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Abstrakt 

Tato diplomová práce je případovou studií zabývající se rolí Evropské unie v přijímání 

zákona o státní službě v roce 2014. Autor sleduje, proč byl zákon přijat až deset let po 

vstupu České republiky do Evropské unie. První část práce se věnuje evropskému 

správnímu prostoru a jednotlivým modelům veřejné správy v Evropě. Pojednává také o 

využití specifických forem ovlivňování politik členských států různými nástroji. Dále je 

v práci obsahovou analýzou zkoumán vývoj služebního zákona v České republice, 

zkoumány strategie a přístupy hlavních aktérů v legislativním procesu. Za účelem 

zjištění, jak byla problematika rámována politickými aktéry jsou zkoumány jednotlivé 

verbální projevy na plénech Parlamentu ČR. V poslední části jsou zjištění zobecněna 

pro znázornění jednotlivých strategií a dynamiky jejich změny. Pro zodpovězení cíle 

výzkumu jsou zjištěná data interpretována na bázi teorie tří proudů za pomoci, které 

demonstruji změnu statu quo v oblasti regulace výkonu státní služby. 

 

Abstract 

This diploma thesis is a case study dealing with the role of the European Union in the 

adoption of the Czech Civil Service Act in 2014. The author follows the question why 

the Act was adopted ten years after the Czech Republic joined the European Union. The 

first part of the thesis deals with the European administrative area and individual models 

of public administration in Europe. It also discusses the use of various forms of 

influencing the policies of the member states with different instruments. Further, the 

work analyzes the development of the service law in the Czech Republic and examines 

the strategies and approaches of the main actors in the legislative process. In order to 

find out how the issue was framed by political actors, the individual verbal speeches at 

the plenary sittings of the Czech Parliament are examined. In the last part, the findings 



 

 

are generalized to represent individual strategies and the dynamics of their change. In 

order to respond to the research goal, the data is interpreted on the basis of the Multiple 

Streams Framework, demonstrating a change in the status quo in the field of public 

service performance regulation. 
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Úvod 

Proces europeizace lze jen těžko charakterizovat jednou větou. V posledních 

desetiletích je však akcentován v nejrůznějších oborech sociálních věd, což sebou nese, 

jak různé uchopení, tak nejrůznější definice. Obecně ho lze definovat jako tlaky  

a efekty, které má evropská integrace na domácí instituce a politiky členských zemí 

Evropské unie. (Börzel, Risse 2000) V současném globalizovaném světě tato 

problematika vzrůstá na významu i ve veřejné politice České republiky. Jedním  

z takových příkladů z posledních let je i problematika služebního zákona, který byl ve 

veřejném prostoru často zmiňován jako důsledek evropské konvergence.  

 Výzkum europeizace je velmi obsáhlý (Radaelli 2000, 2003; Wong 2007; Fiala 

2009; Dvořáková et al. 2010), stejně tak jako výzkum veřejné správy (Pollitt, Bouckaert 

2010; Nunberg 2000; Hendrych 2014; Ochrana, Půček 2011). Ovšem publikace 

reagující na zákon o státní službě, který byl v České republice přijat v roce 2014, však 

stále schází. Jelikož je zákon poměrně často kritizován i z důvodu, jakým stylem byl 

projednáván, rozhodl jsem se toto aktuální téma uchopit svou diplomovou práci.  

 Předmětem výzkumu se stává období mezi lety 2013 až 2014, kdy byl na půdě 

Parlamentu České republiky velice nestandardním způsobem projednáván zákon, který 

měl upravovat postavení úředníků státní správy. Mezi nejčastější důvod pro jeho přijetí 

byla zmiňována Evropská unie, která si jím údajně měla podmiňovat čerpání 

z evropských strukturálních a investičních fondů. Do jeho projednávání se zapojilo 

množství aktérů, jak z národní a supranacionální úrovně vládnutí, tak i z občanského 

sektoru. V neposlední řadě je nutné zmínit, že se zákonem počítala, jak Ústava České 

republiky z roku 1993, tak samotná Evropská unie. Když zákon na základě dohod 

přijala Zemanova vláda v roce 2002, ještě před vstupem do Společenství. Zákon 

nicméně nikdy nebyl implementován, byl několikrát odložen až nakonec revokován  

a nahrazen zákonem o státní službě v roce 2014. Hlavní otázka tak zní, proč se tomu tak 

stalo až v roce 2014, tedy 12 let po platnosti původního služebního zákona, který nikdy 

nevešel v účinnost? Jaké byly příčiny? Čí to byla iniciativa? Jaké přístupy a strategie 

byly použity? Tyto otázky se pokusím zodpovědět. 

 V práci postupuji následujícím způsobem, v teoretické části pojednávám  

o konceptu europeizace, který ukotvuje celé téma práce. Po detailním popisu předmětu 

zkoumání, výčtu použitých dat a metod jejich analýzy, popisuji veřejněpolitickou teorii 
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tří proudů, na bázi které v závěru práce interpretuji výsledky. V praktické části se 

nejprve zabývám evropským správním prostorem a jeho specifikacemi. Následně 

zachycuji celý vývoj služebního zákona na území České republiky od jejího vzniku. Po 

základní identifikaci aktérů analyzuji situaci vyjednávání zákona o státní službě, kde se 

soustředím také na to, jakou strategii zákonodárci využili, a jak problematiku rámovali.   

Při studiu tématu jsem se lehce odchýlil od původního záměru, který byl určen 

příliš široce. Téma jsem tak ukotvil na konkrétní zákon, kdy na případové studii mohu 

hlouběji analyzovat problematiku.  

