměru, jako je například dosažení 70 let věku, omezená možnost 

stávkovat a interně řešená kárná odpovědnost skrze služební orgány.121 Kapitolou 

samostatnou v rámci rozšířených povinností je pak vzdělávání. Ať už máme na mysli 

vzdělávání vstupní, kdy základní podmínkou pro dosažení odpovídajícího platového 

stupně a třídy je složení úřednické zkoušky a zkoušky dle příslušného oboru služby, tak 

vzdělávání následné, které pro úředníky v režimu zákona o státní službě zajišťuje 

příslušný odbor Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra. Plnění rozšířených povinností 

státních zaměstnanců v režimu zákona o státní službě poté jednou ročně podléhá 

přezkumu v podobě služebního hodnocení,122 které vypracovává daný představený  

a jehož znění má vliv nejen na případné finanční ohodnocení hodnoceného zaměstnance, 

ale může vést, v případě vícero negativních hodnocení, až k ukončení služebního poměru. 

Z toho důvodu má zaměstnanec možnost se proti znění služebního hodnocení, se kterým 

nesouhlasí, bránit vícero prostředky, kdy prvním z nich je stížnost dle § 157 ZSS. 

 S širší paletou povinností zaměstnanců zařazených do režimu zákona o státní 

službě však musí jít v zájmu určité kompenzace i odpovídající rozšíření jejich práv  

a výhod. Děje se tak především formou delší dovolené, možností práce z domu  

a postupným zaváděním tak zvaných sick days. Dále mají zaměstnanci ve služebním 

poměru právo na další volno na studium a prohlubování kvalifikace a v neposlední řadě 

                                                 

119 Např. § 79 ZSS. 

120 § 77 ZSS. 

121 §§ 172 a. n. ZSS. 

122 §§ 155 a. n. ZSS. 
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možnost se skrze nabídky administrované Sekcí pro státní službu při Ministerstvu vnitra 

účastnit zahraničních stáží a školení na Evropské univerzitě ve Florencii i jinde. 

 Jako vždy a všude jsou peníze až na prvním místě, a ne jinak je tomu i u principů, 

kterými je veden nový zákon o státní službě. Na mnoha místech je v zákoně provedena 

delegace na zákoník práce a sám zákon o státní službě tak v podstatě odměňování státních 

zaměstnanců neupravuje.123 Avšak státní zaměstnanci pod režimem zákona o státní 

službě mají vyšší povinnosti a omezení než zaměstnanci v pracovním poměru dle § 303 

zákoníku práce. Vzhledem k Ústavou zaručenému právu na spravedlivou odměnu za 

práci je tak nutno s plnou účinností zákona o státní službě přikročit i k navýšení platových 

tarifů těchto zaměstnanců, kteří spadají pod režim zákona o státní službě, jak ostatně 

předpokládá i § 145 odst. 1 zákona o státní službě, když stanoví, že výše platových tarifů 

se stanoví „s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu služby a k jeho 

významu“. Zákon předpokládá, že státní služba se vykonává ve služebním poměru 

především na dobu neurčitou.124 Musí zde být však jistá motivace pro zaměstnance, aby 

o přijetí do služebního poměru vůbec žádal. Pokud by totiž měl jen zvýšené povinností  

a shora popsaná omezení, podléhal by kárné odpovědnosti atd., avšak platové ohodnocení 

by tyto skutečnosti nereflektovalo, mohla by být teoreticky ohrožena funkčnost celého 

konceptu státní služby, jelikož by se do služebního poměru neměli uchazeči důvod hlásit. 

Bohužel ne všechny zamýšlené principy fungování státní služby ve vztahu k platovým 

podmínkám se podařilo naplnit. Jak informuje server iDnes,125 právě díky shora zmíněné 

delegaci platových záležitostí na zákoník práce je možno i nadále, navzdory slíbené 

proklamaci, vyplácet na ministerstvech statisícové částky za takzvané „cílové odměny“, 

které nepodléhají procentuálnímu omezení nastavenému v zákoně o státní službě. 

Mimořádné odměny totiž v zákoně o státní službě limituje § 150 odst. 2., který říká, že 

„činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše přípustného 

osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě představeného též příplatku za 

                                                 

123 §§ 144 a. n. ZSS. 

124 § 21 ZSS. 

125 Viz Vysoké odměny úředníků jsou minulost, tvrdila vláda. Úřady našly obezličku. iDnes.cz [online] 

2017 [cit. 2017-02-05]. Dostupný http://zpravy.idnes.cz/odmeny-ministerstvo-zemedelstvi-2016-sluzebni-

zakon-fh0-/domaci.aspx?c=A170120_100042_domaci_jkk . 
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vedení“. Naproti tomu ony cílové odměny dle zákoníku práce žádné stropy nemají. Jejich 

vyplacení záleží na „splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož 

příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti 

zaměstnavatele zvlášť významná“. Na základě splnění těchto kritérií může zaměstnavatel 

zaměstnanci, který se na těchto úkolech podílel, poskytnou cílovou odměnu. V praxi tuto 

odměnu schvaluje státní tajemník, o jehož nestrannosti a politické neangažovanosti zde 

již bylo psáno a psáno ještě bude. Dozvídáme se tak, že například náměstek ministra 

zemědělství Adamec si za loňský rok ke svému milionovému platu na mimořádných 

odměnách přišel na 175 tisíc a zbylých 430 tisíc činily cílové bonusy dle zákoníku práce 

za „reorganizace hřebčinců, zajištění výplat odškodnění za sucho nebo za osobní přístup 

při dojednávání parametrů rozpočtu“. 

 Obecně lze však dle autora této práce o novém zákonu o státní službě říci, že 

naplňuje hlavní cíle, které si předsevzal. Vypuštění institutu Generálního ředitelství státní 

služby bylo sice kritizováno jak občanskými iniciativami,126 tak odborovými svazy127  

a neziskovými organizacemi,128 jeho kompetence ale byly alespoň přeneseny. Zákon tak 

naplňuje ideu odpolitizování státní správy, kdy jasně odděluje pozice politické a pozice 

pod služebním zákonem,129 čímž bude posílena stabilita úřadu, jeho odborné zázemí  

a motivace dosavadních státních zaměstnanců. Dále jsou zákonem nastaveny 

transparentní personální procesy, kdy bude na základě systemizace, výběrových řízení  

a služebních hodnoceních naprosto jasné, kteří zaměstnanci jsou kvalitní a kteří by se 

měli zlepšit. Profesionalizace a zvýšení výkonu zaměstnanců bude dosaženo pomocí 

zavedení úřednické zkoušky, a to jak obecné, tak její zvláštní části v daných oborech 

služby. Státní služba by se tak měla stát prestižním zaměstnáním s určitým nádechem 

poslání služby pro Českou republiku. Na zaměstnance tak budou kladeny vysoké osobní  

                                                 

126 Viz Stanovisko Rekonstrukce státu z 8. srpna 2014: Jednání s opozicí nesmí ohrozit zákon o státní 

službě. Dostupné z: http://www.rekonstrukcestatu.cz. 

127 Viz Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k současné situaci v projednávání 

služebního zákona. Dostupné z: http://statorg.cmkos.cz. 

128 Viz Stanovisko Transparency International k zákonu o státní službě. Dostupné z: 

http://www.transparency.cz . 

129 Viz Příloha 4 této práce. 
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i profesní nároky, na druhou stranu jim budou předkládána jasná pravidla pro služební 

hodnocení, odměňování a výběrová řízení. Vzhledem k charakteru služebního poměru 

také budou omezena určitá práva zaměstnanců ve služebním poměru, mimo jiných práva 

politická, a to zejména v případě představených.130 Bude tak dosaženo proklamovaného 

odpolitizování státní správy. Na druhou stranu je zaměstnancům poskytována větší 

ochrana v podobě pravidel pro whistleblowing,131 je dbáno na sladění jejich rodinného a 

pracovního života a v neposlední řadě i na pravidelné a systematické vzdělávání. I přes 

zrušení Generálního ředitelství státní služby zůstává zachován centrální dohled  

a kontrola. Jsou tak jasně nastavené procesy systemizace, koordinace, vydávání 

metodických pokynů i odvolání proti rozhodnutím služebních úřadů. Při nesouhlasu 

s rozhodnutím služebních orgánů a odvolacích služebních orgánů se zde otvírá možnost 

pro žalobu ve správním soudnictví. Zaměstnanec ve služebním poměru tak má podstatně 

posílená práva, kterými se může brát za své služební místo a zákonnost procesů s ním 

spojených. 

 Autor práce považuje za nezbytné zmínit, že všechny závěry, které byly nyní 

uvedeny k výsledkům prací na schváleném zákoně o státní službě, jsou pouze teoretické 

a pramení ze studia zákona a dostupných prováděcích předpisů. Skutečnou funkčnost 

zákona o státní službě v praxi ukážou až následující roky, kdy v plnou účinnost vejde 

první, druhá a další systemizace a také proběhnou další sněmovní volby, po kterých  

na svých místech zůstane jak náměstek pro státní službu, tak personální ředitelka pro 

státní službu, tak jednotliví státní tajemníci na ministerstvech. Teprve poté se ukáže, zda 

bude účelově měněna systemizace za účelem odstranění nepohodlných náměstků pro 

řízení sekce nebo ředitelů odborů pod služebním zákonem, zda státní tajemníci podlehnou 

tlaku nebo zůstanou jimi vydávaná služební hodnocení objektivní  

a spravedlivá nebo které výběrové komise při výběrových řízeních budou měněny na 

                                                 

130 Více v části 4.4 této práce. 

131 Whistleblowing je z anglického jazyka převzatý termín pro cílenou a úmyslnou činnost, kdy státní 

zaměstnanec oznámí orgánu činném v trestním řízení nebo svému nadřízenému činnost, kterou někdy 

v jeho okolí, například kolega nebo nadřízený, nekoná v souladu se zákonem. Jasné pravidla pro ochranu 

whistleblowerů mají za cíl ochránit ty, kteří upozorní na možný trestný čin, před šikanou, ponížením a 

jinými útrapami, spojenými s jejich morální kvalitou, díky které pomohli objasnit trestnou nebo jinak 

nezákonnou činnost. Nejznámější český whistleblower je pravděpodobně senátor Michálek. 
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poslední chvíli tak, jak jsme tomu byli svědky již nyní při vybírání některých státních 

tajemníků. Autor práce tyto procesy nadále pozorně sleduje a některým z nich se již 

věnuje v dalších kapitolách této práce. 

 

2.2.3 Návrh prezidenta republiky na zrušení zákona o státní službě 

 

 Od samého počátku přijímání nového zákona o státní službě není bohužel tento 

proces oproštěn politických bojů. První z nich jsme mohli sledovat na přelomu let 2013 

a 2014, kdy prezident republiky Miloš Zeman odmítal jmenovat vládu Bohuslava 

Sobotky s Andrejem Babišem.132 Důvodem bylo (stále) chybějící čisté lustrační 

osvědčení vicepremiéra vlády a ministra financí Andreje Babiše, který je na Slovensku 

evidován ve svazcích Ústavu paměti národa jako spolupracovník Státní tajné bezpečnosti 

(Stb) s krycím jménem Bureš. Poslanecká sněmovna nicméně požadavkům prezidenta 

republiky vyhověla, když nechala prvním čtením projít novelu původního služebního 

zákona,133 načež prezident republiky vládu Bohuslava Sobotky i s Andrejem Babišem 

jmenoval. 

 Tím ale problémy schvalování zákona o státní službě nekončí. K následné podobě 

komplexního pozměňovacího návrhu služebního zákona se prezident v relaci Hovory  

z Lán Českého rozhlasu radiožurnál vyjádřil zde nepublikovatelnými slovy,134 kdy jeho 

                                                 

132 Ve vládě být nemusím, tvrdí Babiš. O lustrační osvědčení žádat nebude. Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 

2016-11-30]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/318408-ve-vlade-byt-nemusim-tvrdi-babis-o-

lustracni-osvedceni-zadat-nebude.html. 

133 Sněmovní tisk č. 71/2014. 

134 Zeman: Vláda podlehla Kalouskovi a zkurvila služební zákon. Týden.cz [online]. 2014 [cit. 2016-11-

30]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zeman-vlada-podlehla-kalouskovi-a-zkurvila-

sluzebni-zakon_322976.html#.VT5bbtLtmko. 
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hlavní výtky se týkaly zejména existence politických náměstků – dle prezidenta republiky 

„budižkničemů“.135 

 Autor práce považuje za nutné podotknout, že takzvaní političtí náměstci byli  

i v původním návrhu služebního zákona, který předložila vláda Miloše Zemana v roce 

2002. 

 Vláda ani Poslanecká sněmovna však existenci politických náměstků 

v legislativním procesu ze zákona nevypustila. Komplexní pozměňovací návrh byl 

předložen 16. července 2014, projednáván byl pětkrát na schůzi sněmovny a dvakrát ve 

výborech a nakonec byl sněmovnou 10. září 2014 schválen. Následně ho schválil  

i Senát. Prezident republiky tak zákon nepodepsal a sněmovna byla nucena ho 

v opakovaném hlasování 24. října 2014 přehlasovat, což se úspěšně podařilo. 

 K Ústavnímu soudu tak byl dne 7. listopadu 2014 doručen návrh prezidenta 

republiky na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých 

ustanovení.136 

 I renomovaní ústavní právníci137 se však vyjadřovali v tom smyslu, že návrh 

prezidenta republiky neměl valnou šanci na úspěch. Přeměna novely zákona do návrhu 

celého nového zákona sice není nejšťastnější řešení, nicméně nejedná se určitě  

o takzvaný přílepek, na který ve svém podání také poukazuje Miloš Zeman. Nebyla tak 

narušena řádná legislativní procedura a nebylo zasahováno do ústavně chráněných zájmů. 

 Vláda svým usnesením č. 1043 ze dne 8. prosince 2014 vstoupila do řízení 

vedeného u Ústavního soudu pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/14 a uložila ministru pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, aby vypracoval ve spolupráci s ministrem 

vnitra vyjádření vlády k návrhu prezidenta na zrušení zákona o státní službě, nebo jeho 

                                                 

135 Op. cit. 

136Dostupné:   

http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2720&cHash=acc1e96144ccf5e477642d94c

b02a53b . 

137 WINTR, Jan. Služební zákon prošel řádně. Právo. 12. 11. 2014. 
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jednotlivých ustanovení a zároveň informoval Ústavní soud. Vláda se v interním 

třináctistránkovém dokumentu, který má autor práce k dispozici, vyjádřila a vypořádala 

s podněty prezidenta republiky. S ohledem na argumenty uvedené ve vyjádření vlády 

vláda navrhla, aby Ústavní soud návrh prezidenta republiky na zrušení zákona  

č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení zamítl. 

 Věci byla přidělena spisová značka Pl. ÚS 21/14 a v souladu s rozvrhem práce 

byla soudkyní zpravodajkou určena Milada Tomková. O návrhu rozhodlo plénum 

Ústavního soudu. Nálezem Pl. ÚS 21/14,138 ve kterém vyslovilo dva výroky, a sice že; 

I. Ustanovení § 17 odst. 3 věta čtvrtá zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,  

se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. 

II. Ve zbývající části se návrh zamítá. 

 Prezident republiky tak, dá se dle autora této práce tvrdit, se svojí žádostí na 

zrušení zákona neuspěl. Plénum Ústavního soudu posoudilo návrh prezidenta republiky 

na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, případně na zrušení dvaceti 

jednotlivých ustanovení tohoto zákona, a rozhodlo tak, že vyhovělo návrhu, pokud mířil 

na zrušení § 17 odst. 3 čtvrté věty zákona o státní službě umožňující vedoucím sedmi 

ústředních orgánů státní správy oponovat vládě v jejím případném záměru snížit v rámci 

systemizace počet služebních míst či objem prostředků na platy. V rámci jednání  

o systemizaci by totiž dle napadeného ustanovení byl vyžadován souhlas toho, kdo stojí 

v čele vyjmenovaných ústředních orgánů státní správy, s uvedeným záměrem vlády 

(výrok I.). Ostatní návrhy byly zamítnuty (výrok II). 

 Zrušením ustanovení služebního zákona (§ 17 odst. 3 věta čtvrtá) Ústavní soud 

nezpochybnil skutečnost, že regulace či správa určitých specifických oblastí veřejné 

správy vyžaduje nezávislé postavení regulačních orgánů (regulace médií, 

telekomunikací, ochrana osobních údajů, ochrana hospodářské soutěže, regulace trhu  

s energiemi, statistika, jaderná bezpečnost), které jsou v určitých otázkách rozhodování 

                                                 

138 NÁLEZ Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14 ze dne 30. června 2015. Dostupný z: 

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_21_14_vcetne

_disentu.pdf . 
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vyvázány z povinnosti řídit se ve své specifické regulační působnosti pokyny, 

usneseními, směrnicemi apod., neboť je to v dané oblasti vyváženo jiným veřejným 

zájmem (ochrana soukromí, ochrana hospodářské soutěže, přístup k informacím atd.). 

Uplatnění prvků nezávislosti však musí respektovat ústavní pořádek a musí být 

hodnoceno systémově v kontextu celkového ústavního uspořádání České republiky jako 

parlamentní demokracie, v níž se otázky pravomocí a kompetencí v rámci veřejné moci 

nutně váží na odpovědnost vlády za výkon státní správy. Rozhodování o klíčových 

otázkách fungování státní služby, jakými jsou počet služebních míst a objem prostředků 

na platy, nelze zákonem vyjmout z odpovědnosti vlády tím, že její rozhodnutí učiní 

závislým na souhlasu vedoucího správního úřadu. Na tom nic nemění ani rozsáhlá 

regulace právem Evropské unie, z něhož lze dovodit požadavek na nezávislost 

regulačních či jiných orgánů ve specifických oblastech veřejné správy. Za řádný chod 

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

nikoli vůči vedoucím několika ústředních správních úřadů různého typu. Této ústavní 

odpovědnosti (čl. 68 odst. 1 Ústavy) ji nemůže zbavit ani zákon Parlamentu, byť by s ním 

i vláda souhlasila. 

 Ústavní soud obsáhle posoudil návrh prezidenta republiky na zrušení služebního 

zákona jako celku z důvodů vad legislativního procesu, tedy průběhu předložení, 

projednání a přijetí tohoto zákona v Poslanecké sněmovně.139 Prezident republiky 

namítal, že původně byl skupinou poslanců předložen návrh zákona, jenž novelizoval 

zákon č. 218/2002 Sb. (služební zákon); tato novelizace byla postupně nahrazena ve 

formě tzv. komplexního pozměňovacího návrhu zcela novým návrhem zákona o státní 

službě, který zároveň stávající služební zákon zrušil. Tak mělo dojít k porušení 

základních principů legislativní činnosti stanovených Ústavou (čl. 41 odst. 2 Ústavy 

stanoví, kdo je oprávněn podat návrh zákona) a jednacím řádem Poslanecké sněmovny 

(zákon č. 90/1995 Sb.), který upravuje proces podávání pozměňovacích návrhů. Tzv. 

komplexní pozměňovací návrh zcela nahradil novým návrhem zákona původní novelizaci 

zákona č. 218/2002 Sb. 

                                                 

139 Popsáno detailně v kapitole 2.1.4 této práce. 
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 Ústavní soud shledal, že prezident republiky vystihl ve svém návrhu řadu 

negativních aspektů zákonodárné činnosti, které se v průběhu posledních let v praxi 

Parlamentu objevují; některé z nich už Ústavní soud v minulosti reflektoval, přičemž 

například praxi tzv. komplexních pozměňovacích návrhů Ústavní soud ve své judikatuře 

toleruje. Ústavní soud se však poprvé setkal se situací, a to prezident republiky v návrhu 

zdůraznil, kdy zákonodárná iniciativa skupiny poslanců Poslanecké sněmovny v podobě 

novelizace platného zákona získá v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně 

podobu návrhu zcela nového zákona, jenž původně novelizovaný zákon zruší. Ústavní 

soud dal prezidentu republiky za pravdu v tom ohledu, že takto pojatý proces zrodu 

zákona vykazuje ústavní vady: „předložení“ nového zákona formou komplexního 

pozměňovacího návrhu nerespektuje požadavek akcesorického vztahu pozměňovacího 

návrhu k návrhu původně přeloženého zákona, tak jak byl v minulosti Ústavním soudem 

formulován. Není přípustné formou komplexního pozměňovacího návrhu předložit ve 

druhém čtení návrh nového zákona, který z povahy věci nemůže pozměňovat či doplňovat 

původní předlohu. Pravidla legislativního procesu nejsou samoúčelná, autority 

zákonodárných sborů lze dosáhnout jedině respektem k pravidlům, které  

si Parlament  jako nositel zákonodárné moci sám  stanovil. Derogační zásah Ústavního 

soudu při hodnocení konformity legislativního procesu by přicházel v úvahu, pokud by 

bylo shledáno porušení normy zakotvené přímo v Ústavě, anebo v podústavním právu 

(například jednacím řádu Poslanecké sněmovny), avšak v tomto případě jen za situace, 

kdy toto porušení má přímý odraz v některém ústavním právu, principu či hodnotě. 

