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I. 

 

K předmětu (tématu) práce: 

 

Práce se zabývá dvěma podstatnými aspekty v genezi zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

Jednak okolnostmi a průběhem jeho vzniku na základě původního zákona č. 218/2002 Sb., o 

službě stáních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a 

ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Jednak prvními fázemi jeho 

uskutečňování v praxi a s tím souvisejícími poznatky, zda či do jaké míry naplnil zamýšlený 

účel a smysl a zda či do jaké míry nevedl i k některým negativním nezamýšleným důsledkům. 

 

Předložená rigorózní práce vznikla podstatným doplněním a rozpracováním autorovy úspěšné 

diplomové práce s názvem „Služební zákon – vývoj a výsledek“ a v jistém smyslu 

představuje její logické pokračování. 

 

Práce není zaměřena primárně na normativní výklad platné zákonné úpravy, ale spíše na (i) 

stěžejní právně politická východiska a (ii) právně sociologické souvislosti vzniku a posléze i 

působení nového zákona.  

 

K obsahové struktuře (systematice) práce: 

 

Po 1. kapitole „Předmluva“, která plní v jistém smyslu úlohu úvodu, následuje poměrně 

rozsáhlá 2. kapitola, která je (podle mne nepříliš vhodně) nazvána jako „Úvod“ a je rozdělena 

do dvou oddílů. V prvním oddílu, nazvaném „Vývoj“, autor pečlivě a do detailů popisuje 

okolnosti a průběh vzniku „starého“ služebního zákona a posléze „nového“ zákona o státní 

službě. Zde jsou stěžejní oddíly 2.1.3. „Služební zákon 2002-2013“, 2.1.4. „Přelomový rok 

2014 – od služebního zákona k zákonu o státní službě“ a 2.1.5. „Rok 2015 a dále – Zákon o 

státní službě a jeho implementace“. V druhém oddílu „Výsledek“ autor vysvětluje podstatné 

principy a odlišnosti obou zmíněných zákonných úprav. Zde jsou stěžejní oddíly 2.2.1. 

„Úprava státní služby podle zrušeného služebního zákona“ a 2.2.2. „Státní služba podle 

zákona o státní službě“. Ve 3. kapitole „Implementace“ autor rozebírá proces provádění 

(uskutečňování) zákona v praxi, zejména proces přípravy a schvalování 1. systemizace 

služebních a pracovních míst, potažmo proces „přeměny“ původních pracovních poměrů 

několika desítek tisíc státních zaměstnanců na poměry služební. Ve 4. kapitole „Funkčnost“ 

se autor - částečně na základě rozboru několika případů („kauz“) – zabývá vybranými 

podstatnými problémy, které přinesla praktická aplikace nového režimu státní služby a snaží 

se nabídnout odpovídající řešení. V 5. kapitole „Situace na Slovensku“ provádí stručné 
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srovnání s úpravou a fungováním státní služby na Slovensku. Práci pak uzavírá v 6. kapitole 

„Závěry“. 

 

K obsahu práce mám tyto poznámky a připomínky: 

 

Obecně: 

 

Hlavním přínosem práce je pečlivý (z autentických zdrojů pocházející) a podrobný popis 

chronologie přípravy, projednávání a schvalování jak „starého“ služebního zákona z roku 

2002, který ve své podstatě nikdy nenabyl účinnosti, tak „nového“ zákona o státní službě 

z roku 2014. Autor zde popsal a kriticky okomentoval peripetie tohoto podivného 

legislativního procesu, vyznačujícího se politickými tahanicemi, koncepční neujasněností, 

chaosem i obyčejným legislativním šlendriánstvím. V tomto směru je autorova práce 

jednoznačně přínosná. 

 

Oddíl 2.2.2., pojednávající o obsahu zákona o státní službě, měl a mohl být zevrubnější. Autor 

zde měl hlouběji identifikovat a vysvětlit stěžejní instituty a principy služebního poměru, a to 

v komparaci jednak s pracovním poměrem podle zákoníku práce, jednak se služebním 

poměrem podle „starého“ služebního zákona. A přitom shrnout výhody či nevýhody, které by 

z těchto komparací vyplynuly. Výklad, který autor podal na str. 37 až 51 je obsahově správný 

a vcelku zdařilý. Vzhledem k tomu, že však představuje jen 15 stran z celkového rozsahu 

114 stran a že se přeci jen jedná o práci v oboru platného práva, je to pořád poněkud málo. 

Chybí mi tam základní popis celé struktury (soustavy) státní služby a struktur jednotlivých 

správních (služebních) úřadů a všech podstatných vztahů – aby si čtenář vůbec udělal 

základní, orientační představu o novém komplikovaném modelu. Chybí mi tam i bližší rozbor 

institutů, které zajišťují stabilitu služebního poměru, zejména způsoby skončení služebního 

poměru proti vůli státního zaměstnance.  

 

Konkrétně: 

 

K oddílu 2.1.4. (str. 10-28): Zajímavá analýza průběhu projednávání návrhu zákona o státní 

službě v Poslanecké sněmovně v podobě sněmovního tisku č. 71/2014, kdy původní znění 

sněmovního tisku zahrnovalo „jen“ návrh na změnu (novelizaci) služebního zákona z roku 

2002, ale v průběhu projednávání došlo k jeho změně, jejímž obsahem byl návrh nového 

zákona o státní službě.  

 

Ke str. 44: Věcně výborná poznámka: „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.“ Jen 

doplňuji, že správně by měl autor hovořit o (interní) „nadřízenosti“, nadřazenost (ve smyslu 

externích vztahů) označuje něco jiného. 

 

Ke kapitole 4 (str. 86 až 103): Zajímavé rozbory kauz, poukazující na problematické instituty 

(či jejich aspekty) nového zákona. Autor se však měl při rozboru právních problémů více 

zaměřit na vlastní, samostatné (originální) právní úvahy a vlastní právní závěry než na popis 

mediální stránky kauz a citaci názorů a výkladů různých autorit. Jakkoli například u kauzy 

Dany Drábové (str. 99 až 103) autor předkládá vlastní poměrně kvalitní právní úvahy, ke 

škodě věci je neuzavírá vlastním právním závěrem, ale přebírá a doslova cituje výkladové 

stanovisko Sekce pro státní službu MV.  
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K práci s prameny: 

 

Autor zpracoval značné množství původních pramenů vztahujících se k okolnostem a průběhu 

přípravy a vzniku zákona o státní službě. V rámci rozboru normativního obsahu zákona o 

státní službě však opomenul základní komentářovou literaturu k novému zákonu. Tím 

poněkud trpí i hlavní právní výklad v oddílu 2.2.2. o obsahu zákona o státní službě. 

Neroztříděný seznam zdrojů (zákonů, jiných právních předpisů, článků, judikátů, sněmovních 

tisků apod.) na str. 116 až 130 je zbytečná formální chyba. Zdroje je třeba roztřídit podle 

druhů. 

 

II. 

 

Přes dílčí nedostatky práce podle mého názoru splňuje požadavky stanovené pro rigorózní 

práce a je způsobilá k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 27.8.2017 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 