Konečná šestá kapitola obsahuje zobecněné závěry výzkumných zjištění  

a zahrnuje i navrhovaná opatření pro budoucí zamezení, popřípadě redukci problémové 

situace. Závěrem bych rád uvedl citát, na který jsem narazil při mém studiu ve 

Spojených státech. Ten vychází z amerického fotbalu a dle mého názoru dobře vystihuje 

situaci, jakým způsobem probíhalo projednávání tohoto důležitého zákona, který se po 

12 letech nezdaru podařilo implementovat.   

 

 

„Politics is like football, if you see daylight, go through the hole.“ 

John F. Kennedy 
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1 Předmět zkoumání 

Veřejná správa v České republice je někdy označována jako neefektivní, zpolitizovaná  

a rigidní vůči změnám. Minimálně poslední výtku můžeme ilustrovat na několika 

záměrech o reformu této entity. Od roku 1989, který byl impulsem pro radikální změnu 

veřejné správy, se jedná o trvalý proces, jehož cílem je mimo jiné právě zvýšení 

efektivnosti. Posláním této neustálé snahy, které bylo naplněno, bylo odstátnění a 

odideologizování, další cíle jako depolitizace, transparentnost či elektronizace patří 

mezi ty, které se plně naplnit příliš nedaří. Snažilo se o to hned několik koncepcí z let 

1999, 2004, 2007 a 2013. Česká veřejná správa se ovšem potýká s problémem 

implementace dokumentů, které nemají politickou podporu. Mezi jeden z typických 

příkladů, jak demonstrovat problém implementace je problematika služebního zákona, 

respektive zákona o státní službě. Služební zákon je zkratka pro zákon, který by měl 

upravovat poměry zaměstnanců vykonávající státní správu. Zmínka o tomto zákoně 

byla obsažena už v první Ústavě České republiky z roku 1993, ovšem schválen, a ve 

Sbírce zákonů uveden, byl až v souvislosti s přístupovými rozhovory České republiky a 

Evropské unie v roce 2002. Účinnost měla původně nastat dne 1. ledna 2004, tedy dnem 

vstupu do Unie. Tomu se tak ovšem nestalo. Zákon byl celkem pětkrát odložen, až byl 

v roce 2014 nakonec zcela revokován, a nahrazen zákonem o státní službě s účinností 

od 1. ledna roku 2015.  

Vstup České republiky do Evropské unie byl prvním větším důvodem, proč se 

zákonodárci začínali zabývat tímto zákonem, který byl opomíjen už od počátku 90. let. 

Můžeme zde tak vypozorovat jistý vliv nadnárodní úrovně na vnitřní změnu 

v suverénním státě. Služební zákon totiž měl sloužit k naplnění ex-ante kondicionality  

č. 11 o efektivizaci a depolitizaci veřejné správy, jejímž naplněním bylo podmíněno 

čerpání evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období  

2014-2020. Jelikož ani po vstupu ČR do EU nenastala účinnost již zmiňovaného 

zákona, začala Evropská komise mluvit v roce 2011 o tom, že by ČR mohla přijít  

o možnost čerpat finanční prostředky. To se setkalo s kritikou zástupci české státní 

správy, kteří argumentovali, že by EU tímto mohla překračovat své pravomoci 

vycházející z evropských smluv. (EurActiv 2001) Situace ohledně služebního zákona 

však nakonec dospěla k řešení, a přes různou kritiku a veto prezidenta, byl právní 

předpis přijat jako zákon o státní službě v roce 2014. Požadavky EU tak byly naplněny.  
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V Evropské unii neexistuje jednotná definice státní služby, k níž by se hlásily 

všechny členské státy. Právní úprava podmínek zaměstnanosti ve státní službě je ve 

výlučné kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie. (Lacina 2004) 

Z příkladu služebního zákona lze říci, že proces evropské integrace neprobíhá pouze 

tzv. bottom-up, jak je to nejčastěji zmiňováno s přesunem kompetencí a rozhodování na 

supranacionální úroveň. Probíhá zároveň i proces, tzv. top-down, kdy EU ovlivňuje 

politiku členských zemí. Z acquis communautaire vcelku jasně víme o rozdělení 

pravomocí, kde EU může působit (dělí se na výlučné, sdílené, podpůrné). EU 

samozřejmě může využívat i jisté metody ovlivňování, kterými tlačí na národní státy, 

při sledování specifických cílů i v oblastech, kde pro to nemá dostatečné pravomoci. 

Právě tím, že členské státy využívají peníze přerozdělované z ESIF, může EU 

ovlivňovat i ta odvětví, která jsou s čerpáním peněz svázaná (tzv. metoda spending 

power).  

 

1.1 Europeizace jako téma výzkumu 

Ačkoliv se pojem europeizace v současné době stále více objevuje v odborné literatuře, 

není prozatím ustálena jednotná terminologie. Tento pojem, jež se začíná vyskytovat 

v sociálních vědách už od 80. let, dosáhl pozoruhodného nárůstu používání na přelomu 

milénia. Jde tak o pojem vcelku nový, na rozdíl od pojmu evropská integrace. V českém 

politologickém výzkumu se hojně začíná využívat po vstupu České republiky do 

Evropské unie. Jeho výskyt můžeme zaznamenat v oblastech politologie, mezinárodních 

vztahů, veřejné správy či sociologie. Přesto se ovšem objevuje v několika podobách, 

které se liší jak v české, tak zahraniční terminologii.1 Pro psaní této diplomové práce 

jsem se rozhodl jednotně používat pojem europeizace. Důvodem tohoto rozhodnutí 

bylo, že se takováto terminologie nejčastěji vyskytuje ve zdrojích, ze kterých jsem 

čerpal, navíc dle mého subjektivního názoru, se jedná o termín užší, spojený s otázkou 

Evropské unie (vycházející z iniciály EU), kdežto evropeizace může působit širším 

pojetím na otázky celé Evropy nikoliv pouze Unie.  