 V nyní posuzované věci však bylo rozhodující, že i v případě shledání formální 

vady legislativního procesu Ústavní soud nepřistupuje automaticky k derogaci právního 

předpisu, nýbrž váží tyto shledané vady s principy ochrany oprávněné důvěry občanů  

v právo (předvídatelnost práva), právní jistoty, principy materiálního právního státu,  

a v neposlední řadě efektivní ochrany ústavnosti. Jinými slovy případná derogace 

právního předpisu nemůže zasáhnout ústavně chráněné hodnoty (zejména princip právní 

jistoty a předvídatelnosti práva) více, než samotný způsob přijetí napadeného předpisu. 

Ústavní soud by poté derogačním zásahem svou roli ochránce ústavnosti nenaplnil.  

V projednávané věci sice došlo k formální vadě v zákonodárném procesu, jež dosahuje 

ústavní validity, avšak závěry testu, jenž poměřil tuto vadu se shora uvedenými ústavními 

principy, vedly Ústavní soud k závěru, že v tomto případě nepřistoupí k derogaci zákona 
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o státní službě jako celku. Ústavní soud též vzal v úvahu, že práva subjektů 

zákonodárného procesu včetně vlády nijak dotčena nebyla, zákon byl výsledkem široké 

politické shody a též předmětem veřejné diskuse a při jeho přijímání byl respektován 

ústavní princip ochrany menšiny (parlamentní opozice). Z hlediska principu právní jistoty 

pak existence takto přijatého nového zákona nemůže adresáty práva jakkoli mást  

a narušovat jejich orientaci v právním řádu. Případná derogace s poměrně dlouhou 

potřebnou dobou pro přijetí nové – a jak deklarovala vláda ve svém vyjádření k návrhu 

prezidenta republiky – totožné úpravy -  by významně znejistila desetitisíce zaměstnanců 

státní správy poté, co po 22 letech od účinnosti Ústavy, která předvídá (čl. 79 odst. 2) 

existenci systému státní služby, došlo k naplnění tohoto předpokladu. 

Ústavní soud ostatní návrhy na zrušení jednotlivých ustanovení služebního zákona zamítl, 

neboť neshledal napadená ustanovení protiústavními, zároveň však poukázal na charakter 

abstraktního přezkumu zákona, který v budoucnosti nezavírá cestu k případně novému 

posouzení některého z ustanovení na podkladě konkrétních skutkových okolností  

a životních příběhů.  K problematice mediálně často zmiňovaných tzv. politických 

náměstků je možno uvést, že samotné začlenění této kategorie státních zaměstnanců do 

služebního zákona nemá žádný ústavní rozměr (bod 181 nálezu); není věcí Ústavního 

soudu posuzovat věcnou vhodnost existence náměstků člena vlády v tomto či jiném 

postavení a začlenění úpravy jejich postavení do toho či onoho zákona – Ústava se  

o funkci náměstka zmiňuje jen v souvislosti se zastupováním člena vlády při jednání 

orgánů Poslanecké sněmovny (čl. 38 odst. 2 Ústavy). Tomu se služební zákon nijak 

nepříčí; morální rozměry tzv. „trafik“ může Ústavní soud reflektovat jen v situaci, kdy se 

dotknou ústavních principů; samotné začlenění úpravy tzv. politických náměstků  

do služebního zákona ovšem takové dotčení nepředstavuje.  Za udržitelnost státní služby 

z hlediska rozpočtových dopadů (a tedy i za rozsah nejvyššího patra personálního 

zajištění státní služby v podobě náměstků ministrů) nese odpovědnost vláda, jak bylo 

shora rozvedeno v případě tzv. nezávislých správních úřadů.140 

Odlišná stanoviska si vyhradilo devět soudců, a to: 

                                                 

140 Viz také Ústavní soud aktuálně – Ústavní soud částečně vyhověl návrhu prezidenta republiky ve věci 

služebního zákona. Dostupné z: http://www.usoud.cz/aktualne/ . 
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Do výroku I.: Vojtěch Šimíček a Kateřina Šimáčková 

Do odůvodnění k výroku I.: Vladimír Sládeček a Jiří Zemánek; 

Do výroku II.: Jaroslav Fenyk, Pavel Rychetský, Radovan Suchánek, Vladimír Sládeček 

a David Uhlíř; 

Do odůvodnění k výroku II.: Jaroslav Fenyk, Jan Filip, Vladimír Sládeček a Radovan 

Suchánek. 

 

3. Implementace 

 

 Každé právní normě je třeba vdechnout život, naplnit její ustanovení vtělená do 

paragrafů konkrétním obsahem. U nového zákona o státní službě by se tato fáze dala 

rozdělit na dvě etapy. První, která je v této práci popsána v kapitole 2.1.5, kdy se jednalo 

o období, ve kterém zákon ještě nenabyl plné účinnosti141 a bylo tak třeba podnikat hlavně 

jisté přípravné kroky, které směřovaly k institucionální i normové připravenosti na fázi 

plné účinnosti zákona. Tato první fáze probíhala od publikace zákona ve Sbírce zákonů 

do června 2015. Druhá fáze, ve které se nacházíme nyní, je fází, kdy je zákon již plně 

účinný, dle jeho ustanovení se tak řídí bezmála sedmdesát tisíc státních úředníků a naplno 

se tak projevují všechny jeho zamýšlené i nezamýšlené důsledky, na které je třeba 

adekvátně reagovat. Implementace zákona tak leží především na bedrech Sekce pro státní 

službu při Ministerstvu vnitra, přijímání příslušných nařízení má na starosti vláda, 

legislativní změny v reakci na praktické problémy při používání zákona předkládá spolu 

s vládou i Parlament, a to jak Poslanecká sněmovna, tak i Senát. V neposlední řadě 

nesmíme zapomínat ani na činnost služebních úřadů, které jsou v konečném důsledku 

                                                 

141 Definici plné účinnosti zde a v následujících kapitolách autor práce nechápe ve smyslu § 207 zákona o 

státní službě, nýbrž ve smyslu funkčnosti zákona, momentu, kdy zákon plnou aplikací svých ustanovení 

dopadne na své adresáty. Tímto momentem má autor práce na myslí den 1. července 2015, kdy vstoupila 

v plnou účinnost také schválená 1. systemizace služebních a pracovních míst – viz příloha 1 této práce – a 

bylo možno pro stávající zaměstnance poprvé podávat žádosti o jmenování do služebního poměru na daná 

systemizovaná místa. 
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adresáty těchto změn a leží především na jejich bedrech, aby byl zákon aplikován 

v souladu s úmyslem zákonodárce. 

 

3.1 Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra 

 

 Po politicko – mocenských bojích, které probíhaly zejména v létě roku 2014  

a jsou také popsány v této práci, bylo nakonec rozhodnuto, že hlavní odpovědnost za 

implementaci zákona nebude mít Sekce státní služby při Úřadu vlády, nýbrž Sekce státní 

služby vedená náměstkem ministra vnitra pro státní službu na Ministerstvu vnitra. 

 Proces jmenování náměstka ministra vnitra pro státní službu nebyl jednoduchý  

a musel se opakovat, jak je ostatně popsáno jinde v této práci. Nakonec se však výběr 

kandidáta zdařil a Sekce pro státní službu mohla začít plně vyvíjet činnost. Jejím 

reprezentativním sídlem byla zvolena budova Ministerstva vnitra v samém srdci hlavního 

města Prahy, nedaleko Jindřišské věže na Praze 1. Sekce se skládá z Kanceláře náměstka 

ministra vnitra pro státní službu, jejíž vedoucí je Ing. Štěpánka Cvejnová, z Odboru 

systemizace, organizace a koordinace státní služby, který vede Mgr. Iva Hřebíková, který 

se dále člení na oddělení systemizace a organizace státní služby, oddělení koordinace 

státní služby a oddělení řízení ve věcech státní služby a z Odboru vzdělávání  

a mezinárodní spolupráce státní služby, který je vedený JUDr. Andreou Fáberovou a člení 

se na oddělení vzdělávání a úřednické zkoušky a oddělení právní podpory a mezinárodní 

spolupráce ve státní službě.142 

 Hlavní činností Kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu  

je zabezpečovat servis PhDr. Josefu Postráneckému, náměstkovi ministra vnitra pro státní 

službu, a to po všech stránkách. S implementací zákona se pojí nutnost informovat  

o tomto procesu Evropskou komisi a s tím spojené cesty do unijních institucí, dále 

komunikace a koordinace postupu náměstka ministra vnitra se státními tajemníky na 

                                                 

142 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/statni-sprava-web-kontakty-kontakty.aspx . 
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jednotlivých ministerstvech a vedoucími dalších služebních úřadů v zájmu kvalitní  

a bezproblémové implementace státní služby. Ve výčtu činností Kanceláře náměstka 

ministra vnitra pro státní službu nesmíme zapomínat ani na komunikace s vládou  

a Parlamentem, neboť, jak je popsáno dále v kapitole této práce, i tyto instituce mají 

významný podíl na implementaci zákona. Samozřejmě Kancelář zajišťuje i kontakt 

s novináři, organizaci schůzek a vystoupení PhDr. Postráneckého na odborných fórech  

a další administrativní záležitosti.  

 Odbor systemizace, organizace a koordinace státní služby má za úkol především 

metodické usměrňování tvorby systemizace a organizačních struktur jednotlivých 

služebních úřadů s ohledem na jejich efektivní výkon svěřených působností, tvorbu 

souhrnných výstupů s celostátní působností schvalovaných vládou k problematice 

systemizace a organizačních struktur služebních úřadů, dále kontrolní činnost zaměřenou 

na dodržování schválené systemizace jednotlivými služebními úřady, komplexní 

koordinaci personální správy ve věcech státní služby a metodické usměrňování rozvoje 

státní správy jako celku, metodickou koordinaci efektivního využívání lidských zdrojů 

jednotlivými služebními úřady pro výkon jejich svěřené působnosti, koncepční 

usměrňování činností souvisejících se zajišťováním organizačních věcí služby a plnění 

úkolů v oblasti řízení ve věcech státní služby. 

 Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě zajišťuje zejména 

řízení, metodické vedení a koordinaci vzdělávání zaměstnanců státní správy, přípravu 

vzdělávacích programů a rámcových pravidel pro vzdělávání zaměstnanců státní správy, 

správu e-learningového rozhraní pro vzdělávání zaměstnanců státní správy a provoz 

akreditovaného testovacího střediska ECDL, mezinárodní spolupráci, včetně zastupování 

České republiky zejména v orgánech a institucích Evropské unie a Organizaci pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a provádění obecné části úřednické zkoušky. 

 Sekce na svých webových stránkách143 zveřejňuje nejen informace o výběrových 

řízeních na služební místa napříč státní správou, ale i důležité aktuality a další informace. 

Portál státní služba tak slouží zájemcům jak z řad státních zaměstnanců, tak i případným 

                                                 

143 Dostupné na: http://www.mvcr.cz/sluzba/ . 
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zájemcům o práci ve státní správě jako základní rozcestník pro získání všech potřebných 

a relevantních informací. Nalezeny zde tak mohou být pozvánky na školení, která 

organizuje Sekce pro státní službu, stejně jako důležité právní dokumenty a stanoviska. 

Jedním z důležitých úkolů náměstka ministra vnitra pro státní službu a personální 

ředitelky náměstka ministra vnitra pro státní službu je mimo jiné i vydávání služebních 

předpisů, které se týkají oblastí jako jsou stanovování požadavků na služební místa 

státních tajemníků,144 stanovování podrobností pro vydávání služebních předpisů,145 

stanovování výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky,146 

stanovování zkušebních komisí,147 stanovování obsahu osobního spisu státního 

zaměstnance a způsobu jeho vedení,148 stanovování pravidel pro provádění změn a úprav 

systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury ve služebním úřadu,149 

                                                 

144 1/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 3. března 2015, kterým se 

stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády. Dostupné 

z: http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-

1.aspx . 

145 3/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. července 2015, kterým se 

stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-3.aspx . 

146 4/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 24. července 2015, kterým 

se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-4.aspx . 

147 5/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. srpna 2015, kterým se 

zřizuje zkušební komise číslo I pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních 

vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-5.aspx 

a 7/2015 - služební předpis personální ředitelky sekce pro státní službu ze dne 8. října 2015, kterým se 

zřizují zkušební komise pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů 

státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-7.aspx 

a 1/2016 - služební předpis personální ředitelky sekce pro státní službu ze dne 9. února 2016, kterým se 

zřizuje zkušební komise číslo XI pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních 

vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, dostupný z: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-personalni-reditelky-sekce-pro-statni-sluzbu-c-1-

2016.aspx . 

148 6/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 19. září 2015, kterým se 

stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-6.aspx . 

149 8/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 26. října 2015, kterým se 

stanoví pravidla pro provádění změn a úprav systemizace služebních a pracovních míst a organizační 

struktury ve služebním úřadu. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-

ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-8.aspx . 
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stanovování Rámcových pravidel vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních 

úřadech,150 určování postupu při provádění služebního hodnocení,151 vytváření podmínek 

pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby a podmínek výkonu 

státní služby z jiného místa152 a etiky státních zaměstnanců.153 

 Tyto služební předpisy jsou prováděny dále metodickými pokyny,154 jejichž 

předmět se povětšinou kryje s předmětem služebního předpisu, ale v metodickém pokynu 

jsou více detailněji rozpracovány jednotlivé kroky pro implementaci služebního předpisu 

v život.  

 Dalšími důležitými dokumenty, které Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra 

vydává, jsou stanoviska155 k sporným a soudy ještě nevyloženým ustanovením zákona  

o státní službě. Vzhledem k novosti předpisu a probíhající implementaci do praxe nebyly 

dosud ve věcech služby pravomocně ukončeny žádné soudní spory. Autor práce 

předpokládá, že největší nápor soudy v této agendě čeká po blížících se sněmovních 

volbách, kdy na ministerstva přijdou noví ministři, kteří se budou chtít zbavit původních 

náměstků pro řízení sekcí, ředitelů odborů a oddělení a možná i státních tajemníků, kteří 

                                                 

150 9/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se 

stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-9.aspx . 

151 10/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. prosince 2015, jímž se 

stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních míst státních tajemníků a personálního ředitele 

sekce pro státní službu, dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-

ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-10.aspx a 11/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní 

službu ze dne 7. prosince 2015, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních 

zaměstnanců, dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-ministra-vnitra-

pro-statni-sluzbu-c-11.aspx . 

152 12/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu 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. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-predpis-namestka-

ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-12.aspx . 

153 13/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým 

se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/sluzebni-

predpis-namestka-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-13.aspx . 

154 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-

pokyny.aspx . 

155 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-stanoviska-stanoviska.aspx . 
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byli do funkcí jmenováni ještě za jejich předchůdců. Jak zmíněno již v předmluvě k této 

práci, tato praxe povolebních personálních zemětřesení, která zde fungovala bezmála po 

dvě dekády již nebude možná a autor práce je přesvědčen, že současní představení budou 

na svých postech lpět i za nových ministrů a o svá služební místa se budou brát všemi 

dostupnými zákonnými prostředky. 

 Avšak do doby, než budou tyto spory rozhodnuty, zůstává jako hlavní autorita pro 

výklad zákona Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra. Tento fakt však není 

všeobecně respektován – o tom dále v kapitole čtvrté této práce. 

 Jedním z prvních stanovisek, které bylo vydáno, tak náměstek ministra vnitra pro 

státní službu vyložil § 80 zákona o státní službě, ve kterém autor práce vidí nejdůležitější 

element depolitizace státní správy. Vzhledem k trojstupňové struktuře řízení správních 

úřadů, kterou zákon o státní službě zavádí, bude významným způsobem narušena 

současná praxe politického řízení celého úřadu politickými náměstky, kteří jsou po 

volbách na základě politického klíče dosazeni na pozice náměstků a v mnoha případech 

současně zastávají významné volené stranické funkce. 

 Zákon o státní službě nově totiž zavádí pozice odborných náměstků, kteří budou 

personálně podléhat příslušnému státnímu tajemníkovi na daném správním úřadu  

a nikoliv de facto ministrovi, jak tomu bylo doposud. Posty politických náměstků 

zůstávají zachovány pouze ve formě náměstka členy vlády156 v počtu maximálně dvou 

takovýchto náměstků, kdy tento náměstek nemá podřízenu příslušnou sekci, jak je tomu 

u náměstka „odborného“ pod státní službou, ale je zástupcem ministra, který má primárně 

sloužit k zastupování ministra například na komisích, výborech a podobně. 

 Vzhledem k první systemizaci a nutnosti kontinuity zastávají roli odborných 

náměstků pod státní službou i po 30. 6. 2015 až do přesoutěžení současní náměstci, ať už 

byli jmenování na základě odbornostního nebo politického klíče. Nicméně již od 1. 7. 

2015 i pro ně platí, že jako představení nesmí po dobu trvání služebního poměru v pozici 

představeného vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo politickém hnutí. 

                                                 

156 Viz § 173 ZSS. 
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 Toto omezení se stalo zvláště aktuální začátkem roku 2015, kdy vládní strany 

organizovaly své stranické sjezdy157 a vznikaly nejasnosti, zda delegát sjezdu není již 

takovou funkcí, kterou v § 80 pro státního úředníka v roli představeného pod státní 

službou zapovídá zákon o státní službě. 

 Jako reakci tak náměstek ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josef 

Postránecký zveřejnil na svých internetových stránkách158 první veřejné stanovisko 

náměstka pro státní službu, které podává výklad k § 80 zákona o státní službě a jehož 

podstatné pasáže si zde dovolím ocitovat: „Porušení § 80 je kárným proviněním (jedná 

se o porušení služební kázně spočívající v porušení právního předpisu). Obdobně by se 

posuzovalo i porušení povinností vyplývajících ze slibu státního zaměstnance  

(tj. například státní zaměstnanec by své povinnosti nevykonával řádně, nestranně, 

svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, porušil by tak § 77 odst. 1 písm. b) zákona 

o státní službě, popřípadě by mohl zvýhodňovat „svoji“ politickou stranu nebo politické 

hnutí, a tím by došlo ke zneužití postavení státního zaměstnance v rozporu  

s § 77 odst. 1 písm. i) zákona o státní službě). Zde se tedy mohou překrývat dvě objektivní 

povinnosti státního zaměstnance, které v konkrétním případě mohou založit kárné 

provinění, přičemž dodržování povinností vyplývajících ze služebního slibu se netýká jen 

představených. V této souvislosti se lze také domnívat, že „jednorázové“ porušení zákazu 

podle § 80 nebude zvlášť závažným kárným proviněním, které by mohlo vést k odvolání 

ze služebního místa představeného nebo propuštění ze služebního poměru. Kárné řízení 

je dvojstupňové, přičemž kárná komise druhého stupně je vždy zřizována v Ministerstvu 

vnitra (§ 93 zákona o státní službě). Tato skutečnost by měla zajistit jednotný výklad 

předmětného ustanovení, který zabrání případným excesům. 

