
1 

Oponentský posudek rigorózní práce  

„Služební zákon – implementace a funkčnost“ 

autora Mgr. Michala Staňka 
 

 

 

 Posuzovaná rigorózní práce o rozsahu cca 114 číslovaných stran textu je věnována 

otázkám vzniku zákona o státní službě, jeho implementaci, některým i případům praktického 

působení tohoto zákona vůči v široké veřejnosti známým osobám, rovněž podává i přehled 

slovenské úpravy. 

 Úkolem oponenta je posoudit, zda rigorózní práce prokazuje autorovu schopnost k 

samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky, a to v uchazečem 

zvoleném tematickém okruhu „Správní právo“. Práce je čtivá, přehledně členěná, vychází ze 

značného množství faktografických dat, nicméně spíše než kvalifikační prací je jeví volnějším 

publicistickým literárním žánrem. Co v práci postrádám, je především vlastní rozbor alespoň 

vybraných právních otázek, ze kterého by vyplynula schopnost k samostatné tvůrčí činnosti 

v oboru práva.  

 

 V rigorózní práci by se podle mne neměly objevovat takové formulace, jako např.   

- „Vzhledem k Ústavou zaručenému právu na spravedlivou odměnu za práci …“ (str. 48) – 

toto právo ve skutečnosti stanoví čl. 28 Listiny základních práv a svobod, ne „Ústava“; 

- „Poslední měsíc roku 2015 se ve Strakově akademii v otázce implementace zákona o státní 

službě rozhodně nenesl v předvánočním duchu.“ (str. 71) – toto je formulace z jiného 

literárního žánru; 

- „Z popsaných činností a kroků vlády … plyne, že vláda získala plnou účinností zákona o 

státní službě široké množství nových kompetencí a povinností …“ (str. 78) – mělo být 

objasněno, co se rozumí „kompetencí“, co „povinností“, zda se jedná o výkon veřejné správy, 

v jakých formách (způsobech jednání) atd.;   

- „V případě druhého neúspěšného pokusu (o úspěšné vykonání úřednické zkoušky, pozn. 

oponenta) však již dostanou výpověď (zřejmě neúspěšní státní zaměstnanci, pozn. 

oponenta).“ (str. 83) – není jasné, co uchazeč míní onou „výpovědí“, kdy podle § 74 odst. 1 

písm. g) zákona o státní službě služební poměr skončí (ze zákona) posledním dnem 

kalendářního měsíce, v němž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně ani opakovanou 

úřednickou zkoušku; 

- „Všichni státní tajemníci byli hodnoceni výborně …“ (str. 84) – autor neuvedl zdroj 

informace o služebním hodnocení státních tajemníků. Ust. § 155 odst. 4 písm. a) zákona o 

státní službě upravuje jako nejlepší služební hodnocení se závěrem, že státní zaměstnanec 

dosahoval ve službě „vynikající výsledky“, nikoli „výborně“. 

 

 Uchazeč v textu užívá označení „náměstek ministra vnitra pro státní službu (např. s. 

39, str. 58, str. 60 aj.). Předložil-li ale práci, která má provádět mj. právní rozbor zákona o 

státní službě, měl se vypořádat s tím, že jde o označení funkce, které zákon o státní službě 

nezná (viz např. § 13 odst. 4 zákona o státní službě – správné označení je „náměstek pro státní 

službu“). To, že je v praxi někdy užíváno označení „náměstek ministra vnitra pro státní 

službu“, a to bez ohledu na platnou zákonnou úpravu, není důvodem, aby toto nesprávné 

označení užívala i rigorózní práce. Spíše bych očekával, že se uchazeč k tomu, že je užíváno 

v praxi jiné než zákonné označení „náměstek ministra vnitra pro státní službu“, a to i na 

oficiálních webových stránkách Ministerstva vnitra, vyjádří. 
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 Úroveň zpracování kvalifikační práce nezvýšilo prosté (nekomentované) přebírání 

rozsáhlých textů z jiných zdrojů (viz např. str. 91 – 93: přetisknutá informace o právním 

postavení předsedy a místopředsedy Energetického regulačního úřadu pro vládu, podobně na 

str. 94 – 95 text doc. Wintra).  

 Dosud v podstatě neexistuje soudní judikatura, kterou by bylo možné v souvislosti se 

zatím jen krátce účinným zákonem o státní službě rozebírat. Uchazeč však mohl důkladněji 

pracovat alespoň s literárními prameny. Považoval-li za užitečné zařazovat text nazvaný 

„Státní služba od Rakouska – Uherska po Sametovou revoluci“, měl věnovat dřívější služební 

pragmatice alespoň nezbytnou pozornost, a to i za pomoci literárních pramenů. Není jasné, 

proč uvádí uchazeč mezi prameny starší vydání učebnice Hendrych, D. a kol. Správní právo. 

Obecná část, a to z roku 2006, když v roce 2016 vyšlo 9. vydání, v němž již bylo na přijetí 

zákona č. 234/2016 Sb. reagováno. Při absenci jiných monografií k problematice nové úpravy 

státní služby mohl uchazeč vyjít alespoň z dostupných publikovaných sborníků z konferencí, 

v nichž jsou zařazeny i příspěvky k implementaci zákona o státní službě [např. Služební 

vztahy a výkon závislé práce, Praha: Wolters Kluwer 2016; Veřejná služba ve veřejné správě 

(a to i jako služba veřejnosti) - DNY PRÁVA 2015, Brno, Masarykova univerzita 2016].  

 

Předloženou rigorózní práci hodnotím tak, že neodpovídá požadavkům 

stanoveným na rigorózní práce. 

 

 V Praze dne 26. dubna 2017 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