                                                 
1 Zatímco v anglosaském prostředí se nejčastěji vyskytují pojmy europeanization a europeization, 

v českém prostředí jsem se setkal s několika formami tohoto slova. Mezi nejčastější formulace patří 

europeizace a evropeizace, lze ale spatřit i další formy, a to evropeanizace, europeizace, europeanizace, 

euroizace. 
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Europeizaci je dle (Havlík a Pšeja 2007) možno chápat v následujících 

významech. V jedné rovině lze hovořit jako o jakémsi historickém a sociálním sdílení 

společných hodnot a norem, které státy vyznávají, a které mají přeshraniční přesah. 

Dále lze hovořit o adaptaci politik (policies), neboli dopady členství v Unii na podobu 

veřejné politiky v jednotlivých členských státech. V neposlední řadě jde také  

o institucionální adaptaci, která je výsledkem rozšiřovacího procesu. Claudio Radaelli 

(2000:4) definoval europeizaci jako „šířící se procesy vytváření, rozšíření  

a institucionalizace formálních či neformálních pravidel a procedur, sdílení názorů  

a norem, které jsou nejprve definovány a konsolidovány v politickém procesu EU a poté 

inkorporovány do logiky domácího (státního nebo substátního) diskurzu, politických 

struktur a veřejných politik“. Zde je potřeba říci, že teorie evropské integrace, které  

se na výsledek integrace dívají jako na působení zdola nahoru (bottom-up, uploading),  

se soustředí na nalézání příčin pro budování nadnárodní struktury. Naopak europeizace 

nevysvětluje důvody integračního procesu, vysvětluje dopady integrace na politická 

společenství, a tím způsobené změny. Jedná se tak o pohled shora dolů (top-down, 

downloading). Jinými slovy se europeizace týká proměny domácí politiky v důsledku 

adaptačního tlaku EU. (Dančák, Fiala a Hloušek 2005) Existuje ještě také třetí přístup, 

který kombinuje oba předchozí, a zkoumá vliv mezi členskými státy navzájem (bottom-

up-down, cross-loading). V tomto případě začíná výzkum europeizace na domácí půdě, 

kdy je sledován proces formování politik, institucí na evropské úrovni a následně jsou 

analyzovány tlaky a efekty působení Evropské unie na domácí politiky členských zemí, 

které se následně od sebe mohou „učit“ a inspirovat. (Börzel, Risse 2000) Toto 

vymezení jde tedy nejdále, nevymezuje se pouze na jeden směr procesu, ale komplexně 

popisuje více směrů, které se navzájem ovlivňují.  

 

1.2 Formulace cílů a výzkumných otázek 

Cíl této diplomové práce je v zásadě explorační, s čímž se váže i typ výzkumné otázky, 

který lze dle Yin (2003: 5-7) vyjádřit pomocí otázek „jak“ nebo „proč“. Mým hlavním 

cílem je zjistit, proč byl zákon o státní službě přijat právě až v roce 2014, tedy 12 let po 

platnosti služebního zákona, který nikdy nevešel v účinnost. Úkolem je vysvětlit daný 

problém detailním prozkoumáním jeho složek, a závěrem formulovat doporučení, aby 

se podobná problémová situace v budoucnu redukovala. K zodpovězení výzkumného 

cíle jsem si stanovil dílčí výzkumné otázky.  
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Výzkumné otázky 

1. Jaké byly hlavní příčiny pro přijetí zákona o státní službě v roce 2014? 

2. Jakou roli v iniciaci zákona o státní službě sehrála EU a další aktéři? 

3. Jaké přístupy a strategie používali hlavní aktéři v legislativním procesu? 

 

K dopátrání se cílů a výzkumných otázek se nejprve v teoretické části práce 

zabývám konceptem europeizace a státní správou v evropském kontextu. Popisuji 

jednotlivé integrační a konvergenční tendence, pravomoci EU, tak i specifické metody 

ovlivňování politiky národních států, které EU využívá. V části praktické proběhne na 

případové studii deskripce geneze služebního zákona na území ČR. Důležitá pro 

zachycení veškerých důležitých událostí. Po identifikaci hlavních aktérů a jejich 

přístupu ke zkoumané problematice, jsou zjištění interpretována na bázi teorie tří 

proudů, pomocí které lze vysvětlit veřejněpolitickou změnu, a za pomoci vybraných 

metod analýzy dat zodpovědět dílčí výzkumné otázky.  

Není tajemstvím, že ačkoliv Evropská unie nemusí disponovat dostatkem 

kompetencí pro svou aktivitu, v určitých sektorech politiky může ovlivňovat legislativu 

a exekutivu členských států při přijímání zákonných opatření, případně může pomocí 

určitých nástrojů vlivu takové procedury iniciovat. To samozřejmě nemusí být jediné 

vysvětlení pro konkrétní veřejněpolitickou změnu. Naopak, právě dlouhý proces 

inkorporace tak důležitého zákona, jakým jistě právní úprava výkonu státní služby je, 

naznačuje, že se jednalo o složitou problematiku, do které zasahovalo značné množství 

aktérů a nejrůznějších vlivů.  
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2 Metody a data 

Z hlediska základní charakteristiky sociálně-vědního výzkumu je má práce ukotvena  

v kvalitativním přístupu, což se odráží ve zvolených metodách sběru a analýzy dat. Co 

se týče typu výzkumného designu, je práce případovou studií, která v určitém časovém 

úseku zkoumá proces iniciace a tvorbu zákona o státní službě. „Toto úzké zaměření 

umožňuje hlubší analýzu zkoumaného případu v jeho prostředí, pochopení hlubších 

souvislostí a vztahů.“ (Veselý a Nekola 2007:152)  