Jako výkon funkce nelze hodnotit pouhé faktické pasivní členství spočívající pouze  

v plnění základních povinností člena podle stanov příslušné politické strany nebo 

politického hnutí, nebo výkon jednorázové „funkce“, která není spojena s členstvím  

v orgánu strany podle stanov nebo nemá trvalý charakter ani „funkční období“. Typicky 

                                                 

157 Viz např. Zmatky kolem úředníků – pustí je zákon na sjezdy? Novinky.cz [online] 2015 [cit. 2016-11-

30]. Dostupný na http://www.novinky.cz/domaci/362437-zmatky-kolem-uredniku-pusti-je-zakon-na-

sjezdy.html. 

158 Http://www.mvcr.cz/sluzba/default.aspx. 
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je třeba rozlišit dva případy vnějškově stejné „funkce“: pokud je někdo ad hoc zvolen 

delegátem nějakého orgánu politické strany nebo hnutí (typicky sjezdu strany), ale  

v rámci „funkce“ delegáta nevykonává jiné funkce v rámci sjezdu než „řadového 

delegáta“. Z ústavních důvodů vyžadujících restriktivní chápání omezujících podmínek 

ve vztahu k politickým právům dovodíme, že se o funkci ve smyslu § 80 zákona o státní 

službě nejedná. Pokud by ale někdo byl zvolen (pokud to stanovy umožňují) „stálým 

delegátem“ sjezdu (včetně funkce delegáta na delší časové období než jednorázově), již 

by se o „funkci“ dle § 80 zákona o státní službě pravděpodobně mohlo jednat. Rovněž tak 

by se o funkci jednalo v případě „jednorázového“ delegáta sjezdu, který by ale následně 

v rámci sjezdu zastával byť jednorázovou, ale politicky profilovanou pozici (např. 

předseda návrhové komise sjezdu apod.).159“ 

 Dle autora práce se jedná o přelomový výklad, který významnou měrou přispívá 

k depolitizaci státní správy v České republice. Jsme tak vskutku svědky paradigmatické 

změny fungování státní správy v České republice, kdy politické a odborné řízení resortů 

od sebe budou důsledně odděleny. Jedinou otázkou tak zůstává, jak důsledně bude 

dodržování § 80 sledováno a také jak bude vůbec zjišťováno, zde někdo je či není tím 

voleným členem politické strany nebo hnutí, kterého má na myslí § 80 zákona o státní 

službě. Výklad náměstka ministra vnitra na toto dává také částečnou odpověď ve svém 

stanovisku, kde propojuje § 80 s § 77 zákona o státní službě a apeluje tak i na morální 

kvality představených a snaží se je dle názoru autora práce upozornit i na existenci 

služebního slibu,160 který musí před jmenováním na služební místo (představeného) 

složit. Jistým problémem však může být absence „rejstříku“ volených politických 

funkcionářů, otázkou tak zůstává, zda služební orgán předloží před jmenování k podpisu 

(budoucímu) představenému například čestné prohlášení, že si není vědom toho, že 

porušuje § 80 zákona o státní službě a že po dobu výkonu funkce představeného  

se zavazuje k dodržování zákazu podle § 80 zákona o státní službě. 

                                                 

159 Dostupné na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-80-zakona-o-statni-sluzbe.aspx. 

160 Viz § 32 odst. 2 ZSS: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními 

a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, 

nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního 

zaměstnance a bude se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ 
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 Vedle již popsaných služebních předpisů, metodických pokynů a stanovisek 

vydává Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra dále také vzory úkonů161 pro služební 

orgány a Newsletter Státní služba.162  

 V Newsletteru je jedním z nejčastěji zmiňovaných témat Informační systém  

o státní službě, který má, jako jeden ze svých úkolů, Sekce státní služby také na starosti. 

Informační systém o státní službě je zřízen zákonem č. 234/2014 Sb. na základě § 180 

jako informační systém veřejné správy, jeho účelem je vedení údajů nezbytných pro 

správu organizačních věcí služby a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi 

nimi a provádění některých úkonů podle tohoto zákona. Správcem informačního systému 

o státní službě je Ministerstvo vnitra, realizaci a provoz informačního systému 

zabezpečuje Sekce informačních technologií ve spolupráci se Sekcí pro státní službu 

v souladu s její působností v oblasti státní služby. Součástí Informačního systému o státní 

službě je rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál 

pro přihlašování na úřednickou zkoušku a zároveň evidence provedených úřednických 

zkoušek. Vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem nové organizace služebních úřadů je 

systemizace, byl vytvořen pro účely předkládání návrhů změn a aktualizací systemizace 

a organizační struktury služebních úřadů dle ustanovení § 17, 18, 19 a 172 zákona  

č. 234/2014 Sb. integrovaný modul Systemizace a organizační struktura, využívající 

stejnou technologickou platformu Informačního systému o státní službě a umožňující 

editace, kontroly a analýzy předložených návrhů systemizace. Dalšími integrovanými 

moduly jsou Rejstřík státních zaměstnanců, který obsahuje údaje o státním zaměstnanci 

dle § 181 odst. 1 zákona o státní službě, kdy především umožňuje primární zápis dat  

o státním zaměstnanci a doplnění a aktualizace dat o již ztotožněném státním 

zaměstnanci, dále modul Evidence obsazovaných služebních míst, která obsahuje údaje 

o volných služebních místech dle § 181 odst. 2 zákona o státní službě, kdy umožňuje 

zápis a aktualizaci volných služebních míst, včetně jejich analýzy. Další moduly se týkají 

problematiky úřednických zkoušek, které probíhají na jednotlivých služebních úřadech 

od září 2015 a jejichž termíny jsou zveřejňovány právě v Informačním systému o státní 

                                                 

161 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx . 

162 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx . 
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službě. Moduly se tak skládají z Portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku, který 

umožňuje zakládání a uzavírání termínů na zkoušku, zápis do pořadníků, zápisy výsledků 

zkoušky a zobrazení informace o složení zkušební komise. Druhý modul Evidence 

provedených úřednických zkoušek obsahuje údaje o provedené úřednické zkoušce dle  

§ 181 odst. 4 zákona o státní službě, kdy je možno provádět zápis a editace záznamu  

o uznání úřednické zkoušky, analýzu dat a evidence úřednických zkoušek a prohlížení 

evidence.  

 Další důležitou činností, kterou Sekce státní služby na Ministerstvu vnitra 

vykonává, je oblast mezinárodní spolupráce. Státní úředníci v režimu služebního zákona 

mohou využívat široké nabídky mezinárodních vzdělávacích pobytů v rámci institucí 

Evropské unie a dalších profesních organizací. Cílem těchto výměn je především 

zvyšování kvalifikace a rozšiřování obzorů současných státních zaměstnanců pod státní 

službou.  

 V neposlední řadě je zde Sekce také pro odpovědi na dotazy týkající se státní 

služby163 a pro případná oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání. Za 

tímto účelem byl v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících 

s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určen 

prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního 

jednání ve služebních úřadech. 

 Jak plyne z popsaných činností Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, její 

role v implementaci zákona o státní službě je nezastupitelná. O mimořádném rozsahu 

činnosti svědčí i stále nově a nově otevíraná výběrová řízení na služební místa v sekci,164 

kdy s novou a další agendou již nestačí dosavadní personální obsazení v Jindřišské ulici. 

 

                                                 

163 Poradna k zákonu o státní službě, email: statnisluzba@mvcr.cz . 

164 Výběrová řízení sekce pro státní službu: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyberova-rizeni-sekce-pro-

statni-sluzbu.aspx . 
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3.2 Vláda 

 

 Již v kapitole 2.1.5 je přiblíženo vytížení vlády záležitostmi týkajícími se zákona 

o státní službě a jeho implementací v první fázi, kdy zákon ještě ani nenabyl plné 

účinnosti. Ne jinak tomu bylo i ve fází druhé, na kterou je zaměřena tato kapitola, kdy 

zákon o státní službě nabyl plné účinnosti a bylo tak potřeba přejít z fáze přípravné do 

fáze operační. 

 S blížícím se termínem plné účinnosti zákona předložil ministr vnitra vládě  

13. května 2015 informaci o aktuálním stavu legislativního procesu u prováděcích 

právních předpisů k zákonu o státní službě.165 Vláda se dále ještě v průběhu léta 2015 

v souvislosti se zákonem o státní službě zabývala stanovením předpokladů a požadavků 

pro přijetí do služebního poměru na služební místo vedoucího služebního úřadu Českého 

báňského úřadu.166 Osmého června pak vláda přijala sérii usnesení, kterými schválila 

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další překážky ve službě, za které přísluší 

státnímu zaměstnanci plat,167 Návrh nařízení vlády o systému služebního hodnocení 

státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního 

zaměstnance,168 Návrh nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu 

do služebního poměru na dobu určitou169 a Návrh nařízení vlády o rovnocennosti 

některých zkoušek se zvláštní částí úřednické zkoušky.170Autor práce považuje pro 

zdůraznění důležitosti a citlivosti tématu systemizace zmínit, že téhož dne měla vláda 

také jako 20. bod jednání zařazen na program Návrh systemizace služebních a pracovních 

                                                 

165 Informace o aktuálním stavu legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní 

službě k 30. dubnu 2015, čj. 522/15. 

166 Usnesení vlády České republiky č. 424 ze dne 3. června 2015. 

167 Usnesení vlády České republiky č. 447 ze dne 8. června 2015. 

168 Usnesení vlády České republiky č. 448 ze dne 8. června 2015. 

169 Usnesení vlády České republiky č. 449 ze dne 8. června 2015. 

170 Usnesení vlády České republiky č. 450 ze dne 8. června 2015. 
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míst,171 nicméně toho dne bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do příštího jednání. 

Týden po tomto jednání, patnáctého června, přijala vláda usnesení, kterým schválila 

Návrh nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření 

sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby a172 Návrh nařízení  

o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání 

ve služebním úřadu.173 Ten samý den se však podařilo schválit ještě jedno usnesení, jehož 

neschválení by mělo extrémně negativní dopad na stabilitu prostředí státní služby. 

Patnáctého června se tak na vládě podařilo schválit historicky první Návrh systemizace 

služebních a pracovních míst,174 dokumentu, který v každém služebním úřadu určil 

přesný počet služebních míst a poskytl tak jasný a ucelený obraz o početních stavech 

českého úřednického aparátu v jednotlivých úřadech. Na posledním zasedání vlády před 

vstupem zákona o státní službě v plnou účinnost přijala vláda ještě usnesením Návrh 

nařízení vlády o výkonu služby na služebním působišti mimo území České republiky ve 

svátek175 a ministr vnitra seznámil vládu s aktuálním stavem legislativního procesu  

u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě.176 

 Prvního července 2015 nabyl zákon o státní službě plné účinnosti. Dosavadní 

zaměstnanci nadále vykonávají svoji činnost, ale již na systemizovaném služebním místě. 

Vedoucí zaměstnanci, dle zákona o státní službě „představení“,177 byli do služebního 

poměru převedeni k výše uváděnému datu automaticky. Ostatní, pokud se chtěli stát 

státními zaměstnanci ve služebním poměru, mohli začít podávat žádost o přijetí  

                                                 

171 Návrh první systemizace služebních a pracovních míst, čj. 677/15 

172 Usnesení vlády České republiky č. 459 ze dne 15. června 2015. 

173 Usnesení vlády České republiky č. 460 ze dne 15. června 2015. 

174 Usnesení vlády České republiky č. 465 ze dne 15. června 2015. 

175 Usnesení vlády České republiky č. 488 ze dne 24. června 2015. 

176 Aktuální stav legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě k 3. 

červnu 2015, čj. 706/15. 

177 § 9 odst. 2 zákona o státní službě. 
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do služebního poměru. Žádost se podává příslušnému služebnímu orgánu, který o žádosti 

rozhodne ve správním řízení. 

 Vláda tak, jako služební orgán, pokračovala ve své činnosti a již za plné účinnosti 

zákona o státní službě začala přijímat další usnesení. Tím prvním bylo schválení usnesení 

na jmenování předsedy Českého báňského úřadu.178 Během léta pak hlavní nápad činností 

ležel na jednotlivých služebních úřadech a jejich personálních odděleních, která musela 

přijímat žádosti o jmenování do služebního poměru od bezmála sedmdesáti tisíc 

zaměstnanců státní správy, kteří dle schválené systemizace nově začali spadat pod režim 

zákona o státní službě. 

 Po letních vládních prázdninách se vláda opět vrátila k problematice zákona  

o státní službě. Dvacátého srpna schválila informaci o aktuálním stavu legislativního 

procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě,179 v září pak došlo  

na první personální změny. Devátého září byl vládě předložen návrh usnesení o Odvolání 

státního tajemníka v Ministerstvu životního prostředí.180 O delikátnosti a politické 

citlivosti tohoto bodu svědčí fakt, že jeho projednávání bylo odloženo. Až na příští schůzi 

vlády bylo přijato usnesení, kterým byl státní tajemník na Ministerstvu životního 

prostředí ze své funkce odvolán.181 Jednalo se tak o prvního a dosud jediného odvolaného 

státního tajemníka, kteří jinak mají svůj mandát na pět let.  

 Bohužel se během prvních měsíců plné účinnosti zákona a snahy o jeho 

implementaci objevily první závažnější problémy s jeho funkčností. Musely tak přijít na 

řadu legislativní novelizace. Ta první výrazná se týkala diplomatických služeb a její 

důvody a podstata jsou podrobněji rozebrány v kapitole 4.1 této práce. Zde tak autor 

                                                 

178 Usnesení vlády České republiky č. 578 ze dne 22. července 2015. 

179 Usnesení vlády České republiky č. 669 ze dne 20. srpna 2015. 

180 Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu životního prostředí a vyhlášení výběrového řízení na 

služební místo státního tajemníka v Ministerstvu životního prostředí, čj. 1088/15. 

181 Usnesení vlády České republiky č. 743 ze dne 14. září 2015. 
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pouze konstatuje, že vláda Návrh zákona předložený ministry vnitra a zahraničních věcí, 

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., schválila.182 

 Zároveň musela vláda také řešit problémy, které vyvstaly z nevhodně nastavené 

systemizace pracovních míst v některých služebních úřadech. Jak již bylo zmíněno dříve 

v této práci, systemizace je jedním z klíčových nástrojů pro depolitizaci a profesionalizaci 

státní správy, která dává řadovým služebním zaměstnancům jistotu, že jejich místa 

nebudou svévolně rušena a zároveň že ani nebudou bezmyšlenkovitě, na základě 

zástupných důvodů, jiná místa přidávána jen proto, aby se našlo uplatnění pro stranické 

aparátčíky. Někdy ovšem může nastat situace, kdy je třeba systemizaci mimořádně 

upravit v průběhu kalendářního roku, a to z důvodu zvýšeného pracovního nápadu na 

daný konkrétní služební úřad, popřípadě v situaci, kdy původní první systemizace nebyla 

správně nastavena s ohledem na potřeby personálního obsazení resortu. Taková situace 

nastala a tak ministr vnitra předložil vládě pátého října Návrh na změnu systemizace 

služebních a pracovních míst v Ministerstvu kultury, Ministerstvu průmyslu a obchodu, 

Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zemědělství, Státnímu oblastním archivu 

v Třeboni, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a Úřadu pro ochranu osobních 

údajů.183 O citlivosti problematiky svědčí fakt, že vláda daného dne projednávání tohoto 

bodu odložila. Vrátila se k němu však hned na dalším zasedání dvanáctého října, kdy 

tento Návrh na změnu systemizace schválila.184 

 Vzhledem k ekonomickému růstu a příznivým makroekonomickým vyhlídkám se 

vláda v druhé polovině roku 2015 rozhodla zvýšit státním zaměstnancům plat. Pro 

implementaci tohoto rozhodnutí vláda schválila soubor dílčích, avšak komplexních 

kroků. Devatenáctého října tak ministryně práce a sociálních věcí předložila vládě Návrh 

nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564 / 2006 Sb., o platových poměrech 

                                                 

182 Usnesení vlády České republiky č. 756 ze dne 29. září 2015. 

183 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Ministerstvu kultury, Ministerstvu 

průmyslu a obchodu, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zemědělství, Státním oblastním archivu 

v Třeboni, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů, čj. 1183/15. 

184 Usnesení vlády České republiky č. 804 ze dne 12. října 2015. 
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zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,185 spolu  

s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí předložila Návrh nařízení 

vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304 / 2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců186 a ministr vnitra předložil Návrh na změnu systemizace spočívající 

v navýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců správních 

úřadů s účinností od 1. listopadu 2015.187 

 Jak již bylo zmíněno dříve v této kapitole práce, státní tajemník na Ministerstvu 

životního prostředí byl ze své funkce odvolán ani ne půl roku od svého jmenování. V ostré 

fázi implementace zákona o státní službě tak vznikl na daném resortu poměrně vážný 

problém. Tento vláda vyřešila svým usnesením188 z konce října, kdy jmenovala do funkce 

nového státního tajemníka v tomto ministerstvu, který vyšel z výběrového řízení. 

 V listopadu musela vláda opět plnit roli služebního orgánu, když schválila 

předpoklady pro přijetí do služebního poměru na služební místo vedoucího služebního 

úřadu – předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a jmenovala členy 

výběrové komise.189 Zároveň v ten samý den byla v části „Projednání bez rozpravy“ 

vládou schválena dílčí změna systemizace v Ministerstvu průmyslu a obchodu a ve Státní 

energetické inspekci.190 

 Poslední měsíc roku 2015 se ve Strakově akademii v otázce implementace zákona 

o státní službě rozhodně nenesl v předvánočním duchu. Na každém zasedání vlády bylo 

předloženo hned několik bodů, které se přímo týkaly problematiky státní služby a její 

implementace. Druhého prosince byl předložen Návrh systemizace služebních  

                                                 

185 Usnesení vlády České republiky č. 831 ze dne 19. října 2015. 

186 Usnesení vlády České republiky č. 832 ze dne 19. září 2015. 

187 Usnesení vlády České republiky č. 833 ze dne 19. září 2015. 

188 Usnesení vlády České republiky č. 878 ze dne 26. října 2015. 

189 Usnesení vlády České republiky č. 942 ze dne 20. listopadu 2015. 

190 Usnesení vlády České republiky č. 943 ze dne 20. listopadu 2015. 
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a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016.191 Jako zatím u všech podstatných bodů 

týkajících se systemizace, i tento byl odložen. Dále ministryně práce a sociálních věcí 

předložila Návrh kolektivní dohody vyššího stupně,192 jejíž projednávání bylo ale taktéž 

odloženo. Schválit se ten den podařilo pouze jmenování členů výběrové komise na místo 

hlavního hygienika České republiky193 a vládě byla také v části „Pro informaci“ podána 

zpráva o ukončení 1. etapy realizace Informačního systému o státní službě.194 Záležitosti, 

které se nepodařilo schválit na první prosincové schůzi vlády, se podařilo schválit na 

schůzi následující, a to jak Systemizaci,195tak Návrh kolektivní dohody vyššího stupně.196 

V části „Bez rozpravy“ pak byly schváleny dva body, a to Stanovení předpokladů  

a požadavků pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu  

– předsedy/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jmenování členů 

výběrové komise197 a Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební 

místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví  

a jmenování členů výběrové komise na toto služební místo.198 Odložen byl bod týkající 

se předsedy Správy státních hmotných rezerv,199 který byl ale schválen na následném 

zasedání čtrnáctého.200 Na poslední schůzi vlády v roce 2015 se vláda zabývala  

a schválila Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po 

skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání  

                                                 

191 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016, čj. 1474/15. 

192 Návrh kolektivní dohody vyššího stupně, čj. 1473/15. 

193 Usnesení vlády České republiky č. 983 ze dne 2. prosince 2015. 

194  Informace o ukončení 1. etapy realizace Informačního systému o státní službě, čj. 1435/15. 

195 Usnesení vlády České republiky č. 1006 ze dne 7. prosince 2015. 

196 Usnesení vlády České republiky č. 1007 ze dne 7. prosince 2015. 

197 Usnesení vlády České republiky č. 1010 ze dne 7. prosince 2015. 

198 Usnesení vlády České republiky č. 1011 ze dne 7. prosince 2015. 

199 Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu - 

předsedy Správy státních hmotných rezerv České republiky a jmenování členů výběrové komise na toto 

služební místo, čj. 1486/15. 

200 Usnesení vlády České republiky č. 1047 ze dne 14. prosince 2015. 
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a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých201 a opětovně se zabývala již jednou 

schválenou kolektivní dohodou vyššího stupně pro státní zaměstnance a návrh schválila 

ve 4. variantě.202 Bodem, který se v posledních dnech roku 2015 v rámci procesu 

implementace zákona o státní službě nepodařilo schválit, a ještě dlouho se ho nepodaří 

schválit ani v roce 2016, je Návrh usnesení vlády, kterým se pověřuje ministr vnitra 

provedením služebního hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu a kterým se 

stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebního místa náměstka ministra vnitra 

pro státní službu.203 Toto navýsost politické usnesení vlády bude celkem pětkrát odloženo 

a k jeho schválení dojde až v únoru roku 2016. 

 První půl rok plné účinnosti zákona o státní službě byl pro vládu, jak popsáno 

v předchozích odstavcích, poměrně náročný. V roce 2016 nápad na vládu výrazně 

poklesl, bylo výjimkou, aby se na jednání vlády řešil více než jeden  bod spojený se státní 

službou a zdaleka ne na každé vládě byl předložen materiál týkající se implementace 

zákona o státní službě. Materiály předkládané ale byly na druhou stranu o tom 

zajímavější. 

 Jako tenká červená linka se všemi lednovými jednáními vlády táhne materiál čj. 

1591 / 15, předkládaný ministrem vnitra, kterým se mají za cíl stanovit kritéria pro 

hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu. Avšak ani na jednom z těchto 

jednání se tento materiál nepodaří schválit a pokaždé je odložen. V lednu také začne vládu 

zaměstnávat situace na Energetickém regulačním úřadu. Tato je popsána blíže v kapitole 

4.2 této práce, autor se tak zde pouze omezí na konstatování, že situace na zmíněném 

úřadu zaměstnávala (nejen) vládu až do konce února 2016. Prvním Návrhem usnesení 

vlády, který se týkal Energetického regulačního úřadu, se vláda zabývala třináctého  

                                                 

201 Usnesení vlády České republiky č. 1061 ze dne 21. prosince 2015. 

202 Usnesení vlády České republiky č. 1093 ze dne 21. prosince 2015. 

203 Návrh usnesení vlády, kterým se pověřuje ministr vnitra provedením služebního hodnocení náměstka 

ministra vnitra pro státní službu a kterým se stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebního 

místa náměstka ministra vnitra pro státní službu, čj. 1591/15. 
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ledna. 204Tento bod byl však odložen a na dalším zasedání vlády osmnáctého ledna 

ministr vnitra tento bod z jednání kvůli nejasnostem o postavení předsedkyně 

Energetického regulačního úřadu stáhnul.205 Jedinou informací ve vztahu 

k Energetickému regulačnímu úřadu tak byla toho dne pouze zpráva o postupu vlády jako 

služebního orgánu předsedkyně Energetického regulačního úřadu,206 se kterou se vláda 

seznámila. Dále pak v lednu ještě na vládu přicházejí „provozní“ materiály pro 

implementaci zákona o státní službě, jako je schválený Návrh na změnu systemizace 

služebních míst v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.207 Předložen je také další 

materiál k postavení předsedy  

a místopředsedů Energetického regulačního úřadu.208 

 Únor byl pak posledním měsícem od vstupu zákona o státní službě v plnou 

účinnost, kdy se jeho implementací vláda zabývala na každém svém jednání v daném 

měsíci. Na druhé schůzi v tomto měsíci se konečně podaří schválit materiál k provedení 

služebního hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu,209 nicméně vláda si stále 

neví rady s právním postavením činovníků Energetického regulačního úřadu210 a bod, 

který tentokrát předloží ministr průmyslu a obchodu, odkládá. Na dalších zasedáních pak 

jako služební orgán schválí a do svých míst jmenuje předsedu Správy státních hmotných 

                                                 

204 Návrh usnesení vlády, kterým v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) zákona                             č. 234/2014 

Sb., o státní službě, vláda pověřuje předsedu vlády prováděním úkonů vlády jako služebního orgánu vůči 

předsedkyni Energetického regulačního úřadu, čj. 18/16. 

205 Návrh usnesení vlády, kterým v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

vláda pověřuje předsedu vlády prováděním úkonů vlády jako služebního orgánu vůči předsedkyni 

Energetického regulačního úřadu, čj. 18/16 - bod 32 schůze vlády 13.1.2016, Předkládá: ministr vnitra 

Výsledek jednání vlády: Tento bod nebyl projednán. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-

centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--18--ledna-2016-139127/ . 

206  Informace o postupu vlády jako služebního orgánu předsedkyně Energetického regulačního úřadu, čj. 

37/16. 

207 Usnesení vlády České republiky č. 65 ze dne 25. ledna 2016. 

208  Informace o právním postavení předsedy a místopředsedů Energetického regulačního úřadu, čj. 76/16. 

209 Usnesení vlády České republiky č. 117 ze dne 8. února 2016. 

210 Informace o právním postavení předsedy Energetického regulačního úřadu, čj. 134/16. 
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rezerv,211 předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví212 a předsedu Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního.213 Na poslední únorové schůzi je pak přijato negativní 

stanovisko vlády k poslaneckému návrhu zákona na změnu zákona o státní službě,214 

schválen návrh na změnu systemizace míst v Úřadu vlády215 a hlavně konečně 

stanoviskem Legislativní rady vlády216 postaveno na jisto postavení předsedy  

a místopředsedy Energetického regulačního úřadu. 

 Konec února 2016 by se dle autora této práce dal, podle nápadu agendy  

na vládu v souvislosti se zákonem o státní službě, označit jako konec „ostré“ fáze 

implementace zákona. Od března 2016 až do uzavření rukopisu této práce se již vláda 

v převážné většině zabývá hlavně „provozními“ záležitostmi souvisejícími ku příkladu 

s její rolí služebního orgánu k určitým institucím, jako jsou jmenování předsedkyně 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,217 schvalování služebního hodnocení náměstka 

ministra vnitra pro státní službu218 a znovu pověřování ministra vnitra k provedení tohoto 

hodnocení (tentokrát již se schválení tohoto bodu obešlo bez problémů a schválen byl 

napoprvé)219 nebo stanovení hodnotících kritérií vystihujících potřeby služebních míst 

některých vedoucích služebních úřadů, která nemají nadřízený služební úřad220  

a seznámení se s informací  ze screeningu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

                                                 

211 Usnesení vlády České republiky č. 137 ze dne 17. února 2016. 

212 Usnesení vlády České republiky č. 138 ze dne 17. února 2016. 

213 Usnesení vlády České republiky č. 162 ze dne 24. února 2016. 

214 Usnesení vlády České republiky č. 169 ze dne 29. února 2016. 

215 Usnesení vlády České republiky č. 176 ze dne 29. února 2016. 

216 Usnesení vlády České republiky č. 179 ze dne 17. února 2016. 

217 Usnesení vlády České republiky č. 244 ze dne 21. března 2016. 

218 Usnesení vlády České republiky č. 205 ze dne 9. března 2016. 

219 Usnesení vlády České republiky č. 994 ze dne 7. listopadu 2016. 

220 Usnesení vlády České republiky č. 993 ze dne 7. listopadu 2016. 
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provedeného v rámci implementační struktury ESI fondů221 a schválení regulace  

o služebním hodnocení státních zaměstnanců.222 Vzhledem k důležitosti Informačního 

systému o státní službě, jehož funkcionality jsou popsány v jiné kapitole této práce, byla 

vládě ministrem vnitra předložena i zpráva o aktuálním stavu realizace tohoto systému.223 

Samostatným fenoménem pak byla systemizace. Implementací zákona o státní službě se 

naplno projevila její klíčovost v celém systému v tom smyslu, že bez její změny vládou 

není možné provádět v úřadu organizačně – personální změny. Proto se vláda systemizací 

                                                 

221 Informace za screeningu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, provedeného v rámci 

implementační struktury ESI fondů, čj. 1386/16. 

222 Návrh usnesení vlády k výsledkům přezkumu účinnosti regulace obsažené v nařízení vlády č. 134/2015 

Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení 

na osobní příplatek státního zaměstnance, čj. 1394/16. 

223  Informace o aktuálním stavu realizace Informačního systému o státní službě, čj. 1323/16. 
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zabývala224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 od března 2016 bezmála každý měsíc a přijala na to konto 

několik usnesení.231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 

 Vzhledem k příznivé ekonomické situaci v zemi (a také blížícím se krajským 

volbám) se vláda zhruba v polovině roku 2016 rozhodla opětovně přidat na platových 

prostředcích státním zaměstnancům, včetně těch v režimu zákona o státní službě.  

Pro realizaci tohoto rozhodnutí byl vládě opět předložen komplexní soubor  

                                                 

224 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu vlády České republiky, Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy, Českém statistickém úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů a ve 

Státním oblastním archívu v Litoměřicích, čj. 476/16. 

225 Návrh na změnu systemizace pracovních míst v Úřadu vlády České republiky, Ministerstvu dopravy, 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zahraničních věcí, 

Ministerstvu zdravotnictví (systemizace náměstků člena vlády), čj. 560/16. 

226 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. června 2016, čj. 637/16. 

227 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2016, čj. 846/16. 

228 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. srpna 2016, čj. 957/16. 

229 Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017, čj. 1216/16. 

230 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2016, čj. 

1339/16. 

231 Usnesení vlády České republiky č. 359 ze dne 27. dubna 2016. 

232 Usnesení vlády České republiky č. 429 ze dne 11. května 2016. 

233 Usnesení vlády České republiky č. 462 ze dne 23. května 2016. 

234 Usnesení vlády České republiky č. 586 ze dne 27. června 2016. 

235 Usnesení vlády České republiky č. 651 ze dne 20. července 2016. 

236 Usnesení vlády České republiky č. 829 ze dne 21. září 2016. 

237 Usnesení vlády České republiky č. 940 ze dne 24. října 2016. 
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materiálů.238, 239, 240, 241 Na základě těchto materiálů byla následně přijata odpovídající 

usnesení.242, 243, 244 

 Z popsaných činností a kroků vlády v souvislosti se zákonem o státní službě a jeho 

implementací plyne, že vláda získala plnou účinností zákona o státní službě široké 

množství nových kompetencí a povinností ve vtahu ke služebním zaměstnancům, ať už 

hovoříme o služebních hodnoceních nebo nutnosti schvalovat změny systemizace, které 

ji budou zaměstnávat již neustále. Některé z rozhodovaných záležitostí možná 

pozornému čtenáři přijdou nedůstojné tomu, aby byly rozhodovány na vrcholné úrovni 

vlády, nicméně autor práce se s tímto případným názorem nemůže ztotožnit. Pro dosažení 

cílů depolitizace a profesionalizace státní správy je nezbytné, aby (určitě alespoň 

v počátcích plné účinnosti zákona) byly shora popsané záležitosti rozhodovány ve sboru, 

který je složen ze zástupců více politických stran a hnutí a případná politizace 

rozhodování tak byla eliminována. 

 

3.3 Parlament 

 

 I přes ujištění náměstka ministra vnitra pro státní službu na metodické v Benešově 

v dubnu 2015 o existenci politické dohody, která zaručí, že zákon nejméně do konce roku 

                                                 

238 Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních 

technologií, čj. 465/16. 

239 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, čj. 1101/16. 

240 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, čj. 1195/16. 

241 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., čj. 1194/16. 

242 Usnesení vlády České republiky č. 750 ze dne 24. srpna 2016. 

243 Usnesení vlády České republiky č. 821 ze dne 12. září 2016. 

244 Usnesení vlády České republiky č. 827 ze dne 21. září 2016. 
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bude ušetřen změn, nestalo se tak. Jak již to tak v českém legislativním rybníčku bývá, 

zákon doznal legislativních změn ještě před tím, než dostal šanci se plně projevit 

implementovaný v praxi. Nicméně politická poptávka si tak žádala, a tak se Parlament 

dal do díla a již 5. června 2015 vyšel ve Sbírce zákonů první zákon245 s politickou 

novelou, kterou se zákonodárce pustil do řešení anabáze s postavením předsedy  

a místopředsedy Energetického regulačního úřadu. K této problematice se zákonodárce 

ještě jednou vrací,246 je řešena i na úrovni vlády, jak je ostatně popsáno v jiných 

kapitolách této práce, a nakonec končí kapitulací vlády podřídit v tu dobu sloužící 

předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou pod zákon o státní 

službě. Další úpravu zákona autor práce řadí na toto místo pouze z důvodu snahy o 

ucelený výčet úprav zákona, kdy tato byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 199/2015 jako 

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.  

O návrhu prezidenta republiky a jeho (ne)úspěšnosti je pojednáno jinde v této práci. 

Bohužel nestandardní přijímání zákona, na které ve svém podání k Ústavnímu soudu 

poukazoval i prezident republiky a které je detailně popsáno v této práci, začalo poměrně 

brzo ukazovat i na chyby, které se při jeho šití horkou jehlou udělaly. Jednu z těchto chyb 

řešil zákonodárce v listopadu 2015, kdy schválil normu247, která řešila v souvislosti se 

zákonem o státní službě postavení zaměstnanců regionálních rad regionů soudržnosti. 

Další technické novely následovaly kvůli úpravě osob činných v takzvaných aktivních 

zálohách,248 postavení členů Etické komise pro ocenění účastníků odboje,249  

                                                 

245 Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

246 Zákon č. 190/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. 

247 Zákon č. 298/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

248 Zákon č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování 

(branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

249 Zákon č. 195/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 

komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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a elektronickému podpisu.250 Zákonodárce také jinými zákony zřídil nové instituce, kdy 

jejich činovníky zamýšlel podřadit pod režim zákona o státní službě. Norma se tak opět 

měnila kvůli zřízení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,251 Úřadu pro 

dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí252 a Úřadu pro přístup 

k dopravní infrastruktuře.253 

 Kromě shora popsaných technických a politických novel, které od rané fáze 

implementace prováděly změny zákona o státní službě však stojí za zmínku i zákony  

a návrhy, které provedly či se snaží uskutečnit více koncepční změny v celém zákoně 

jako celku. 

 Jedním z takových zákonů vzešlých z potíží při implementaci normy do praxe je 

novela254 upravující postavení diplomatických a konzulárních pracovníků. O funkčnosti 

dané pasáže zákona je pojednáno jinde v této práci, autor se tak na tomto místě zaměří 

především na proces přijímání novely. Již dříve v této práci bylo popsáno, že se jednalo 

o vládní návrh zákona předkládaný ministrem zahraničních věcí, který vláda schválila. 

Poslancům byl rozeslán jako tisk 613/0 dne 23. září 2015 a jako garanční byl navržen 

Ústavně právní výbor. Vzhledem k nutnosti rychlého schválení ve snaze předejít odchodu 

profesionálních diplomatů ze služby byla snaha o projednání návrhu zákona již v prvním 

čtení. S tímto bodem však sněmovna nevyslovila souhlas. Následovalo tak druhé a třetí 

čtení a návrh zákona tak byl Senátu postoupen až 10. prosince 2015. Avšak již se jej 

                                                 

250 Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

251 Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

252 Zákon č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

253 Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. 

254 Zákon č. 26/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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nepodařilo zařadit na schůzi Senátu v témže roce a byl tak projednán až na sedmnácté 

schůzi Senátu v roce 2016, konkrétně 6. ledna. Prezident tentokrát návrh ochotně 

podepsal255 a zákon tak byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 9 pod číslem 26/2016 Sb. 

Jednalo se tak o první komplexní novelu zákona o státní službě od jeho schválení, která 

přímo reagovala na problémy s jeho funkčností v praxi, na kterou se přišlo až během 

procesu implementace. 

 Dalším komplexním návrhem, který má poměrně velkou šanci na úspěšné projití 

legislativním procesem, je novela z pera Senátu.256 Během implementace zákona se totiž 

narazilo na problematickou aplikaci podmínky středoškolského vzdělání s maturitou na 

současné pracovníky a pracovnice pracující především na Správách sociálního 

zabezpečení a podobných „servisních“ úřadech státu. Jinými slovy, chod recepcí, 

informačních přepážek a základní administrativní servis na těchto pracovištích po léta 

vykonávají lidé, kteří nemají složenu maturitní zkoušku. Jejich hromadný odchod kvůli 

nemožnosti přijetí do služebního poměru z důvodu absence podmínky vzdělání by 

ochromil výrazným způsobem chod těchto institucí, jedná se až o 550 pracovníků.257 

Proto Senát předložil 14. března 2016 návrh novely zákona o státní službě, který byl na 

dubnové schůzi schválen. Jeho smyslem je umožnit především shora popsaným 

zaměstnancům pokračovat ve své dosavadní práci v pozici služebního zaměstnance, 

avšak bez nutnosti splnit podmínku požadovaného vzdělání okamžitě, ale mají čas si 

vzdělání doplnit až do roku 2021. Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko a ten byl 

rozeslán koncem května poslancům. Na počátku listopadu pak proběhlo první čtení a 

návrh zákona byl přikázán k projednání výborům Ústavně právnímu, Výboru pro sociální 

politiku, Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Hospodářskému výboru. 

V současnosti již návrh nese i legislativní úpravy výběrových řízení a další technické 

novely a nachází se v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení. Autor práce vyjadřuje 

přesvědčení, že se tento návrh podaří schválit. Ukázal by se tak selský rozum 

                                                 

255 O tom více v kapitole 4. v této práci. 

256 Sněmovní tisk 798. 

257 Viz Státní služba není jako v britském seriálu, je tvrdá, říká superúředník. iDnes.cz [online] 2016 [cit. 

2016-11-30] Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/rok-sluzebniho-zakona-statni-urednici-skladaji-

zkousky-a-chrani-je-statni-tajemnici-g3z-/ekonomika.aspx?c=A160624_150843_ekonomika_jvl . 
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zákonodárce, který více než na prostý formalizmus dbá na dobré fungování státní 

správy.258 

 Aby byl výčet návrhů kompletní, zmiňuje autor ještě sněmovní tisk č. 710, který 

nese politickou novelu zákona o státní službě. Tento návrh skupiny poslanců se týká 

postavení předsedy a místopředsedy Energetického regulačního úřadu, kterým se snažili 

počátkem roku 2016 vyřešit problém, který zaměstnával i vládu. Nesouhlasné stanovisko 

vlády však spolu s nakonec jiným zvoleným postupem řešení tohoto problému odeslalo 

tento poslanecký návrh na propadliště dějin. V současnosti je již tato problematika 

vyřešena a sněmovní tisk č. 710 tak již jen čeká na konec volebního období, kdy se nad 

ním legislativní vody zavřou nadobro. 

 

3.4 Služební úřady 

 

 Po úspěšném jmenování státních tajemníků na jednotlivá ministerstva náměstkem 

ministra vnitra pro státní službu a schválení první systemizace vládou ležela velká část 

úkolů spojených s implementací zákona o státní službě do praxe i na jednotlivých 

služebních úřadech. Jedním z největších bylo od prvního července do konce srpna 2015 

zpracovat žádosti o jmenování do služebního poměru všech těch dosavadních státních 

zaměstnanců, kteří žádosti podali a projevili tak vůli stát se zaměstnanci v režimu zákona 

o státní službě na systemizovaných místech. Žádost si nepodalo na 1770 zaměstnanců, 

kteří tak budou muset nejpozději v půlce roku 2017 u státu skončit.259 

                                                 

258 Objevují se však již i pozměňovací návrhy na znovuzavedení smluvních platů a podobné inovace, které 

mohou původní bohulibý záměr senátorů přetvořit k nepoznání. Viz například Referenti bez maturity mají 

dostat pět let na doplnění vzdělání. Ceska-justice.cz [online] 2016 [cit. 2016-11-30] Dostupné z: 

http://www.ceska-justice.cz/2016/11/referenti-bez-maturity-maji-dostat-pet-let-na-doplneni-vzdelani/ . 