Jejím cílem je jednak deskripce problematiky zákona o státní službě a jeho 

vztahu k EU, ale také geneze zákona na území ČR. Z hlediska toho, že tento zákon má 

své ukotvení již při vzniku novodobé České republiky, a zároveň se do vyjednávání  

o jeho podobě zapojila jak národní, tak nadnárodní úroveň vládnutí, je skutečně na 

místě hovořit o jakési „rekonstrukci“ proběhlých historických událostí a jejich hlavních 

aktérů. Výklad je proveden chronologicky. Důvodem je hledání souvislostí v jednání 

jednotlivých aktérů, které odhaluje vzájemné závislosti (korelace) jednání. (Ochrana 

2013:84-86) 

 

Tabulka č 1: Výzkumný plán 

Číslo kroku Název kroku Poznámka 

1. Stanovení výzkumného postupu a jeho 

schválení vedoucím DP 

 

2. Stanovení výzkumného problému/otázky Definování výzkumného problému, 

stanovení výzkumných otázek 

2. Sběr dat Desk-research 

3. Analýza a interpretace dat Obsahová analýza, specifikace, 

generalizace, komparace 

Zdroj: autor 

 

Pro proniknutí hlouběji do problematiky EU, jsem rovněž absolvoval tří měsíční 

odbornou stáž v think tanku Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, který je dle 

každoročního hodnocení Global Go To Think Tank Index, jenž vydává University of 

Pennsylvania, hodnocen jako nejlepší think tank v ČR, pátý nejlepší ve střední  

a východní Evropě. (McGann 2018: 86) Mezi náplň práce patřila rešerše českých  

a zahraničních materiálů, podpora při organizování pravidelných seminářů a panelových 

diskusí v Evropském domě. Praxe byla velmi přínosná zejména z hlediska navázání 

kontaktů s předními experty. Rovněž díky absolvování kurzu Právní aspekty evropské 

integrace na Institutu evropských studií FSV UK, se mi dostalo mnoho odkazů na 
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zajímavé dokumenty a odborné monografie, které jsem při psaní diplomové práce 

využíval.  

 

2.1  Metody sběru dat 

V celé práci využívám sekundární průřezová data2 z národní a nadnárodní úrovně 

vládnutí, tedy různých entit v daném časovém období. Jelikož předmět výzkumu je 

retrospektivní, a existuje k němu nespočetné množství dat, rozhodl jsem se pro sběr dat 

sekundárních. 

 

Mezi sebraná sekundární data patří: 

• studium odborné literatury – monografie, odborná periodika v oblasti 

europeizace, veřejné správy a veřejné politiky; 

• vládní dokumenty – programové prohlášení jednotlivých politických 

subjektů, návrhy zákonů, další strategické a legislativní veřejněpolitické 

dokumenty EU a ČR; 

• dokumenty občanského sektoru – policy papery, policy briefs, 

stanoviska, doporučení; 

• rozhovory provedené v rámci podobného výzkumu; 

• stenozáznamy z jednání Parlamentu ČR; 

• záznamy politických pořadů a debat. 

 

Studium odborné literatury bylo provedeno z důvodu rozšíření znalosti  

o konceptu europeizace, tedy fenoménu jistého přejímání legislativy či výkonu dobré 

praxe ze supranacionální do národní politiky. Používám ale i další odborné monografie, 

jednak literaturu zaměřující se na metodologii výzkumu, tak monografie týkající se 

oboru veřejné politiky. Dokumenty zabývající se veřejnou správou na národní úrovni 

ČR jsou důležité pro celkové pochopení složité problémové situace, která v českém 

prostředí nastala díky faktu, že se přijatý služební zákon nepodařilo implementovat 

dlouhých 12 let. Stejné dokumenty na úrovni dalších členských států EU jsou 

signifikantní pro specifikaci hlavních parametrů státní služby, které se v jednotlivých 

státech liší, a jsou podstatné pro znázornění míry evropské konvergence.  

                                                 
2 Převážně ve formě textu, případně audio-videozáznamů.  
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 Vládní dokumenty ve formě prohlášení jednotlivých politických stran jsou 

podstatné, vzhledem k jejich povolební strategii, ohledně přístupu k regulaci státní 

služby. Z návrhu zákona o státní službě lze posléze identifikovat, zda tuto svou strategii 

jednotlivé strany do zákona inkorporovaly, případně v jaké míře. Rovněž orgány EU 

svými veřejněpolitickými dokumenty typu stanoviska, doporučení, nařízení a strategie, 

ovlivňovala legislativní proces na národní úrovni ČR.  

 Občanský sektor, zejména iniciativa Rekonstrukce státu, byla v celém 

legislativním procesu často akcentována. Z důvodu lobbování na více rovinách vládnutí 

bude zajímavé sledovat, v jaké míře NGO ovlivnily iniciaci zákona, případně 

legislativní proces, a výsledný návrh zákona o státní službě.  

 Rozhodl jsem se rovněž využít rozhovory, které provedl výzkumný pracovník 

think tanku EUROPEUM Vít Havelka, který provedl v roce 2016 výzkum na téma „Vliv 

Evropské komise na přijetí služebního zákona v České republice“, jenž byl prezentován 

ve formě šedé literatury na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Ve svém šetření 

autor provedl sérii rozhovorů, do kterých zahrnul 13 respondentů z politického, 

administrativního a občanského sektoru. Ačkoliv vybraný vzorek nebyl vyvážený,  

a použití takového zdroje může doprovázet zkreslení, výsledek považuji vzhledem ke 

zkoumanému předmětu za validní3 a obohacující. Zjištěná data jsem v některých částech 

diplomové práce zakomponoval formou triangulace pro posílení vnitřní validity mého 

výzkumu. „Triangulace dat je založena na předpokladu, že validita závěrů stoupá, 

pokud jsou podpořeny z více zdrojů.“ (Veselý, Nekola 2007:154) Autor provedl polo-

strukturované rozhovory s 12 relevantními aktéry zapojenými do procesu přijímání 

služebního zákona v ČR. Rozhovory proběhly mezi zářím a prosincem roku 2016, kdy 

vybraný vzorek obsahoval tři aktéry z občanského sektoru, dva z politické úrovně a šest 

ze státní správy. Jednotliví aktéři byli vybíráni dle referenčního výběru a na základě 

zjištění poznatků o problematice. Nízké zastoupení politické úrovně autor odůvodňuje 

tím, že výpovědi respondentů byly poměrně silně politicky zkreslené s mizivou 

informační hodnotou. Otázky pokládané při interview se zaměřovaly na aktéry zapojené do 

nastolování agendy, komunikací Evropské komise s českým zastoupením v průběhu tvorby, 

implementace služebního zákona a podíl Evropské komise na výsledné podobě zákona. 