259 Viz Státní služba není jako v britském seriálu, je tvrdá, říká superúředník. iDnes.cz [online] 2016 [cit. 

2016-11-30] Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/rok-sluzebniho-zakona-statni-urednici-skladaji-

zkousky-a-chrani-je-statni-tajemnici-g3z-/ekonomika.aspx?c=A160624_150843_ekonomika_jvl . 
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 Dalším velkým úkolem bylo a stále ještě je vypisovat výběrová řízení na místa 

představených. Zde se od počátku ukázala jistá nerovnost, která na tato místa 

představených na ministerstvech zvýhodňuje výrazně současné vedoucí sekcí, ředitele 

odborů a náměstky,260 kteří nemusí, jako všichni ostatní mimo ministerstva, dokládat 

dobu odpracovanou v poslední letech ve službách státní správy. Tento „pardon“ byl a je 

dle autora práce diskriminační, umožnil současné politické garnituře,  

aby na ministerstvech „zabetonovala“ v pozicích představených osoby, které si současní 

ministři na ministerstva přivedli se svým příchodem a kterých se nový ministr bude jen 

velmi těžko zbavovat, a to i v případě, že jejich odborné kvality nebudou odpovídat 

potřebám na té dané pozici. Ke všemu když výběrové komise na nové náměstky jsou 

složeny ze čtyř osob, kdy dvě jmenuje ministr daného rezortu a z těchto svou osob je 

jeden z nich předseda, jehož hlas má v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas. Bohužel, 

soudně nikdo tuto diskriminační část úpravy nenapadl, takže je dále účinná a výběrová 

řízení podle ní byla provedena. 

 Velkou kapitolou, která se začala psát s plnou účinností zákona o státní službě, 

jsou úřednické zkoušky. Jejich metodiku a přípravu má na starosti Sekce pro státní službu 

na Ministerstvu vnitra, konkrétně odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce, který 

vydává informační materiály a s pomocí Informačního systému o státní službě zajišťuje 

organizační chod přihlašování a skládání těchto zkoušek. Osm tisíc úředníků již základní 

zkoušku ke konci června 2016 složilo, pár desítek jich propadlo.261 Stejný počet úředníků 

složení základní úřednické zkoušky ještě čeká. V případě neúspěšnosti mají tito uchazeči 

ještě jednu šanci na opravu. V případě druhého neúspěšného pokusu však již dostanou 

výpověď.  

 Značná odpovědnost za implementaci zákona do praxe také ležela a leží  

na jednotlivých státních tajemnících na příslušných ministerstvech. Je jich celkem čtrnáct, 

                                                 

260 Viz Náměstci dostali pardon, nemusí dokládat praxi. Novinky.cz [online] 2015 [cit. 2016-11-30] 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/384996-namestci-dostali-pardon-nemusi-dokladat-praxi.html 

. 

261 Viz Státní služba není jako v britském seriálu, je tvrdá, říká superúředník. iDnes.cz [online] 2016 [cit. 

2016-11-30] Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/rok-sluzebniho-zakona-statni-urednici-skladaji-

zkousky-a-chrani-je-statni-tajemnici-g3z-/ekonomika.aspx?c=A160624_150843_ekonomika_jvl . 



84 

na každém ministerstvu jeden. Tito mají za úkol především organizační a personální věci 

kolem státní služby a slouží jako nárazník pro nespokojené úředníky. Úředníci se k nim 

mohou odvolávat, pokud nesouhlasí s rozhodnutím nadřízeného ohledně výše odměn 

nebo služebního zařazení na určitou pozici. Zároveň také přijímají stížnosti. Nejčastěji  

na nespokojenost se služebním hodnocením, s výběrovým řízením nebo s chováním 

svého představeného. Takových stížností přišla k červnu 2016 zatím čtyřicítka.262 

V případě nespokojenosti s vyřízením mají zaměstnanci pod státní službou možnost se 

odvolat až k náměstkovi ministra vnitra pro státní službu a pokud ani tam nebudou 

spokojeni mohou podat žalobu, která se bude řešit v režimu správního soudnictví. Taková 

žaloba však do dne uzavření rukopisu této práce zatím podána nebyla.  

 U státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech si autor práce dovolí ještě 

chvíli setrvat. Jejich Služební hodnocení je podle § 155 odst. 2 zákona o státní službě 

prováděno jednou ročně v prvním čtvrtletí kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok. 

Podle § 156 odst. 3 zákona o státní službě provádí služební hodnocení státního tajemníka 

náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký v součinnosti s příslušným 

členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády, kdy součinnost člena vlády na služebním 

hodnocení spočívá především v poskytnutí podkladů pro provedení služebního hodnocení 

a odsouhlasení výsledného hodnocení. Kritéria hodnocení charakterizující služební místa 

státních tajemníků jsou přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 134/2015 Sb. a samotné 

hodnocení se provádí v souladu se služebním předpisem263 náměstka ministra vnitra pro 

státní službu. V případě, že by státní tajemník získal dvě po sobě negativní hodnocení, 

byl by propuštěn. Během posledního hodnocení za období od 30. dubna 2015 do 31. 

prosince 2015 se však toto nestalo ani v jednom případě. Všichni státní tajemníci byli 

hodnoceni výborně, a především byla vyzdvihována jejich úspěšnost při implementaci 

zákona o státní službě do praxe na jejich rezortech. Toto mimořádné pracovní nasazení 

se však ve výrazné míře projevilo i v peněžních odměnách pro jednotlivé státní 

                                                 

262 Viz Státní služba není jako v britském seriálu, je tvrdá, říká superúředník. iDnes.cz [online] 2016 [cit. 

2016-11-30] Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/rok-sluzebniho-zakona-statni-urednici-skladaji-

zkousky-a-chrani-je-statni-tajemnici-g3z-/ekonomika.aspx?c=A160624_150843_ekonomika_jvl . 

263 Viz kapitola 3.1 této práce. 
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tajemníky.264 Za první dvě třetiny roku 2016 byla úspěšná implementace zákona oceněna 

na odměnách pro státní tajemníky na více než šest milionů korun. Odměny státním 

tajemníkům přiděluje náměstek ministra vnitra pro státní službu. Ten sám obdržel od 

března 2015 do uzavření rukopisu této práce na odměnách od ministra vnitra přes půl 

milionu korun. Samotné měsíční platy státních tajemníků se pohybují okolo devadesáti 

tisíc korun. A za co že se takto štědré odměny udělují? Tak například za zřízení dětské 

skupiny nebo svědomitou analýzu služebního hodnocení za svůj daný rezort…  

O odměnách rozhoduje náměstek ministra vnitra pro státní službu obvykle po konzultaci 

s příslušným ministrem. Výše odměny je závislá na množství a povaze plněných úkolů. 

Rozdíly plynou ze struktury útvarů, jež jsou zařazeny do sekcí státních tajemníků,265 

respektive z míry zapojení státních tajemníků do plnění úkolů jednotlivých ministerstev 

nad rámec jejich povinností dle zákona o státní službě. Bezmála v superlativech byl 

ministrem vnitra hodnocen i sám náměstek Postránecký, který si během působení ve 

funkci a mimořádného vytížení po dobu ostré implantace zákona o státní službě do praxe 

dokonce stihl dodělat i jazykový certifikát B2 z anglického jazyka na British Council. 

Jediné doporučení tak plynou k jeho osobě v oblasti řízení lidských zdrojů, kde by si měl 

prohloubit znalosti účastí na školeních a zároveň je po něm vyžadováno vyhodnocení 

zkušeností s dosavadní aplikací zákona o státní službě jako podklad pro jeho případnou 

novelizaci.  

 Během přijímání zákona i poté rezonoval veřejným prostorem spor o pozici  

tak zvaných politických náměstků, termínem zákona náměstků člena vlády. I tento institut 

zákona byl úspěšně implementován, kdy alespoň jednoho politického náměstka obsadili 

na všech ministerstvech, s výjimkou Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva životního 

prostředí, Ministerstva obrany a Ministerstva pro místní rozvoj. Někteří z těchto 

náměstků, domnívá se autor této práce, jsou opravdu jen straničtí aparátčíci, kteří místo 

                                                 

264 Viz Miliony na odměny státních tajemníků: Čoček z ministerstva dopravy dostal už přes 666 tisíc. 

Ceska-justice.cz [online] 2016 [cit. 2016-11-30] Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2016/11/miliony-

na-odmeny-statnich-tajemniku-cocek-z-ministerstva-dopravy-dostal-uz-pres-666-tisic/ . 

265 Viz Příloha č. 5 této práce. 
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dostali od svého stranicky spřízněného ministra, avšak i dle tvrzení samotných ministrů266 

vykonává většina z těchto náměstků přesně ty činnosti, kvůli kterým byla možnost jejich 

jmenování v zákoně ponechána. Zastupují tak ministry například v době jejich 

nepřítomnosti na vládě, komisích a jiných kolektivních orgánech nebo při jednání na 

výborech v Parlamentu. 

 

4. Funkčnost 

 

 Cílem, který by si měl zákonodárce vytyčit při každém legislativním záměru, je 

následná funkčnost dané právní normy z této zákonodárné iniciativy vzešlé. Bohužel  

se často i přes snahu tomuto cíli dostát nepodaří vše tak, jak zákonodárce zamýšlel nebo 

se projeví nedostatky, které při tvorbě vůbec promyšleny nebyly. Stejně tak trpěl a trpí 

zákon o státní službě nejen bolestmi porodními (o kterých je pojednáno na jiném místě 

v této práci), ale i neduhy poporodními. Na ty hlavní se autor této práce zaměřuje 

v následujících kapitolách. 

 

4.1 Lex Klausová 

 

 Jeden z prvních, ale o to závažnějších nedostatků ve funkčnosti se projevil záhy 

po tom, co zákon o státní službě vešel v plnou účinnost. Problémy se týkaly 

diplomatických pracovníků a rozměr celé záležitosti byl i politický. Vzhledem k tomu, že 

se daný legislativní nedostatek týkal přímo i tehdy poměrně čerstvě jmenované 

velvyslankyně České republiky na Slovensku, paní Livie Klausové, manželky bývalého 

                                                 

266 Viz Z budižkničemu jsou žádané funkce. Novinky.cz [online] 2016 [cit. 2016-11-30] Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/domaci/411440-z-budizknicemu-jsou-zadane-funkce-nekteri-ministri-ale-

vzdoruji.html . 
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prezidenta Václava Klause, vžil se pro zákon, který tento nedostatek odstraňoval, termín 

„Lex Klausová“. 

 Základním problémem byla podmínka pro všechny zaměstnance, kteří spadají pod 

státní službu, včetně diplomatických pracovníků, která stanoví, že všem takovým 

služebním zaměstnancům končí jejich služební poměr uplynutím daného kalendářního 

roku, ve kterém překročí sedmdesát let věku.267 Takové omezení by tak způsobilo, že by 

ve svých funkcích musely skončit velvyslankyně v Syrské arabské republice Eva Filipi  

a zároveň velvyslankyně ve Slovenské republice Livia Klausová. K nešťastnosti 

takového řešení se vyjadřovali přední ústavní činitelé,268 načež bylo přijato rozhodnutí, 

že zákon bude podroben novelizaci, která u diplomatických pracovníků a velvyslanců 

dané věkové omezení sedmdesáti lety vypustí. Autor práce považuje dané rozhodnutí  

za správné, především u velvyslankyně České republiky v Syrské arabské republice, paní 

Evy Filipi, by se jednalo o velkou ztrátu, kdy v současné době je Česká republika jedinou 

unijní zemí, která má na území Sýrie otevřenu funkční ambasádu a zároveň v případě 

potřeby zastupujeme i zájmy Spojených států amerických. 

 Cílem zákonodárce bylo přijmout tuto novelizaci zákona o státní službě tak,  

aby vstoupila v platnost ještě před první lednem 2016 a dvě shora zmíněné velvyslankyně 

tak mohly zůstat na svých postech. Tento cíl se bohužel splnit nepodařilo. Ač byl vládní 

návrh zákona rozeslán poslancům již 23. září 2015, nepodařilo se ho poslancům schválit 

dostatečně včas na to, aby mohl být zařazen ještě na poslední prosincovou schůzi Senátu. 

Vznikla tak situace, kdy obě dvě zmíněné velvyslankyně pozbyly právní titul k tomu,  

aby mohly vykonávat činnost pro Ministerstvo zahraničních věcí. Zároveň ale prezident 

republiky, který velvyslance jmenuje a odvolává, vzkázal, že ani jednu z velvyslankyň 

neodvolá a v případě velvyslankyně Filipi poskytl dokonce vyjádření, že udělá vše, co je 

                                                 

267 § 74 odst. 1 písm. h) ZSS, novelizací doplněno: „; to neplatí pro státního zaměstnance, který byl 

jmenován na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu před dovršením věku 70 let; v takovém 

případě skončí služební poměr státního zaměstnance dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl 

odvolán ze služebního místa vedoucího zastupitelského úřadu“. 

268 Viz například Věkové omezení u Klausové a dalších velvyslanců je hloupé, míní Zemana. iDnes.cz 

[online] 2015 [cit. 2016-11-30] Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/zeman-k-vekovemu-omezeni-

velvyslancu-klausova-fl8-/domaci.aspx?c=A150220_162601_domaci_jj . 
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v jeho kompetencích, aby k jejímu odvolání nedošlo.269 Ministerstvo zahraničních věcí 

vyřešilo situaci poměrně elegantním, avšak v diplomatických službách neobvyklým 

způsobem, když obě dvě velvyslankyně dostaly od prvního ledna 2016 dohody  

o provedení práce, na základě kterých mohly na svých postech zůstat i mimo režim 

zákona o státní službě. 

 V současné době se již v Poslanecké sněmovně po prvním čtení nachází 

komplexní vládní návrh zbrusu nového zákona o zahraniční službě,270 který má ambici 

autonomně upravovat celou oblast diplomatických a konzulárních pracovníků. Shora 

popsané peripetie by se tak již nikdy v budoucnu neměly opakovat. 

 Autor práce považuje v souvislosti s tímto bodem za vhodné se zmínit ještě  

o jednom tématu, které přímo souvisí s funkčností zákona o státní službě a diplomatickým 

servisem. Je bohužel smutným faktem, že na posty velvyslanců a vysokých 

diplomatických pracovníků jsou čas od času vysílání bývalí loajální státní úředníci,  

a to těsně před tím, než jejich stranickému nebo jinému politickému vedoucímu končí 

mandát a on se chce touto cestou postarat o svoje už skoro bývalé podřízené. Zákon  

o státní službě tuto praxi částečně komplikuje, a to především kvůli nutnosti změn 

systemizace při přijímání každého nového pracovníka do diplomatických služeb  

a zároveň jasně definovaným kariérním postupem. Proto se někteří takoví shora popsaní 

úředníci nechali ještě před první červencem 2015 zaměstnat na částečné úvazky  

na Ministerstvu zahraničních věcí v režimu zákoníku práce, následně se překlopili do 

režimu zákona o státní službě, čímž učinili svoji případnou cestu do diplomatických 

služeb jednodušší. Tím nejvíce medializovaným je případ hradního protokoláře Jindřicha 

Forejta, lžidoktora se středoškolským vzděláním, který se ještě před plnou účinností 

zákona o státní službě nechal zaměstnat v Černínském paláci v odboru diplomatického 

                                                 

269 Viz Filipi i Klausová kývly na dohodu, která je udrží jako velvyslankyně. iDnes.cz [online] 2015 [cit. 

2016-11-30] Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/filipi-i-klausova-kyvly-na-dohodu-ktera-je-udrzi-jako-

velvyslankyne-11v-/domaci.aspx?c=A151230_091821_domaci_kop . 

270 Sněmovní tisk č. 994. 
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protokolu.271 Byl mu sice poskytován pouze základní plat, protože nemá vyšší než 

středoškolské vzdělání, ale účel, aby byl překlopen pod režim zákona o státní službě, byl 

splněn. Je totiž dost dobře možné, že bez tohoto překlopení by se v budoucnu se svojí 

absencí vysokoškolského vzdělání nemohl vůbec velvyslancem stát, protože by se ani 

nemohl přihlásit do daného výběrového řízení na služební místo, protože by nesplňoval 

danou podmínku vzdělání. Důvodem těchto kroků Jindřicha Forejta byla jeho veřejně 

deklarovaná ambice stát se jednoho dne velvyslancem u Svatého stolce ve Vatikánu. Dle 

autora práce se však jedná o ukázkové zneužití zákona a ohýbání jeho ustanovení, když 

přesně takovýmto praktikám měla a má úprava za cíl zabránit. Boží mlýny však melou 

pomalu, ale jistě a na každého nepoctivce jednou dojde. Stejně tak došlo v prosinci 2016 

na Jindřicha Forejta, když po zveřejnění skandálních videí z jeho soukromí, na který 

požívá drogy, odešel jak z pozice ředitele kanceláře protokolu prezidenta republiky, tak 

následně ukončil i svůj služební poměr na Ministerstvu zahraničních věcí.272 

 

4.2 Lex Vitásková 

 

 Počátkem roku 2016 se naplno rozhořel spor o postavení předsedkyně  

a místopředsedy Energetického regulačního úřadu. Částečně za něj může sám 

zákonodárce, který od léta roku 2017 mění organizační model Energetického regulačního 

úřadu, kdy v jeho čele již nebude stát předseda, ale Rada. V legislativní smršti se potom 

jednoduše stalo, že pod zákon o státní službě se omylem podřídila i současná předsedkyně  

a problém byl na světě. Některé politické síly ve vládě se tak tímto způsobem chtěly 

s nepohodlnou předsedkyní Energetického regulačního úřadu vypořádat. V době 

                                                 

271 Viz Forejt dostal druhou židli. Kromě Hradu pracuje i pro resort zahraničí, chce být velvyslancem. 

Lidovky.cz [online] 2015 [cit. 2016-11-30] Dostupné z: http://www.lidovky.cz/forejt-dostal-druhou-zidli-

hradni-ceremoniar-chce-byt-velvyslancem-1pn-/zpravy-

domov.aspx?c=A150630_181217_ln_domov_mct . 

272 Viz Forejt končí i na ministerstvu zahraničí. Post ve Vatikánu je v nedohlednu. iDnes.cz [online] 2017 

[cit. 2017-01-01] Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/forejt-nebude-zamestnancem-ministerstva-zahranici-

fx5-/domaci.aspx?c=A170101_140502_domaci_zt . 
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popisovaného sporu totiž předsedkyni tohoto úřadu jmenoval a odvolával prezident,  

a to na návrh vlády. Prezident republiky nicméně za tehdejší předsedkyní Alenou 

Vitáskovou stál a z funkce ji odvolat nehodlal. Některým politickým silám ve vládě se 

tak podřazením předsedkyně pod zákon o státní službě naskytla unikátní příležitost, jak 

se jí zbavit bez nutnosti součinnosti s prezidentem. Alena Vitásková byla totiž tou dobou 

trestně stíhaná a následně i nepravomocně odsouzená na osm a půl roku do vězení 

v případu solárních elektráren, kterým podle soudu vytvořila podmínky, aby mohly zůstat 

v provozu, včetně těch, které dostaly licenci na výhodnou výkupní cenu, aniž by na ni 

měly nárok. Vzhledem k tomuto trestnímu stíhání by Alena Vitásková po složení 

služebního slibu byla vzápětí postavena mimo službu.273 Navíc v době, o které hovoříme,  

se na Alenu Vitáskovou sneslo další obvinění pro porušení pravomoci při správě cizího 

majetku, kdy prý podle obžaloby jmenovala Renatu Veseckou do funkce na Energetickém 

regulačním úřadě bez předchozí potřebné praxe.274 

 Vláda zprvu souhlasila se stanoviskem Ministerstva vnitra, které podřazovalo 

předsedkyni a místopředsedu275 Úřadu pod zákon o státní službě a vládě tak byl předložen 

materiál, kterým se měl předseda vlády pověřit prováděním úkonů vlády jako služebního 

orgánu vůči předsedkyni Energetického regulačního úřadu. Tento materiál však pro 

zásadní rozpory nebyl projednán. Ministerstvo vnitra tvrdilo, že předsedkyně pod zákon 

o státní službě spadá, Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdilo, že nikoliv. Vládě tak byla 

předložena 18. ledna informace o postupu vlády jako služebního orgánu (tj. vlády jako 

celku) vůči předsedkyni Energetického regulačního úřadu.276 Vláda tuto informaci 

projednala, nicméně rozpory opět vyřešeny nebyly. Devatenáctého ledna se tak sešli 

k jednání zástupci Úřadu vlády, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti  

                                                 

273 § 48 ZSS 

274 Viz například Vitásková se kvůli sporu o Veseckou obrátila na Ústavní soud. Ct24.cz [online] 2016 [cit. 

2016-11-30] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1681594-vitaskova-se-kvuli-sporu-o-

veseckou-obratila-na-ustavni-soud . 