(Havelka 2016: 9-11) Výpovědi respondentů autor formuluje formou tabulek a citací 

                                                 
3 Diplomová práce byla vedena prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčíkem, Ph.D. LL.M., předním expertem na 

problematiky Evropské unie a obhájena na výbornou.  
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jednotlivých výroků, které jsou anonymně rozděleny do tří skupin z hlediska sektoru, jenž 

reprezentují.  

  Z důvodu, že se při zodpovězení výzkumného problému v jedné z otázek 

zaměřuji také na situaci jednání v legislativním procesu, zahrnul jsem do sběru dat 

rovněž stenozáznamy z jednání na plénu obou komor Parlamentu ČR. Cílem těchto dat 

bude zachytit jednotlivé verbální projevy politických aktérů a následně data 

generalizovat. Zaměřen budu primárně na zarámování (framing) problematiky tedy na 

to, jak byl zákon komunikován směrem k dalším zákonodárcům.  

V poslední řadě sběr dat proběhl formou studia záznamů z vybraných 

politických pořadů a debat, případně vybraných veřejnoprávních zdrojů. Nejvíce jsou 

v tomto vzorku zastoupeny debaty na televizní stanici ČT24 nebo rozhlasové stanici 

Český rozhlas. Více informací k výběru těchto dat, viz metody analýzy.  

 

2.2  Metody analýzy dat 

Jako metody analýzy dat jsem se rozhodl v části zabývající se vlivem EU využít metodu 

analýzy dokumentů, tedy systematickou metodu kvalitativního výzkumu, pomocí které 

jsem v množství dokumentů hledal podstatná data, jež jsem se snažil dát do hlubších 

souvislostí, které nebyly na první pohled zřejmé. Metodu v určitých částech kombinuji 

s obsahovou analýzou, se kterou metoda sdílí některé společné prvky. Obsahovou 

analýzu aplikuji na data získaná z archivních záznamů, konkrétně stenozáznamů 

z jednání obou komor Parlamentu České republiky a vybraných mediálních výstupů. 

Jelikož jsem chtěl zajistit objektivní analýzu obsahu lidské komunikace, stanovil jsem 

explicitně kritéria o výběru vzorku a kódování jednotlivých verbálních projevů. (Veselý, 

Nekola 2007:187)   

Pro retrospektivní analýzu stenozáznamů Parlamentu ČR jsem sledované období 

jasně ohraničil. Počáteční bod byl stanoven na 22.1.2014, kdy proběhlo první čtení 

zákona v PSP ČR, konečným bodem bylo datum 24.10.2014, kdy proběhlo ve 

Sněmovně přehlasování prezidentského veta, a tedy faktickému konci debaty nad 

zákonem, který po podpisu předsedy vlády mohl být vyhlášen se Sbírce zákonů.   

Za pomocí softwaru pro kvalitativní obsahovou analýzu dat byly analyzovány 

jednotlivé výstupy na plénu PSP ČR a Senátu, které se týkaly věcné debaty na téma 

zákona o státní službě. Naopak vynechány byly různé procedurální otázky  

a přihlašování se k pozměňovacím návrhům. V kontextu celkového vyznění projevu  
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a rámování problematiky, byly výroky nejprve základně rozděleny na tři skupiny,  

a to EU_requirement, non_EU_requirement, Neutral_Others. Kategorie vyjadřují 

explicitní zmínění, že zákon je požadován ze strany EU, a tím pádem ho ČR musí 

akceptovat s ohledem na čerpání finančních prostředků z EU. Toto rozdělení bylo 

počátkem názorového prostoru. Následně jsem se zabýval pouze konfliktními výroky ze 

skupin EU_requirement a non_EU_requirement. Jednotlivé projevy bylo poté možné 

analyticky uchopit a zabývat se dílčími interakcemi, popřípadě dynamikou změny 

v posunu v jednotlivých vyjádření.  

Z hlediska předmětu výzkumu nebyla provedena kompletní mediální analýza. 

Důvodem byl jednak omezený rozsah diplomové práce, tak zjištění, že při pilotním 

zkoumání mediálních zdrojů a stenozáznamů, se jednotlivá vyjádření hlavních aktérů 

shodovala. Proto mi přišlo dostačující tuto problematiku pokrýt z veřejnoprávních 

zdrojů. 

Další metody, se kterými jsem pracoval, jsou již obecně vědními, které jsou 

řazeny do explanačního typu metod a jsou obecně teoretické. (Ochrana 2009:16) 

Využívám metodu komparace, kterou aplikuji na volební programy jednotlivých 

politických subjektů, které uspěly ve volbách do PSP ČR v roce 2013. Dále také metodu 

generalizace neboli metodu zobecnění, kdy informace o jednotlivém jevu z užší skupiny 

vztahujeme na skupinu širší. V neposlední řadě využívám metodu specifikace, která je 

opakem zobecnění a má znázornit rozdílnosti. (ibid.:27) Ačkoliv poslední dvě metody 

mohou být zjednodušující, aplikuji je pro snazší vizualizaci strategie rámování 

problematiky a postojů jednotlivých politických stran, která díky nestandartnímu 

zdlouhavému legislativnímu procesu působí dosti nepřehledně, až chaoticky.  
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3 Teoreticko-konceptuální rámec 

Ve své diplomové práci využívám následující koncept, a teorii, na jehož bázi 

interpretuji zjištění, proč v roce 2014 došlo ke změně statu quo v oblasti regulace 

výkonu státní služby. K zarámování výkladu věcné problematiky používám komplexní 

veřejně politickou teorii tří proudů.4 (Multiple Streams Framework, dále jen MSF) 

Koncept europeizace je využit pro ukotvení celé práce a nejlépe vystihuje problematiku 

mého výzkumu. Mluvím zde o konceptu, jelikož europeizace by neměla být považovaná 

za teorii, ale za „jev“, „který se množství teoretických přístupů snaží vysvětlit“. (Weiss 

2013) 

 

Tabulka č. 2: Vztah teorie/konceptu ke zkoumané problematice 

Teorie/Koncept Vztah ke zkoumané problematice 

Koncept europeizace Ukotvuje téma diplomové práce. 

Teorie tří proudů Vysvětluje změnu statu quo. 

Zdroj: autor 

 

3.1  Vymezení pojmu „europeizace“ 

Cílem této kapitoly je popis klíčového konceptu diplomové práce europeizace. 

Soustředím se na terminologii, význam a jeho jednotlivé interpretace od různých autorů. 

Poukazuji dále na mnoho „tváří“ europeizace a její správné použití. Dále také na popis 

procesu europeizace, který je spjat s formulováním vnitřních změn uvnitř členských 

států a metody ovlivňování, který je k tomu Evropskou unií využíván. 

 

Integrační proces v Evropě, který se do současné podoby začíná formovat po 

devastující druhé světové válce, měl původní základ v bezpečnosti. Právě tendence 

zabránit opakování další války byl velkým impulzem pro evropskou integraci. Přes 

bezpečnostní motivaci se spolupráce odehrává hlavně na ekonomické a politické rovině. 

Od funkcionalistického vzniku Evropského hospodářské společenství, jenž byl postaven 

na technokratickém způsobu spolupráce a akceleraci integrace po přijetí Evropského 

                                                 
4 Vycházím z překladů ustálených v české literatuře, konkrétně autorů z katedry Veřejné a sociální 

politiky FSV UK, dr. Nekoly, prof. Veselého a dr. Novotného. 
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jednotného aktu, začíná rozmach a upevnění pozice Evropského společenství (ES), resp. 

Evropské unie. Dochází tak ke změně politických systémů evropských zemích 

v oblastech policy, politics i polity. Změna spočívá v oslabení role jednotlivých států, 

které delegují některé své pravomoci rozhodovat na nadnárodní úroveň, tím vytváří 

zcela nový společenský a institucionální řád (polity). Supranacionální instituce zpětně 

ovlivňují politiky (policies) jednotlivých zemí, a tím také mění postoje jednotlivých 

politiků (politics).  

Proces europeizace můžeme chápat jako přejímání institucionálních  

i legislativních pravidel, tzv. acquis communautaire, na kterých funguje EU. Může se 

jednat jak o státy, které jsou členy EU, státy přidružené (státy Evropského 

hospodářského prostoru – EFTA), tak jednotlivé třetí země (na základě bilaterálních 

dohod). Tento systém je velice atraktivní, o čemž vypovídá jeho geneze, kdy se ze 

zakládající šestky stalo dnes již společenství 28 států. Jistým magnetem se jistě stává 

jednotný vnitřní trh, který zabezpečuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, díky 

kterému se EU stala jedním z nejvýznamnějších ekonomických hráčů na světě. Právě 

hospodářská tématika, spojená s různými společnými politikami, mezi něž se jako 

nejvýznamnější řadí společná zemědělská a regionální politika, je dalším lákadlem pro 

státy ucházející se členství v tomto Společenství. Co ovšem někdy pokulhává za 

ekonomickou integrací, je integrace politická. Právě dimenze, tzv. „high politics“ je 

spojena s nejednotností. Otázky bezpečnostní politiky jsou rozporuplné, jednotlivé státy 

zajímají odlišné postoje a shodnout se na společném přístupu je v současné podobě EU 

složité. Hlavním problémem je, že Unie nedisponuje v evropském acquis  

o bezpečnostní politice pravomocemi rozhodovat kvalifikovanou většinou. Výsledkem 

je „bezzubá“ politika a nejednoznačně určený postoj EU v bezpečnostních otázkách. V 

tomto případě je nasnadě použít známý citát bývalého belgického ministra zahraničních 

věcí M. Eyskense, který pronesl v roce 1991, „Evropská unie je ekonomickým obrem, 

politickým trpaslíkem a vojenským červem.“ (Craig R. Whitney 1991) 

Pokud se pozastavíme nad samotným postavením EU, nejčastěji se označuje 

jako organizace sui generis, tedy jediná svého druhu. Nemůžeme ji zařadit pod federaci, 

ani jako konfederaci. To souvisí s představou o integračním procesu, který se dělí na 

federální a mezivládní. Federalismus, jakožto jedena z prvních teorií evropské integrace 

argumentoval, že národní státy jsou potencionálním zdrojem konfliktu, jelikož vystupují 

negativně proti sousedícím politickým jednotkám. (Loužek 2005) Usilují tak o jejich 

sloučení pod jedno národní centrum, aby zamezily potencionálnímu konfliktu 
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nacionalismu národních států. Společně s funkcionalismem, který obhajoval 

technokratický přístup k integraci, byl právě federalismus tahounem evropské integrace 

po druhé světové válce. Protikladem je mezivládní přístup (intergovernmentalismus), 

který za hlavního aktéra vládnutí považuje i nadále národní vládu. Neodmítá ale 

integraci, pouze ji podmiňuje souladem s národními zájmy. V genezi EU se oba 

přístupy střídaly, to je poznat i na současné podobě EU. Přijetím Maastrichtské smlouvy 

nastal další posun přesunu rozhodování na nadnárodní centrum, to samé lze říci i o 

nepřijaté Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Ta šla se svou vizí zcela nejdále, její odmítnutí 

ovšem neznamenalo celkové odmítnutí tohoto konceptu, se změnou jistých 

kontroverzních pasáží byla následně ratifikována jako Lisabonská smlouva. Tento vývoj 

posledních 25 let by tak spíše odpovídal federalistickému pojetí integrace.  