275 Jednotné číslo bylo v této době používáno proto, že všichni ostatní místopředsedové Energetického 

regulačního úřadu rezignovali nebo byli odvoláni, takže Energetický regulační úřad měl pouze předsedkyni 

a místopředsedu (místopředsedkyni). 

276 č.j. OVA 37/16 na jednání vlády. 
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a Ministerstva průmyslu a obchodu, a to za účelem vyjasnění skutečnosti souvisejících 

s popisovaným problémem s projednáním postavení předsedy a místopředsedy 

Energetického regulačního úřadu. Na jednání převážil názor, že počínaje 1. lednem 2016 

se na předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu hledí jako na osoby ve 

služebním poměru, avšak s ohledem na specifika, která jsou upravena v energetickém 

zákoně (jako jsou například forma jmenování a speciální důvody odvolání, předpoklady 

pro výkon služby).  

 Na jednání se však vyskytly i odlišné názory, které zastávaly stanovisko,  

že předseda a místopředseda Energetického regulačního úřadu se i nadále budou 

považovat za osoby vyňaté z působnosti zákona o státní službě s tím, že jde o evidentní 

chybu v zákoně, která se dá překlenout výkladem. Takovouto argumentaci zastává jak 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak samotný Energetický regulační úřad, který zároveň 

argumentuje údajným nesouladem s právem EU, pokud by byli podřazeni pod zákon  

o státní službě. Informace o právním postavení předsedy a místopředsedy Energetického 

regulačního úřadu, čj. 76/16. pro vládu k tomuto uvádí následující: „Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných 

pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES i směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných 

pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES 

předpokládají nezávislost vnitrostátního regulačního orgánu, jímž je v českých 

podmínkách Energetický regulační úřad (ERÚ), pouze při výkonu jeho povinností  

a pravomocí, které mu jsou na základě těchto směrnic uloženy, resp. svěřeny. Směrnice 

požadují, aby regulační orgán vykonával své úkoly nestranně a transparentně. Za tímto 

účelem mají členské státy zajistit, aby regulační orgán při plnění svých regulačních úkolů 

byl zaprvé právně odlišný od jakéhokoli jiného veřejnoprávního nebo soukromoprávního 

subjektu a na něm funkčně nezávislý, zadruhé, aby jeho zaměstnanci a osoby odpovědné 

za jeho řízení jednali nezávisle na jakémkoli tržním zájmu a při plnění svých regulačních 

úkolů nevyhledávali ani nepřijímali přímé pokyny od vlády nebo jiného veřejnoprávního 

nebo soukromoprávního subjektu (viz čl. 39 odst. 4 směrnice 2009/73/ES a čl. 35 odst. 4 

směrnice 2009/72/ES). Směrnice dále požaduje, aby regulační orgán mohl přijímat 

samostatná rozhodnutí nezávisle na jakémkoliv politickém subjektu [viz čl. 39 odst. 5 

písm. a) směrnice 2009/73/ES a čl. 35 odst. 5 písm. a) směrnice 2009/72/ES]. Vzhledem 
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k tomu, že podřazení předsedy, resp. předsedkyně, a místopředsedů ERÚ pod zákon  

o státní službě se má dotknout pouze organizačních záležitostí úřadu a nemá zasahovat 

do výkonu vlastních regulačních úkolů ERÚ stanovených zejména směrnicemi, resp. 

příslušnými transpozičními předpisy, nezávislost vnitrostátního regulačního orgánu  

ve smyslu, jak ji požadují zmíněné směrnice, by neměla být ohrožena. Naopak s ohledem 

na to, že směrnice staví nezávislost zaměstnanců regulačního orgánu i osob odpovědných 

za jeho řízení v zásadě na stejnou úroveň, je možné vnímat podřazení osob odpovědných 

za řízení úřadu pod zákon o státní službě za vhodné. 

 Z hlediska obecných principů v právu EU nicméně předsedkyně, příp. 

místopředsedové ERÚ, mohou argumentovat účelovostí aktuálního záměru podřadit je 

pod zákon o státní službě, a to s ohledem na skutečnost, že např. vedení Českého 

telekomunikačního úřadu, které má disponovat podobnou nezávislostí, pod zákon o státní 

službě nespadá (naopak pod zákon o státní službě spadá vedení Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost). Řádná implementace práva EU dle judikatury Soudního dvora EU 

předpokládá, že práva a povinnosti, které z práva EU vyplývají, musí být ve vnitrostátním 

právu stanoveny jednoznačně a konzistentně, aby byl naplněn princip právní jistoty  

a legitimního očekávání. Evropská komise by v případném řízení pro porušení povinností 

vyplývajících z práva EU, mohla konstatovat, že s ohledem na nejednoznačné právní 

postavení osob ve vedení ERÚ v daném případě došlo k chybné aplikaci práva EU.  

 Postavením tzv. nezávislých správních úřadů (nezávislých regulátorů) se zabýval 

Ústavní soud v odůvodnění nálezu Pl. ÚS 21/14, jímž zrušil § 17 odst. 3 větu čtvrtou 

zákona o státní službě, která stanovila, že jde-li o systemizaci Úřadu Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního 

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

Českého statistického úřadu nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, nemůže vláda 

bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst státních zaměstnanců 

a objem prostředků na platy státních zaměstnanců oproti systemizaci pro předchozí 

kalendářní rok.  

 V odůvodnění předmětného nálezu Ústavní soud mimo jiné uvedl, že „systemizace 

je klíčovým prostředkem, kterým vláda může dostát své odpovědnosti ústavně 
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zakotveného vrcholného orgánu výkonné moci (čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky) 

za řádné fungování státní správy“. Ústavní soud tímto navíc „nezpochybnil skutečnost, 

že regulace či správa určitých specifických oblastí veřejné moci vyžaduje nezávislé 

postavení regulačních orgánů, ale uplatnění prvků nezávislosti musí být omezené a musí 

respektovat ústavní pořádek“. Uvedené postavení tzv. nezávislých správních úřadů pak 

Ústavní soud posuzoval i v širších souvislostech, když dále konstatoval, že jejich specifika 

„je třeba hodnotit systémově  v kontextu celkového ústavního uspořádání České republiky 

jako parlamentní demokracie, v níž se otázky pravomocí a kompetencí v rámci veřejné 

moci nutně váží na parlamentní odpovědnost vlády za výkon státní správy“. 

 Z uvedeného odůvodnění nálezu Ústavního soudu lze tedy dovodit, že vláda nemá 

suplovat činnost ostatních orgánů moci výkonné, tj. nemá přebírat výkon jejich 

působnosti ať už přímo či pokyny, jak tuto působnost konkrétně vykonávat, neboť takový 

postup by mohl představovat zásah do nezávislého postavení těchto orgánů, avšak tato 

nezávislost není bezbřehá, neboť vláda musí disponovat prostředky, jimiž by mohla dostát 

své ústavní odpovědnosti za správné fungování moci výkonné, v tomto případě tedy 

zajistit zákonné a efektivní fungování uvedených úřadů a zodpovídat se za toto fungování 

Poslanecké sněmovně.  

 Pokud vláda v souladu s platným zněním zákona o státní službě v rámci 

systemizace služebních míst schválila, že někteří vedoucí představitelé uvedených 

správních úřadů mají vykonávat svou funkci ve služebním poměru, lze toto opatření 

považovat za adekvátní ve vztahu k zajištění řádného fungování těchto úřadů a nelze jej 

považovat za zásah do jejich věcné působnosti jako regulátora či správce specifické 

oblasti veřejné moci.“ 

 Jak vidno ze shora popsaných argumentací ministerstev, je zjevné, že o právním 

postavení předsedy a místopředsedy Energetického regulačního úřadu panovaly značné 

rozpory. Vláda se tak rozhodla využít služeb Legislativní rady vlády jako odborného 

poradního orgánu vlády a obrátila se na ni s žádostí o podání jejího výkladu k postavení 

zmíněných vedoucích představitelů Energetického regulačního úřadu. 

 Legislativní rada vlády si nejdříve analyzuje vzniklou situaci, kdy v materiálech 

doložených k následně přijatému usnesení vlády popisuje současný stav a konstatuje,  



94 

že na počátku roku 2016 předložil ministr vnitra návrh usnesení,277 kterým měla vláda 

rozhodnout, kdo bude vůči předsedovi Energetického regulačního plnit funkci služebního 

orgánu podle zákona o státní službě. Pro nejednotný výklad278 o právním postavení 

vedení Energetického regulačního úřadu ve vztahu k zákonu o státní službě však dané 

usnesení přijato nebylo, když navíc poté předložil ministr průmyslu a obchodu vládě svůj 

materiál,279 který naopak tvrdí, že se zákon o státní službě na současné vedení nevztahuje. 

Zpravodajem zprávy Legislativní rady vlády byl určen Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr,  

Ph. D., člen Legislativní rady vlády, který ve svojí zpravodajské zprávě, kterou má autor 

práce k dispozici, shrnuje současný právní stav, když konstatuje, že: „Podle § 2 odst. 1 

písm. g) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění účinném do 31. 12. 2015, se 

služební zákon nevztahuje na předsedu a místopředsedu ERÚ. Novela energetického 

zákona (zákon č. 131/2015 Sb.) v tomto ustanovení nahradila předsedu a místopředsedu 

ERÚ členem Rady ERÚ. Rada ERÚ jako kolegiátní orgán v čele ERÚ ovšem dosud 

neexistuje, původně měla vzniknout k 1. 7. 2015, v důsledku změny ustanovení o účinnosti 

zákona však vznikne až k 1. 8. 2017. Odkazuje-li tedy služební zákon už nyní na členy 

Rady ERÚ, jedná se o zjevnou legislativní chybu, jejíž vznik zevrubně popisuje návrh 

vyjádření LRV.  V důsledku této legislativní chyby ovšem vznikla mezera v zákoně, neboť 

do 31. 7. 2017 bude v čele ERÚ jeho předseda a místopředseda, jejichž vztah ke 

služebnímu zákonu žádné ustanovení výslovně neřeší. Předmětem sporu tedy je, zda se od 

1. 1. 2016 do 31. 7. 2017 na předsedu a místopředsedu ERÚ vztahuje služební zákon. 

Podle předloženého rozboru Ministerstva vnitra a podle systemizace služebních míst 

schválené usnesením vlády č. 1006 ze 7. 12. 2015 ano, podle předloženého rozboru 

Ministerstva průmyslu a obchodu a podle návrhu vyjádření LRV ne.“ V následné 

interpretaci založené na výkladových metodách právních norem pak docent Wintr uvádí, 

že pouze dle jazykového výkladu by bylo možné za současné situace aplikovat na 

předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu ustanovení zákona o státní 

                                                 

277 Návrh usnesení vlády, kterým v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

vláda pověřuje předsedu vlády prováděním úkonů vlády jako služebního orgánu vůči předsedkyni 

Energetického regulačního úřadu, čj. 18/16. 

278 Informace o postupu vlády jako služebního orgánu předsedkyně Energetického regulačního úřadu, čj. 

37/16. 

279 Informace o právním postavení předsedy Energetického regulačního úřadu, čj. 134/16. 
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službě. Avšak proti tomuto výkladu stojí ostatní výkladové metody, jmenovitě 

systematická, historická a teleologická. Dle systematických argumentů totiž neexistují 

žádná přechodná ustanovení, která by osvětlovala, proč by se právě na onu přechodnou 

dobu od prvního ledna 2016 do 31. července 2017 měl na vedení Energetického 

regulačního úřadu vztahovat zákon o státní službě. Zároveň ostatní vedoucí ústředních 

správních úřadů, kromě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, pod režim zákon o státní 

službě nespadají. Ani z historického výkladu nelze dle docenta Wintra z žádného 

dokumentu, který provádí legislativní proces vyvodit závěr, že by se na vedení 

Energetického regulačního úřadu měl po již zmíněnou přechodnou dobu vztahovat režim 

zákona o státní službě. Z pohledu teleologického výkladu také nelze přiznat pravidlu 

dočasnému podřazení osob v čele Energetického regulačního úřadu pod režim zákona  

o státní službě rozumný účel. Dle docenta Wintra tak lze jazykové znění § 2 odst. 1 písm. 

g) zákona o státní službě považovat za teleologickou mezeru v zákoně, která je tak 

protiplánovou neúplností zákona, tudíž si pro její vyřešení můžeme pomoci analogií 

zákona (analogia legis), za kterou docent Wintr považuje § 2 odst. 1 písm. g), které 

stanoví, že se služební zákon nevztahuje na členy Rady Energetického regulačního úřadu. 

Tuto analogii je tak třeba vztáhnout na předsedu a místopředsedu Energetického 

regulačního úřadu, kteří v současné době vykonávají působnost Rady Energetického 

regulačního úřadu. Závěrem svojí zpravodajské zprávy pro Legislativní radu vlády docent 

Wintr konstatuje, že se dle jeho názoru v tomto případě zajisté nejedná o zakázanou 

analogii a uzavírá argumentem eurokonformity, kdy poukazuje že vynětí vedení 

Energetického regulačního úřadu z působnosti zákona o státní službě lépe odpovídá 

požadavku nezávislosti národních regulátorů.  

 Legislativní rada vlády se s argumenty docenta Wintra ztotožnila a v závěru svého 

stanoviska vládě tak doporučila, vycházet z toho, že se ani po .1 lednu 2016 na předsedu 

a místopředsedu Energetického regulačního úřadu zákon o státní službě nevztahuje. 

Vláda toto doporučení Legislativní rady vlády vzala na vědomí a zachovala se podle 

něho.280 

                                                 

280 Usnesení vlády České republiky č. 179 ze dne 17. února 2016. 
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4.3 Výběrová řízení 

 

 Avšak jedním z nejpalčivějších funkčních problémů, se kterými se nakonec 

v souvislosti s plnou účinností zákona o státní službě musí jednotlivé služební úřady 

potýkat, je problematika výběrových řízení na jednotlivá služební místa. Zákon o státní 

službě totiž zavedl tak administrativně náročná výběrová řízení, která uchazeče odradí již 

v samotném počátku. Autor práce nabízí čtenáři k úvaze, zda by ho lákalo přihlásit se do 

výběrového řízení na pozici ministerského rady v 12. platové třídě, kdy je potřeba jen 

k přihlášce doložit Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo 

státního zaměstnance, Písemné čestné prohlášení o státním občanství, Písemné čestné 

prohlášení o svéprávnosti, Údaje poskytnuté žadatelem tvořící přílohu oznámení  

o výběrovém řízení, Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, Písemné čestné 

prohlášení o zdravotní způsobilosti a žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky. 

Navíc samozřejmě ještě strukturovaný profesní životopis a často ještě písemnou práci 

v rozsahu minimálně dvou normostran na určité téma.281 Mimo tyto shora zmíněné 

požadavky doložené pouze čestnými prohlášeními a jinými neověřenými dokumenty,  

je třeba navíc dodat výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Již zde, 

v samotném počátku výběrového řízení, tak vznikají uchazeči vícenáklady jak finanční, 

tak časové, které musí uchazeč vynaložit navíc oproti případné účastí ve výběrových 

řízení na pozice v soukromé sféře. Na obranu služebního úřadu je nutno zmínit, že při 

poskytnutí potřebných osobních údajů si služební orgán vyžádá výpis z evidence 

z Rejstříků trestů sám podle § 26 odst. 1 věty třetí zákona o státní službě. 

 Pokud uchazeč podstoupí všechna tato martyria, která se vztahují vůbec 

k samotnému přihlášení se do výběrového řízení a je úspěšný, pozve ho služební orgán 

na ústní pohovor. Lze je třeba opět dokládat další úředně ověřenou listinu, a sice kopii 

dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Je pochopitelné, že kontrola 

takového množství dokumentů trvá určitou, poměrně dlouhou, dobu, po kterou případný 

                                                 

281 Požadavky na podklady viz např. http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyberova-rizeni-sekce-pro-statni-

sluzbu.aspx . 
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uchazeč velmi často čekání nevydrží a přijme jiné místo, často v soukromé sféře, kde na 

něj nejsou kladeny tyto, dle autora této práce, nepřiměřené administrativní požadavky. 

Ke všemu když do doby složení tak zvané základní úřednické zkoušky mají nově přijatí 

úspěšní uchazeči výběrových řízení plat, který odpovídá nejnižšímu platovému stupni 

v dané platové třídě. Téma samotné bylo poměrně výrazně medializováno,282 kdy 

náměstek ministra vnitra pro státní službu informoval,  

že nedostatek jak kandidátů, kteří se přihlašují do výběrových řízení, tak podstav  

na jednotlivých rezortech, má v plánu řešit například návrhem na zavedení náborového 

příspěvku až sto tisíc korun pro úspěšné uchazeče na místo, které by se ani třikrát po sobě 

nepodařilo obsadit na základě výběrového řízení bez náborového příspěvku. Vláda 

zároveň vzhledem k příznivé makroekonomické situaci přijala několik usnesení,  

na základě kterých stoupnou platy ve veřejném sektoru, včetně platů zaměstnanců pod 

režimem zákona o státní službě. 

 Příkladem úřadu, který doslova trpí pod tíhou administrativní náročnosti 

výběrových řízení, je Ministerstvo spravedlnosti.283 Dle tvrzení ministra spravedlnosti 

hlásí jeho podřízení v současnosti sto neobsazených pozic. „Jedná se především o padesát 

právníků a jedenadvacet IT specialistů,“ tvrdil ještě koncem července 2016 šéf rezortu 

Robert Pelikán. Není se dle autora práce čemu divit. I navzdory faktu, že právnické 

fakulty chrlí každý rok na trh stovky nových absolventů, poptávka po nich na trhu stále 

neklesá. Po pěti, někdy až šesti letech náročného studia, se valná většina z absolventů 

vrhne spíše do vod sféry soukromé než na čekací listinu, kterou nabízí veřejná sféra. Tuto 

neblahou situaci (nejen) pro Ministerstvo spravedlnosti umocňuje ještě fakt, že je v Praze. 

Sehnat pracovní uplatnění jako právník v hlavním městě je zajisté násobně jednodušší 

než v Brně nebo Ostravě, případně dalších krajských městech. Autor tak tuto myšlenku 

dává k úvaze, zda by v dnešní době jednoduché elektronické komunikace nebylo vhodné 

části aparátů jednotlivých úřadů decentralizovat rovnoměrně po celé České republice,  

                                                 

282 Viz Lidé nechtějí dělat pro stát. Nástupní plat je mizerný, výběr zdlouhavý. iDnes.cz [online] 2016 [cit. 

2016-11-30] Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/dopady-sluzebniho-zakona-0h7-

/domaci.aspx?c=A160627_221850_domaci_neh . 

283 Viz Služební zákon čeká úprava: Kratší výběrová řízení i víc peněz úředníkům. Ct24.cz [online] 2016 

[cit. 2016-11-30] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1855276-sluzebni-zakon-ceka-

uprava-kratsi-vyberova-rizeni-i-vic-penez-urednikum . 
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jak v zájmu úspory nákladů, tak v rámci jednoduššího náboru odborných pracovníků. 

Spravedlnost totiž není jediným ministerstvem v personální tísni. Osmašedesát 

neobsazených míst hlásilo koncem července loňského roku i Ministerstvo obrany, čtyřicet 

doprava a dvaatřicet místní rozvoj. Třicet volných míst bylo i na Ministerstvu 

zemědělství.  

 Vzhledem k popsané situaci přišli odpovědní činitelé i s dalšími návrhy na úpravu 

funkčnosti výběrových řízení, jako je úprava platových podmínek, které by měly více 

odpovídat praxi uchazečů, konkurzy se zase mají zkrátit tím, že k ústnímu pohovoru  

by šli jen úspěšní uchazeči z písemného kola. Dokumenty o zdravotní způsobilosti by se 

nově dokládaly až při výběrovém řízení, nikoliv již při odpovědi na inzerát. Proti 

případným úpravám není ani opozice. Poukazuje například na problematickou situaci, 

která panuje i na jednotlivých rezortních podřízených organizací284 nebo na fakt, že 

většina představených v současnosti tráví polovinu pracovní doby tím, že vyhlašuje 

výběrová řízení.285 Navrhované změny jsou již nyní zakomponovány v novele zákona o 

státní službě,286která je v Poslanecké sněmovně před závěrečným třetím čtením. 