 

3.2  Evropeizace a integrace 

Dle Zemanové (2007) se pojmem integrace označuje specifická forma spolupráce mezi 

členy integračního seskupení. Na základě jejich konsenzu vznikají nadnárodní prvky 

spočívající v přenesení určitých kompetencí dosud náležejících státům na společně 

vytvořené orgány. Snaží se vysvětlit, proč k integraci na platformě tohoto seskupení 

došlo, co je jejím hnacím motorem, popřípadě k jakým výsledkům by měla směřovat. 

Naopak evropeizace, jak už bylo řečeno, sleduje dopady integračních procesů na vnitřní 

prostředí národních států, zaměřuje se na změny či tlaky, které integrace vyvolává.  

 

Schéma 1: Vizualizace integrace a evropeizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dančák, Fiala a Hloušek 2005 

EVROPSKÁ UNIE 

 

 

 

integrace           europeizace 

            přístup bottom – up           přístup top-down 

přesun kompetencí      adaptační tlak 

     (tlak na mezinár. spolupráci)  (změna polity, politics, policy)  



  

17 

 

Komunitární5 orgány se vyznačují vytvářením tzv. euromodelů, tedy společných 

evropských modelů správy a řízení určitých otázek. Ty vznikají kompetencemi, které 

jsou přiznány orgánům Unie, na základě toho se rozhoduje o určitých otázkách. Mohou 

se lišit podle různých specifikací, např. o jakou politiku jde, způsobem rozhodování,  

o jaký právní akt jde atd. Přijetím nějakého euromodelu, který je v nesouladu mezi 

národní a evropskou politikou. Vzniká tlak na členské státy Unie na přijetí implicitních 

či explicitních změn, které mají na domácí prostředí různé efekty. Ty obvykle sledujeme 

v jednotlivých politikách, kdy se mění způsob řešení problémů, volba použitých 

instrumentů či politické diskurzy. V politickém procesu nebo v celém politickém 

systému (politické, ústavněprávní, rozhodovací a administrativní struktury), sledujeme 

následně proměny mezivládních vztahů, soudní struktury, ekonomických institucí 

potažmo veřejné správy. (Zemanová 2007, Börzel a Risse 2000) 

Další generace výzkumů evropeizace zachycuje europeizační procesy v obou 

vertikálních směrech, interakce je tak oboustranná. Kromě nedobrovolné adaptace 

připouští i adaptaci dobrovolnou na základě přesvědčování a sociálního učení. Na 

základě podnětů z vnitřního prostředí států neustále dochází k rozvoji EU. Rovněž 

aktivita EU permanentně ovlivňuje domácí sféru.  

 

Schéma 2: Druhá generace výzkumů europeizace 

 

 

Zdroj: Zemanová 2007 

                                                 
5 Jde o slangový výraz pocházející z francouzského communitaire. 
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V tomto případě bychom mohli s malou mírou nadsázky ztotožnit europeizaci 

s implementací či harmonizací. To je ale v odborné literatuře odmítáno, jelikož to 

nevystihuje komplikovanost celého procesu. (Havlík a Pšeja 2007: 10) Europeizace 

nutně neznamená konvergenci členských států na základě komunitárních požadavků ani 

harmonizaci jejich právních řádů či politik. V některých případech se státy mohou 

dokonce i od sebe vzdalovat, častěji však dochází k tzv. konvergenci v klastrech, 

týkající se pouze určité skupiny zemí, které mají společné nastavení politického 

systému. (Börzel a Risse 2003) Europeizační procesy mohou vyvolat různé změny. 

Radaelli (2003) definuje čtyři možné typologie, přizpůsobení (absorption), transformace 

(transformation), lhostejnost (inertia), omezení (retrenchment). Výsledkem evropeizace 

tak může být odmítnutí prosazovaného modelu a (případně) navrhnutí alternativ. 

Loužek (2005) zase argumentuje, že pojem europeizace je pouze moderní 

fasáda. K „poevropšťování“ může docházet také díky učení se a přejímání vládních 

kroků ze zahraničí. To demonstruje např. u politických stran, kdy ČSSD a ODS 

přirovnává k uskupením s podobným programem, jaký mají britští labouristé, resp. 

konzervativci. U partaje KDU-ČSL zase vidí jistou inspiraci v německé CDU. Spíše než 

posílení supranacionálních institucí, vnímá jejich centralizaci, kdy se moc soustředí 

v Bruselu. (Loužek 2007:244) Jednotná není ani politická touha po sjednocení, 

například Velká Británie byla vždy příkladem tohoto deficitu. Prosazovala spíše 

minimalistické pojetí integrace zaměřenou na ekonomickou stránku a odmítala vyšší 

harmonizaci např. sociální politiky, nebo přesunu rozhodování o bezpečnostní politice 

na nadnárodní úroveň. Naopak jsou i státy, které nejsou členy EU, přesto jsou 

„poevropštěny“ více než některé členské země (např. Norsko). Europeizace je tak spíše 

„módní fasáda, která působí na část intelektuálních a některých politologických elit“. 