 Dle autora práce je úprava a zjednodušení administrativní náročnosti výběrových 

řízení na služební místa nezbytná. Z vlastní zkušenosti může autor práce, který 

v současnosti působí jako advokátní koncipient, potvrdit, že administrativní náročnost 

spolu s nízkým finančním ohodnocením byla důvodem, proč místa ve státní správě pod 

režimem zákona o státní službě zůstala mimo zájem autora práce. Na druhou stranu je 

nutno přiznat, že výhody režimu pod zákonem o státní službě, jako jsou delší dovolená, 

studijní volno, možnost stáží v mezinárodních institucích anebo definitiva mohou určité 

typy uchazečů přilákat a vyvážit jim tak shora popsané nedostatky spojené s výběrovým 

                                                 

284 Viz tvrzení poslance Františka Laudáta /TOP 09/. [cit. 2016-11-30] Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1855276-sluzebni-zakon-ceka-uprava-kratsi-vyberova-rizeni-i-

vic-penez-urednikum . 

285 Viz tvrzení poslance Vojtěcha Filipa /KSČM/. [cit. 2016-11-30] Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1855276-sluzebni-zakon-ceka-uprava-kratsi-vyberova-rizeni-i-

vic-penez-urednikum . 

286 Sněmovní tisk č. 798. 
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řízením a následným přijetím do služebního poměru bez složené základní části úřednické 

zkoušky.  

 

4.4 Kauza Drábová (a spol.) 

 

 Poslední proběhnuvší volby do jednotlivých krajských samospráv přinesly další 

otazníky k praktické funkčnosti zákona o státní službě. Byly to totiž první volby,  

ve kterých kandidovali i někteří vysoce postavení státní úředníci, novou terminologií 

zákona o státní službě tak zvaní představení. Konkrétně se jednalo o Danu Drábovou, 

předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která kandidovala za hnutí 

Starostové a nezávislí do zastupitelstva Středočeského kraje, Kláru Dostálovou, 

náměstkyni pro řízení sekce regionálního rozvoje na Ministerstvu pro místní rozvoj, která 

kandidovala za hnutí ANO v Královehradeckém kraji, Roberta Plagu, náměstka pro řízení 

sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy, který kandidoval za hnutí ANO v Jihomoravském kraji, Lenku 

Juroškovou, náměstkyni ministra financí pro mezinárodní vztahy, která kandidovala za 

Českou stranu sociálně demokratickou v Pardubickém kraji a Janu Vildumetzovou, 

náměstkyni pro řízení sekce veřejné správy na Ministerstvu vnitra, která kandidovala za 

hnutí ANO v kraji Karlovarském a dosáhla tak úspěšného volebního výsledku, že byla 

zvolena za hejtmanku kraje a z pozice náměstkyně tak dnem svého zvolení na vlastní 

žádost odešla. Posledně popsaný případ a případ Roberta Plagy, který se mandátu 

zastupitele vzdal, jsou však výjimkou. Všichni ostatní jmenovaní představení na svých 

postech zůstávají, a to přes to, že již zároveň složili slib krajského zastupitele. To vše 

navzdory již v únoru vydanému stanovisku,287 kterým Sekce pro státní službu 

Ministerstva vnitra jasně odpověděla na možnosti souběhů funkcí představených a 

krajských zastupitelů. 

                                                 

287 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/podminky-kandidatury-statnich-zamestnancu-ve-

volbach-do-krajskych-a-obecnich-zastupitelstev.aspx . 
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 Nejvíce medializovaný byl případ Dany Drábové, který autor práce použije z toho 

důvodu jako referenční pro vysvětlení současné situace. Již v červenci roku 2016, více 

než čtvrt roku před krajskými volbami, upozornily Hospodářské noviny a Rozhlas288  

na fakt, že dle zmiňovaného stanoviska Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra 

Drábová sice kandidovat smí, nesmí se ale stát zastupitelkou. S tímto výkladem však 

hnutí STAN nesouhlasilo a argumentovalo svým právním výkladem, opřeným především 

o výkladovou právní zásadu, že pozdější právní předpis má přednost před dřívějším.289 

Avšak použití této zásady je v tomto případě poměrně kostrbaté a autor práce se s tímto 

výkladem neztotožňuje. 

 Pravdou je, že právní norma upravující volby do zastupitelstev krajů290 a zákon  

o státní službě jsou v rozporu. Podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů platí,  

že funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná s funkcí vykonávanou na ústředním 

orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností.291 Zákon  

o státní službě naproti tomu uvádí, že do služebního poměru nelze přijmout člena 

zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněn.292 Konstrukce se vztahuje i na trvání již existujícího služebního poměru. Avšak 

vztahuje se pouze na uvolněné zastupitele, nikoliv tedy na ty, kteří jsou jen řadovými 

zastupiteli. Uvolněním totiž nastávají překážky na straně zaměstnance při výkonu 

činností v jiném zájmu a zaměstnanci pak náleží nárok na pracovní volno bez náhrady 

mzdy. Příjem má dlouhodobě uvolněný zastupitel z rozpočtu kraje. Takovéto uvolnění je 

překážkou pouze dočasného charakteru ve vztahu k výkonu služby, služební poměr se tak 

pouze pozastavuje postavením dotyčného zaměstnance mimo výkon služby, nikoliv však 

ukončuje.  

                                                 

288 Viz Drábová jako tvář STAN. Kampaň vede ve svém volném čase, zdůrazňuje Gazdík. Rozhlas.cz 

[online] 2016 [cit. 2016-11-30] Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/drabova-jako-

tvar-stan-kampan-vede-ve-volnem-case-zduraznuje-gazdik--1632774 . 

289 Lex posterior derogat priori. 

290 Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. 

291 § 5 zákona č. 130/2000 Sb. 

292 § 33 odst. 1 písm. u) ZSS 
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 Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra tak na základě shora popsané právní 

situace vydala ke kandidatuře představených v krajských volbách následující výkladové 

stanovisko: 

„Je nutné rozlišit výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje a neuvolněného 

člena zastupitelstva kraje. Zároveň se situace liší v závislosti na tom, zda funkce člena 

zastupitelstva kraje vznikla před vznikem nebo až po vzniku služebního poměru 

představeného. 

a) Uvolněný člen zastupitelstva kraje: 

Funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje, vznikla-li před vznikem služebního poměru 

představeného, je překážkou vzniku tohoto služebního poměru. Vznikla-li funkce 

uvolněného člena zastupitelstva kraje až po vzniku služebního poměru představeného,  

je důvodem pro pozastavení výkonu státní služby, služební poměr však zůstává zachován. 

Funkci uvolněného člena zastupitelstva kraje tak může představený vykonávat, pouze 

vznikla-li až po vzniku jeho služebního poměru a za podmínky zařazení mimo výkon státní 

služby. 

b) Neuvolněný člen zastupitelstva kraje: 

Funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje, vznikla-li před vznikem služebního 

poměru představeného, není překážkou vzniku tohoto služebního poměru, je však 

neslučitelná s výkonem státní služby na služebním místě představeného (vzhledem  

ke zvláštní úpravě obsažené v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů). Vznikla-li funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva kraje až po vzniku služebního poměru představeného, 

je tato funkce neslučitelná s výkonem státní služby na služebním místě představeného. 

Funkci neuvolněného člena zastupitelstva kraje tak může představený vykonávat pouze 

za podmínky, že nebude vykonávat státní službu. Představený, kterému vznikl mandát 

člena zastupitelstva kraje, musí do 3 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje 

učinit právní úkon směřující k odstoupení z funkce, která je důvodem neslučitelnosti  

(§ 48 odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev krajů). Jedním z možných řešení je tedy 

podání žádosti o odvolání ze služebního místa představeného, o které musí být rozhodnuto 

do 60 dnů od podání této žádosti. Alternativním řešením by mohlo být podání žádosti  

o povolení čerpání služebního volna po dobu výkonu funkce člena zastupitelstva kraje 

(podání žádosti o poskytnutí služebního volna je možné pokládat za právní úkon směřující 

k odstoupení z funkce podle výše uvedeného § 48 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, 
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neboť po dobu služebního volna státní zaměstnanec nevykonává službu, tedy ani funkci 

představného). Pokud představený – člen zastupitelstva kraje nepředloží do 3 měsíců po 

ustavujícím zasedání příslušnému zastupitelstvu kraje doklad o tom, že důvod 

neslučitelnosti funkcí pominul (za tento doklad lze považovat rozhodnutí o odvolání  

ze služebního místa představeného či rozhodnutí o povolení čerpání neplaceného 

služebního volna), mandát mu zaniká. Nicméně i přes uvedený výklad je zde patrné, že 

stávající právní úprava je roztříštěná a je vhodné uvažovat o jejím sjednocení.“293 

 

 Pravdou je , že úprava není jednotná. Nicméně autor této práce se domnívá, jak 

již bylo zmíněno, že použití analogie zákona pozdějšího není v tomto případě na místě  

a zvolení představení by se měli podřídit výkladu z pera Ministerstva vnitra. K autorovu 

zklamání se tak bohužel nestalo, a tak všichni shora zmínění představení složili 

zastupitelský slib,294 kdy Dana Drábová toto okomentovala slovy, že je připravena 

mandát vykonávat, „dokud jí to bude umožněno“.295V současnosti si tak Ministerstvo 

vnitra a hnutí Starostové a nezávislí nechávají vypracovat v pořadí třetí posudek, který 

by měl určit na otázkou souběhu funkcí představených a krajských zastupitelů 

jednoznačnou odpověď. Drábová se tak radši na ustavujícím zasedání zastupitelstva 

Středočeského kraje při volbě hejtmanky zdržela hlasování,296 dle autora práce z důvodu 

eliminace možnosti následného napadení tohoto hlasování pro neplatnost. 

 

 Legislativní úpravy pro odstranění rozporu zákona o volbách do krajů a zákona  

o státní službě by měly začít v průběhu prosince a dotknout se tak až kandidátů do dalších 

krajských voleb. Na ty současné se však bez pochybností vztahuje úprava v současnosti 

                                                 

293 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/podminky-kandidatury-statnich-zamestnancu-ve-

volbach-do-krajskych-a-obecnich-zastupitelstev.aspx . 

294 § 33 odst. 2 zákona 129/2000 Sb.: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 

svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ 

295 Viz Podle vnitra se Drábová nesmí stát zastupitelkou. Ta to chce přesto zkusit. Idnes.cz [online] 2016 

[cit. 2016-11-30] Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/vnitro-a-drabova-02r-

/domaci.aspx?c=A161012_174348_domaci_cen . 

296 Drábová porušila koaliční smlouvu, ale chápu ji. Aktualne.cz [online] 2016 [cit. 2016-11-30] Dostupné 

z : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/s-predsedou-babisem-jsme-si-uz-vsechno-vyrikali-tvrdi-nova-

h/r~c626ea34ad9011e68f32002590604f2e/?redirected=1480612045 . 
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platná a účinná, ke které jsou však dva rozdílné právní názory. Autor práce se obává, že 

konečné slovo bude mít nakonec až Nejvyšší správní soud. Otázkou však zůstává, kdo se 

na něj v této záležitosti obrátí. 
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5. Situace na Slovensku 

 

 K porovnání s mezinárodním přesahem si autor této práce vybral Slovensko. 

K tomuto se nabízí více důvodů. Jednak je Slovensko České republice blízké jak 

mentalitou, tak i svým právním systémem. Historicky vycházíme ze stejných reálií  

a i polistopadový vývoj měly naše země do určité doby totožný. Pravdou je, že 

privatizační vývoj byl na Slovensku poněkud neklidnější, o to více ale překvapí, že 

Slovensko přijalo svůj první zákon o státní službě297 už v roce 2002 s účinností  

od 1. dubna 2002. Bohužel při hlubším zkoumání zjistíme, že celý proces a koncept neměl 

úplně šťastný začátek ani konec. 

 

5.1 Historie 

 

Jak již bylo uvedeno dříve, Slovensko sice mělo platný a účinný první služební 

zákon již od roku 2002, nicméně jednalo se spíše o nechtěné dítě, které bylo slovenské 

vládě vnuceno Evropskou komisí, a podle toho také vypadal osud prvního slovenského 

zákona o státní službě. 

 Tento první zákon o státní službě schvalovalo Slovensko stejně jako Česká 

republika pod určitým tlakem ze strany Evropské komise, která v neexistenci služebního 

zákona viděla problém v podobě nestability a absence depolitizace státní správy. 

Slovensko trpělo tou dobou silnou politickou nestabilitou a o moc spolu soupeřily strany 

na opačných koncích politického spektra – na jedné straně postkomunistická Strana 

demokratické levice, na straně druhé pravicová Strana demokratické koalice. Snahou 

                                                 

297 Zákon č. 312/2001 Z. z., o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorych zákonov (starý zákon o 

státní službě). 
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zákona mělo být, stejně jako v České republice, vytvoření skutečně profesionální  

a kvalitní skupiny státních úředníků na všech úrovních státní správy. 

 Stejně jako v České republice i na Slovensku se z původně odborné rozpravy  

o koncepci státní služby stalo výsostně politické téma. Byly předkládány i takové návrhy, 

aby se služební zákon vztahoval pouze na pracovníky odborných  

a manažerských pozic ústřední a místní samosprávy. Takové návrhy však byly proti 

smyslu celé úpravy a koncepce státní služby, která by se tak stala ještě více nestabilním 

a politickým aparátem, než byla dosud. Došlo by k nemožnosti generační výměny  

a omezení flexibility státní správy. Pověřeným koordinací reformy veřejné správy byl tou 

dobou na Slovensku vicepremiér pro ekonomiku Ivan Mikloš z pravicové Strany 

demokratické koalice. Návrh zákona však připravovalo Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, které bylo vedeno Petrom Magvašim z postkomunistické Strany demokratické 

levice. Kritika jeho návrhu pramenila především z auditu veřejné správy, který byl 

realizován v první půlce roku 2000 a který konstatoval, že Slovenská státní správa trpí 

nepružností, chybí jí motivační nástroje, odměňuje se nespravedlivě  

a vyskytuje se přezaměstnanost.298  

 Ještě před přijetím prvního služebního zákona na Slovensku se v různých jeho 

verzích objevovaly takové návrhy, jako že státní zaměstnanec by měl mít při odchodu  

do důchodu nárok na odchodné do výše až desetinásobného měsíčního platu a běžně by 

měl dostávat třináctý a čtrnáctý plat.299 Navíc k tomu by měli kratší pracovní dobu nežli 

ostatní zaměstnanci a dovolená měla činit minimálně šest týdnů. Všechna tato opatření 

byla preferována z důvodu neochoty navyšovat mzdy a zdůvodňovaná tím, že budou 

mnohem méně finančně náročná než právě ono zvyšování mezd. Tento závěr byl ale  

od počátku chybný. Ke všemu žádné z těchto opatření nemělo motivační charakter, který 

by byl vázán na pracovní výkon. 

                                                 

298 Dostupné na: http://www.europeum.org/cz/integrace/30-integrace--8/693-nekolik-uvah-nad-navrhem-

sluzebniho-zakona.  

299 Op. cit.  
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 Nešťastně byly v původním návrhu první služebního zákona řešeny i otázky 

odměňování, kdy hlavním kritériem byl věk a délka služby státního zaměstnance, což 

působilo naprosto demotivačním efektem na mladé a kvalitní absolventy, kteří tak byli 

odrazováni od působení ve státní správě. Jedinou možností jak zvýšit plat mladému 

odborníkovi tak bylo zřízení účelového oddělení nebo sekce, která se mu dala k vedení. 

Toto tak dále vedlo k nepřehlednosti a přezaměstnanosti.  

 Rovněž tzv. definitiva byla nastavena velmi problematicky, kdy k ukončení 

služebního poměru bylo zapotřebí několik negativních služebních hodnocení, což by  

ve spojení se štědrou mateřskou dovolenou vedlo k dalšímu uzavření a zapouzdření státní 

správy pro kvalitní osoby zvenčí. Současně decentralizace a ne zcela jasná pravidla pro 

přechod dosavadních zaměstnanců do služebního poměru měla nakonec za následek, že 

mnoho tezí z původního návrhu nakonec nebylo přijato. 

 Rozpory mezi jednotlivými představiteli vlády došly tak daleko, že premiér svolal 

mimořádné jednání vlády na 4. března 2001, kde jediným tématem byl právě služební 

zákon. Vláda se kvůli nutnosti schválit normu před dalším pokračováním přístupových 

rozhovorů k Evropské unii snažila většinu rozporů vyřešit. Vznikl tak jakýsi nechtěný 

produkt, se kterým nebyla spokojena ani jedna ze stran tehdejší vládní koalice, ale i tak 

byl výsledek mnohem lepší, než původní návrh z dílny Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Nejhůře se kompromis hledal nad podobou odměňování a zde je nutno konstatovat, 

že schválená varianta upřednostňovala méně kvalitní zaměstnance, kteří jsou ale ve státní 

správě delší dobu, než ty, kteří jsou sice kvalitnější s lepším vzděláním, ale ve státní 

správě působí pouze chvíli. Na zaměstnance, na které se služební zákon nevztahuje, se 

použil zákon č. 552/2003 Z. z., o výkonu práce ve veřejném zájmu  a zákon č. 553/2003 

Z. z., o odměňování některých zaměstnanců při výkonu práce ve veřejném zájmu. 

 Odborné a politické diskuze nad prvním slovenským zákonem o státní službě se 

tak vedly od července 2000 až do srpna 2001 bez valného výsledku. Na mimořádném 

zasedání vlády jen k služebnímu zákonu pak byl v březnu 2001 přijat určitý kompromis, 

který byl objektivně výrazně lepší, než původní návrh, avšak stále nesplňoval podmínky 

pro zavedení moderní státní služby na Slovensku. Podařilo se omezit přehnané benefity 

v podobě dlouhé mateřské dovolené a ošetřovného na 30 dnů a dovolená státních 
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zaměstnanců byla stejná jako zaměstnanců ostatních. Otevřela se možnost účastnit  

se konkurzů ve státní správě i pro širší okruh uchazečů a na druhou stranu se zlehčila 

procedura, jak propustit ze služebního poměru zaměstnance, který na svoji práci nestačí, 

za současného zachování ochrany před politickými vlivy pro zaměstnance kvalitní. Posílil 

také etický rozměr zákona, kdy upraveny byly instituty střetu zájmů a zavedení 

povinnosti podávat majetková přiznání. Postavení mimo službu již nemělo být doživotní, 

ale jen po dobu 18 měsíců. Nutností také mělo být složení kvalifikační zkoušky. 

 Zákon o státní službě byl tak na Slovensku schválen, účinnosti nabyl k 1. dubnu 

2002 a na jeho základě byl také zřízen Úřad pro státní službu,300 který ale neměl mít 

dlouhého trvání. Fungovat začal v březnu 2002 a jeho činnost bylo ukončena v květnu 

2006. Prvním a posledním předsedou byl jmenován Ľubomír Plai. Zrušení úřadu bylo 

provedeno k 1. červnu 2006. Dle neoficiálních informací hlavně z důvodů nevole politiků 

k faktu, že již nemohli neomezeně ovlivňovat personální složení na svých ministerstvech. 

Po pár letech od nabytí účinnosti prvního služebního zákona na Slovensku se tak ukázalo, 

že země na něj ještě nebyla připravená. Autor práce považuje tento milník ve vývoji 

slovenského služebního zákona za přelomový a obává se, že nový zákon o státní službě 

by mohl mít v České republice po nástupu nových vlád stejný osud, zejména v podobě 

zrušení státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech. Dle dosavadních zkušeností  

a postřehů autora práce si mnoho politiků stále neuvědomuje, jaké dopady bude mít plná 

účinnost systemizace na možnost personálních změn v jednotlivých ministerstvech. 

Dosud běžná praxe výměny bezmála všech náměstků a většiny ředitelů odborů bude 

novým českým zákonem o státní službě významně narušena. Autor práce však doufá 

ve větší míru demokratizace a hodnotovosti české politiky, než tomu bylo na Slovensku 

v roce 2006.  

                                                 

300 Důvodová zpráva k zákonu o státní službě uvádí k vzniku úřadu tyto důvody: „Úřad pro státní službu 

Slovenské republiky se navrhuje zřídit jako státní orgán, který bude plnit úlohy v oblasti státní služby. Jeho 

sídle je v Bratislavě a je rozpočtovou organizací. V čele úřadu pro státní službu Slovenské republiky je 

předseda Úřadu pro státní službu Slovenské republiky, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident 

Slovenské republiky. Funkční období se navrhuje na pět let. Úřad pro státní službu Slovenské republiky 

bude zejména koordinovat jednotný postup při vykonávání státní služby.“ 
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 Zrušením Úřadu pro státní službu byla jeho agenda rozdělena mezi Ministerstvo 

vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdy zaměstnávání bylo decentralizováno  

a Ministerstvo práce a sociálních věcí plnilo pouze jakousi úlohu hlavního garanta 

v oblasti. Tím byl vyřčen ortel nad původním slovenským služebním zákonem, který byl 

s účinností od 1. listopadu 2009 nahrazen zákonem č. 400/2009 Z. z., o štátnej službe  

a o zmene a doplneni niektorych zákonov. Tento zákon však jen fakticky potvrzuje 

neblahý stav, který nastal na Slovensku po zrušení Úřadu pro státní službu.301  

 Tento současný služební zákon je však pouhou formální normou, jejíž praktické 

naplňování není realizováno. Absence střechového orgánu, který by sjednocoval 

metodiku řízení státní služby, je předmětem vytrvalé kritiky ze strany Evropské komise. 

Zástupci ministra jsou státní tajemníci jmenovaní vládou na návrh ministra. Tím se stávají 

obdobou českých „politických“ náměstků. Jejich počet ke všemu není omezen  

a nejsou vedení pod služebním zákonem. Vláda také jmenuje vedoucího služebního 

úřadu, který je obdobou českého státního tajemníka. Ten následně vypisuje výběrové 

řízení na jednotlivé generální ředitele, kteří jsou obdobou našich sekčních náměstků. 

Vedoucí služebního úřadu však může tyto generální ředitele kdykoliv bez udání důvodu 

odvolat, což naprosto popírá princip depolitizace. Výběrové řízení nejsou v současném 

služebním zákoně specifikovaná vůbec, pouze jsou určeny rámcové podmínky.  

To v praxi vede k tomu, že si výběrová řízení každý služební úřad realizuje sám podle 

svých vnitřních předpisů, což vede k politizaci státní správy a je předmětem kritiky nejen 

Evropské komise. Tento neudržitelný stav se alespoň částečně v roce 2013 pokusila 

napravit vláda Roberta Fica, když nepersonální agendy přesunula na Úřad vlády 

Slovenské republiky, kde byl zřízen samostatný odbor státní a veřejné služby. Od začátku 

si tato vláda vytkla za cíl připravit rozsáhlou novelu služebního zákona, která měla za cíl 

předložit novou koncepci státní služby na Slovensku a opět zavést obdobu Úřadu pro 

státní službu. Vládě měla být předložena koncem roku 2015. Z různých, částečně  

i politických důvodů, se tak nestalo. Na počátku roku 2016 pak proběhly na Slovensku 

                                                 

301 Tento stav politizace státní správy, a sice faktické existence, ale praktické nefunkčnosti služebního 

zákona kritizuje ve svých pravidelných Country Specific Recommendations i Evropská komise. 
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volby do Národní rady, které ukončily jednobarevnou vládu Roberta Fica. Následně byla 

rozsáhlá novela předložena do mezirezortního připomínkového řízení. 

 

5.2 Současnost 

 

 Na základě Usnesení vlády SR č. 548/2015 ze dne 7. října 2015 tak byl Úřadem 

vlády Slovenské republiky připraven rozsáhlý materiál,302 který byl koncem dubna 2016 

předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Na dodání připomínek byl stanoven 

poměrně krátký čas tří týdnů. Důvod, proč vláda s přijetím zákona spěchá, je stejný jako 

byl v České republice. Evropská komise totiž Slovensku pohrozila omezením možností 

čerpat prostředky z unijních fondů, pokud svoji neúčinnou normu neznovelizují  

do Komisí požadované podoby. Během léta byly připomínky vypořádány a vláda tak 

mohla na svém zasedání dne 21. září 2016 schválit návrh nového zákona o štátnej službe. 

Následně byl návrh doručen do Národní rady Slovenské republiky.303 První čtení tohoto 

tisku proběhlo dne 21. října. Návrh zákona tímto čtením prošel a byl přikázán několika 

výborům k projednání. Hladce následně prošel legislativním procesem v Národní radě  

a 6. prosince 2016 byl schválen jedenáctou schůzí Národní rady pod usnesením číslo 364. 

Avšak prezident Slovenské republiky Andrej Kiska využil svého práva a 22. prosince 

2016 vrátil Národní radě předmětný zákon s připomínkami.304 Dle jeho názoru se 

schválením pozměňovacích návrhů některých poslanců narušuje rovnováha mezi 

Kanceláří národní rady, Kanceláří prezidenta, Kanceláří ústavního soudu a Kanceláří 

veřejného ochránce práv. Dle autora práce jde především o politický spor, kdy 

poslaneckým návrhem vládního zákonodárce byly zvýšeny tarifní platové položky  

u zaměstnanců Kanceláře národní rady, zatímco u Kanceláře prezidenta tyto zvýšeny 

nebyly. Není tak překvapením, že Národní rada setrvala na svém původně schváleném 

                                                 

302 LP/2016/296 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

303 Parlamentní tisk č. 244. 

304 Viz https://www.prezident.sk/article/andrej-kiska-vratil-narodnej-rade-zakon-o-statnej-sluzbe/ . 
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návrhu zákona a 1. února 2017 usnesením číslo 406 na své dvanácté schůzi přehlasovala 

veto prezidenta a schválila zákon beze změn. Plánovaná účinnost zákona je stanovena na 

1. června 2017. 

 Návrh zákona vychází ze Strategie řízení lidských zdrojů ve státní službě na roky 

2015 – 2020 a zapracovává doporučení Rady Evropské unie. Současně bylo jeho 

předložení předpokládáno i v programovém prohlášení vlády. Předložený návrh stojí na 

principech politické neutrality, transparentních výběrových řízeních, efektivního řízení 

státních zaměstnanců, nestrannosti, profesionality, transparentního odměňování  

a stability služebního poměru. Jedním z hlavních cílů je zabezpečit vyšší transparentnost 

výběrových řízení prostřednictvím jasně nastavených pravidel pro uchazeče a jmenování 

hodnotících komisí. Zaveden bude také nový institut hromadných výběrových řízení.  

Pro rozvoj zaměstnanců budou sloužit instituty služebního hodnocení a standardizováno 

bude rovněž disciplinární řízení. Od zavedení centrálního informačního systému státní 

služby si zákonodárce slibuje zlepšení strategického plánování řízení lidských zdrojů  

a tím pádem i zvýšení efektivity služebních úřadů. Plánuje se zřídit Rada pro státní službu, 

která má být nezávislým koordinačním a monitorovacím orgánem. V jejích kompetencích 

bude ochrana principů státní služby a dohled nad dodržováním etického kodexu. Má mít 

5 členů a volit je bude Národní rada. Žádosti o účast ve výběrových řízeních se budou 

podávat v elektronické podobě na elektronickém formuláři. Avšak povinnost prokázat 

bezúhonnost daného uchazeče bude vyžadována až u úspěšného kandidáta výběrového 

řízení. Platové podmínky se budou následně odvíjet i od znění služebního hodnocení. 

Velkým rozdílem oproti české úpravě je skutečnost, že by se měl zákon vztahovat  

i na soudní úředníky a služebním úřadem je i Nejvyšší soud Slovenské republiky, 

Specializovaný trestní soud, krajský soud a okresní soud. 

 Autor práce tak v současném návrhu zákona shledává určité paralely s v České 

republice v současnosti účinným zákonem o státní službě. Není to překvapivé, kolegové 

ze Slovenské republiky navštívili náměstka ministra vnitra pro státní službu tento rok 

v létě. Ať už se jedná o informační systém o státní službě, systém služebních hodnocení, 

jasně nastavená pravidla pro výběrová řízení a kárnou odpovědnost nebo platové 

podmínky přímo odvislé právě od znění služebního hodnocení, to vše jsou instituty, které 

nalezneme i v našem zákoně o státní službě. 
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 Nicméně autor práce musí zároveň konstatovat, že v depolitizaci  

a profesionalizaci státní správy jde náš zákon ještě mnohem dál než ten předkládaný na 

Slovensku. Pozice silného jednotícího prvku státní služby v podobě náměstka ministra 

vnitra pro státní službu v postavení alespoň částečného střechového orgánu tak, jak ho 

známe z českého prostředí, zcela absentuje. Zmiňovaná Rada pro státní službu nemůže 

jeho pozici a úřad nahradit. Zároveň absence nutnosti schvalovat systemizaci služebních 

míst je prvkem, jehož nepřítomnost dělá ze slovenského návrhu zákona spíše bezzubý 

legislativní akt, kterým se vláda snaží naplnit požadavky Evropské komise, nicméně jeho 

líbivé principy nejsou doplněny potřebnými zákonnými instituty k jejich prosazení. 

 Lze tak konstatovat, že první slovenský zákon o státní službě na Slovensku 

předběhl svoji dobu, když zavedl takovou míru depolitizace a transparentnosti, na kterou 

tamější politici nebyli připraveni. Po vstupu do Evropské unie tak byl tento účinný zákon 

nahrazen druhým slovenským zákonem o státní službě, který ale nebyl schopen cíle305 

koncepce státní služby naplnit. Po opětovném tlaku Evropské komise tak současná vláda 

přichází s třetím návrhem zákona, který je jakýmsi kompromisem mezi prvním přísným 

zákonem a druhým zákonem bezzubým, nicméně až praxe ukáže, zda jeho cíle budou 

naplněny. Jak ale říká bývalý předseda slovenského zrušeného Úřadu pro státní službu 

Ľubomír Plai, který byl zároveň členem expertního týmu, který připravoval současný 

nový návrh zákona: „Raz treba začať.“306 

 

6. Závěr 

 

 V diplomové práci i během její obhajoby v roce 2015 bylo autorovi této rigorózní 

práce vytýkáno, že dílu chyběl úvod a závěr. Autor práce uznává, že absence úvodu 

                                                 

305 Transparentnost, depolitizace, stabilita, profesionalita. 

306 Viz Ľubomír Plai: Úradníka nemôžete zavesiť na šnúrku politikových gatí. Etrend.sk [online] 2016 [cit. 

2016-11-30] Dostupné z: http://www.etrend.sk/ekonomika/uradnika-nemozete-zavesit-na-snurku-

politikovych-gati.html . 
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v diplomové práci byla chybou, nicméně závěr v diplomové práci absentoval zcela 

záměrně. Autor se snažil ponechat si „otevřená vrátka“ do rigorózní práce, která má 

v tomto závěru v úmyslu zavřít. Dle repozitáře závěrečných prací Univerzity Karlovy307 

je autorova diplomová práce stále jedinou, která byla na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy jako diplomová práce na téma zákona o státní službě zpracována. Kvalifikační 

práce s obdobným tématem, ale ne v takovém rozsahu, byly obhájeny na Univerzitě 

Karlově na Fakultě sociálních věd308 a na Filozofické fakultě,309 obě dvě ale, na rozdíl od 

práce autora této práce, až v roce 2016. 

 Autor rigorózní práce sleduje vývoj kolem zákona o státní službě kontinuálně od 

uzavření rukopisu své práce diplomové. Na tomto místě musí konstatovat, že pro 

zpracování tématu se toho dělo možná až moc. Místo stability  

a konečného dosažení jistoty pro bezmála sedmdesát tisíc úředníků pod režimem zákona 

o státní službě se politická reprezentace začala ihned po plné účinnosti zákona handrkovat 

o postavení diplomatů, pozici vedení Energetického regulačního úřadu nebo možnost 

představených kandidovat a následně se účastnit správy jednotlivých krajů jako jejich 

zvolení krajští zastupitelé. Pravdou je, že drtivé většiny úředníků pod režimem státní 

služby se tyto politické tahanice, které jsou zároveň rozebrány a popsány v této práci, 

prakticky nedotkly, nicméně na zákon o státní službě jako celek vrhnuly tyto spory 

určitou pachuť, která se bude obtížně odstraňovat. 

 Autor práce tak je nucen i na základě událostí popsaných v této práci konstatovat, 

že jeho původní naivní optimismus, kterým oplývala závěrečná zamyšlení jeho 

diplomové práce, vzala částečné za rok implementace a plné funkčnosti zákona o státní 

                                                 

307 Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp . 

308 Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165766/22342710/?q=%7B%22______searchform___search%22%3

A%22z%5Cu00e1kon+o+st%5Cu00e1tn%5Cu00ed+slu%5Cu017eb%5Cu011b%22%2C%22______sear

chform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=c

s . 

309 Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165251/22342710/?q=%7B%22______searchform___search%22%3

A%22z%5Cu00e1kon+o+st%5Cu00e1tn%5Cu00ed+slu%5Cu017eb%5Cu011b%22%2C%22______sear

chform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22PNzzpSearchListbasic%22%3A1%7D&lang=c

s . 
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službě za své. Tato částečná ztráta optimismu nakonec vedla i k tomu, že se autor rozhodl 

spojit (nejméně) své profesní začátky se sférou soukromou. Nicméně je zde ještě jedna 

šance k tomu, aby se autorovi práce optimismus vrátil a zákon o státní službě tak ukázal, 

že si své místo v našem právním řádu zaslouží. Tuto šanci dostane zákon ve chvíli, kdy 

se současná vláda bude po sněmovních volbách střídat s vládou novou. Alarmující 

personální rošády, které byly na všech ministerstvech provedeny po nástupu současné 

vlády, by se totiž díky zákonu o státní službě již neměly opakovat. Použity k tomu budou 

především instituty systemizace310 a výběrových řízení. Autor práce stále považuje jak 

výběrová řízení, tak systemizaci311 za klíčové instituty nového zákona o státní službě, 

jejichž prostřednictvím bude možno zaručit jistotu a kontinuitu odborného fungování 

státní správy po každých následujících sněmovních volbách, nicméně ani ony nejsou 

samospásné, bez vůle příslušných náměstků, státních tajemníků a ministrů nebude jejich 

proklamovaný záměr naplněn a jedinou možností, jak se o jejich skutečné účinnosti 

přesvědčit, je počkat na následující sněmovní volby, po kterých se účinnost nového 

zákona o státní službě naplno projeví. Malou ukázkou a premiérou zároveň nám může 

být výměna na postech ministra pro lidská práva, a hlavně ministra zdravotnictví, která 

se shodou okolností udála právě v den, kdy byly psány tyto řádky. Ve středu 30. listopadu 

2016 byli totiž do svých funkcích prezidentem republiky slavnostně jmenování noví 

ministři Jan Chvojka a Miloslav Ludvík. Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, bude 

velmi zajímavé sledovat, jak se účinnost zákona o státní službě projeví do personálních 

změn především na ministerstvu zdravotnictví. Prozatím bylo spornou změnou 

systemizace na tomto rezortu zrušeno celkem pět míst představených, včetně dvou míst 

náměstků pro řízení sekce. Dle informací autora práce se nejméně ony dvě zmiňované 

                                                 

310 POSPÍŠIL, Petr. Právní úprava státní služby - předmět úpravy a základní ustanovení. Účetnictví 

neziskového sektoru. 2015, č. 2. Dostupné z: http://www.wkonline.cz/ao/cs/dokument/nahled-

dokumentu/?doc=d49353v60856p1&query=%24all+sortkey8min%3A20081023+%24index%3D838&pr

oduct=42&docno=3. 

311 Systemizace je metodou plánování počtu pracovních sil. Systemizací se rozumí stanovení potřebného 

počtu funkčních míst a odpovídajícího počtu pracovních sil z hlediska účelného fungování dané organizace. 

Obecně k lze systemizaci chápat jako výstup procesu hledání optimálního počtu funkčních míst nutných 

k zajištění výkonu stanovené činnosti. 
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náměstkyně mají v plánu proti změně systemizace bránit všemi prostředky, včetně soudní 

žaloby. 

 Autor této práce tak stále vidí v existenci zákona o státní službě jistou naději, 

kterou přináší pro depolitizaci a stabilizaci státní správy a věří, že díky osobám náměstka 

ministra vnitra pro státní službu a jednotlivých státních tajemníků se podaří  

i po sněmovních volbách dosáhnout proklamované depolitizace a stabilizace státní 

správy, která se tak stane ve spojení s dalšími instituty, popsanými v této práci, atraktivní 

i pro mladé kvalitní absolventy. V porovnání se situací ve Slovenské republice a tamějším 

současným novým schváleným zněním zákona o státní službě si však autor dovolí uzavřít 

pomyslné dveře této práce a svého zkoumání zákona o státní službě v pozitivním duchu. 

Současná podoba našeho platného a účinného zákona o státní službě není dle názoru 

autora práce tak špatná, jak si dle úvodu ke svému Komentáři k zákonu  

o státní službě myslí pan profesor Pichrt.312 Možná však tento optimismus autora opět, 

stejně jako v diplomové práci, pramení pouze z mladické naivity a faktu, že implementaci 

a fungování zákona o státní službě zkoumal autor pouze teoreticky, nikoliv prakticky. To 

však ať laskavě posoudí čtenář této práce. 

  

                                                 

312 PICHRT, Jan. Zákon o státní službě: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
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Služební zákon – implementace a funkčnost 

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 poslední, 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.  



 

Civil service Act – Implementation and effectiveness 

Abstract 

The new Civil service Act (CSA) № 234/2014 entered more than year ago into 

full effectiveness. This thesis will introduce readers to period before the effectiveness, 

which the author already described in his diploma thesis named  

Civil service Act – Development and result, but mainly this thesis is focused  

to description and analysis of period of implementation the CSA into praxis and pointing 

out the main problematic issues which occurred during the implementation process. 

Importance is given to governmental activities, which are significant during 

implementation process, Parliament, which adopted dozens of changes, which 

technically, but also systematically, changed CSA already during its first months of 

effectiveness. As well offices under CSA are mentioned as the last part of the chain in the 

implementation process. Special attention is given to functionality of Section for CSA by 

Interior ministry, issuing bylaws important for implementation. In practical effectiveness 

part of this thesis focused author his interest to first problematical issues which occurred 

during the process of implementation the CSA into praxis. Especially diplomatic service 

issues and Energetical regulatory office affair are described. Another issue mentioned is 

connected with difficulties during selection process of new staff under CSA regime, 

caused mainly due to difficult administrative procedure and low incomes in comparison 

with private sector. Last, but not at least, problems with application of passive voting 

right to head of departments and sections under CSA regime is analysed. In the end of 

this thesis is the author trying to balance advantages and disadvantages of CSA, which he 

already stated in his diploma thesis in 2015, but this time based on facts described in this 

thesis. A comparison is made with the Slovak republic, where they have currently in the 

legislation process the new complex version of Slovak CSA. But unfortunately as well 

this new version of their CSA, according to humble opinion of the author of this thesis, 

does not have the ambition to change negative atmosphere of Slovak protectionism and 

corruption, which is effective in their governmental offices.  
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„Kvalitním, všeobecně uznávaným státním úředníkem se nestane nikdo v řádu několika 

měsíců nebo jednoho až dvou roků. Aby se jím stal, musí být nejen odborně na výši, ale 

mít i jistotu zřetelné perspektivy, kterou zákon o státní službě přináší. Lidé jsou dnes 

citliví na definitivu, která byla spojena s profesí úředníka ještě za první republiky. Doba 

takového modelu státní služby je nenávratně pryč. Hledejme nové symboly prestiže. 

Například odraz práce úředníků ve spokojenosti občanů s činností úřadů.“313 

RNDr. Josef Postránecký, náměstek pro státní službu 

                                                 

313 BĚLECKÝ, Miroslav. Zákon o státní službě a zákony související: komentář. Druhé vydání. Praha: 

VOX, 2015, s. 7. 