(Loužek 2005: 245) Howell (2004) také ve své studii dodává, že analytické rozdíly mezi 

europeizací a integrací jsou malé. V zahraničí a potažmo i v ČR převažují studie na 

proces změny národních politik díky tlaku EU. Hlubší rozpracování tohoto konceptu, 

ale ještě stále chybí.   

 

3.3  Mechanismus europeizace 

S využitím mechanismů, jejichž prostřednictvím dochází na základě vývoje v EU ke 

změnám v domácím prostředí, vznikají různé tlaky spojené souladem či nesouladem 
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vnitřní změny. Legitimita přijetí evropské změny je ovlivňována hlavně tím, jak 

odpovídá národním politickým zvyklostem a organizací zájmových skupin. (Zemanová 

2007:38) Pokud je počáteční stav v souladu s euromodelem, jeho přijetí je 

bezproblémové. V případě této možnosti je změna dosti podobná statu quo, nebo je to 

změna dokonce žádoucí. Legitimita této změny je vysoká, národní aktéři mohou 

v případě neúspěchu této adaptace odpovědnost delegovat na nadnárodní úroveň. Nízký 

nesoulad nevyžaduje nové právní úpravy ani dalekosáhlé změny. Vysoký nesoulad 

nastane tam, kde jde o změny klíčových institucí a procedur. Domácí úprava příslušné 

politiky neodpovídá evropské úpravě v důsledku kvantitativních nebo kvalitativních 

odlišností. Institucionální nesoulad souvisí s organizační strukturou státních orgánů, 

který se může rozšiřovat až na nesoulad ve sféře veřejné politiky. (Börzel a Risse 2003) 

S otázkou integrace a europeizace by bylo dobré položit otázku, zda vůbec 

existuje něco jako společný veřejný zájem. Samozřejmě záleží, v jaké oblasti, za jaké 

situace a podmínek. Nicméně například teorie veřejné volby nám říká, že v jistých 

případech je nemožné tento společný veřejný zájem nalézt. Pravděpodobnost, že tento 

zájem nebude nalezen, se zvyšuje počtem států, které do rozhodování mohou 

zasáhnout.6 Teorie veřejné volby vycházející z teorie racionální volby nám říká, že 

vrcholní představitelé národních států jsou hráči, kteří racionálně rozhodují na základě 

výnosů a nákladů. Maximalizují výnosy za předpokladu co nejnižších nákladů. Arrowův 

teorém ovšem přináší zjištění7, že neexistuje žádná hlasovací metoda na bázi 

většinového pravidla, která by nezávisela na agendě (jednacím pořádku), zaručovala 

efektivnost a respektovala individuální preference. (Ochrana a kol. 2010) Teorém 

můžeme aplikovat i na rozhodování v mezinárodních vztazích, pokud postavíme vedle 

sebe tři státy (či klastry států), které reprezentují určitý postoj, můžeme dosáhnout, tzv. 

Condorcetovo paradoxu, kdy agendou (tedy pořadem jednání) můžeme ovlivňovat 

výsledek hlasování. (ibid.) Přijaté opatření poté nemusí být ideální variantou pro 

všechny hlasující aktéry. Je nutno poznamenat, že počet rozhodování přijatých na 

základě většinového hlasování přibývá. Týká se jak hlasování v Evropském parlamentu 

(kde je to standardní), tak i na Radě ministrů. V řadě případů tak nelze mluvit o tzv. 

veřejném zájmu Společenství, protože jednotlivý političtí aktéři jsou poháněni také 

svými soukromými zájmy, jako např. znovuzvolení v domácí politické sféře, kde mají 

svůj elektorát. Na jednání Rady EU, potažmo Evropské rady jsou jednotliví vrchní 

                                                 
6 V našem případě tedy 28, s různě silnou rolí v rozhodovacím procesu uvnitř EU. 
7 V době, kdy s ním K. Arrow přišel, zcela revolučním. 
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ústavní činitelé vysláni s mandátem, který bývá vyjednán na národní úrovni. Proto 

budou političtí aktéři prosazovat spíše řešení přijímané na domácí půdě než řešení ve 

jménu celého Společenství.  

 

3.3.1 Legitimita evropských reforem 

S prosazováním jednotlivých změn na vnitrostátní úrovni je jistě spojena také legitimita 

EU. Ta souvisí i s pokračující integrací a přesouváním dalších pravomocí na nadnárodní 

celky. Jakš (2005) poukazuje na dvě vize spojených s europeizačním procesem. Ta 

první je spojena s co nejtěsnějším sbližováním jednotlivých evropských států  

a křečovitým lpěním na všem, co souvisí s ekonomickými či politickými otázkami. 

Prosazuje překonávání limitů v občanské společnosti, které jsou dány jak historicky či 

objektivně. Druhá vize nenamítá nic proti evropské integraci, pokud napomáhá 

ekonomickým otázkám a tématu čtyř svobod, usiluje ovšem o zachování atributů 

národního státu. Ve východoevropské veřejnosti spíše převládá legitimita druhé vize. 

Ačkoliv společnost již řadu let užívá faktických plodů europeizace často je s existencí 

EU ani nespojuje. 

 

3.3.2. Europeizace po Lisabonské smlouvě 

Ačkoliv Smlouva o ústavě pro Evropu nebyla ratifikovaná8, v platnost vstoupila  

1. prosince roku 2009 smlouva Lisabonská. Jak již bylo řečeno, ta odstranila jisté 

kontroverzní body, jiné zase přeformulovala9. Přes mnoho změn, které smlouva do 

fungování Unie přinesla, je pro tuto práci důležité, že smlouva (SFEU)10 rozšířila 

situace, ve kterých se v Radě EU rozhoduje kvalifikovanou většinou a jednoznačně 

vymezila výlučné, koordinované a sdílené pravomoci EU. To mělo praktický význam 

pro vymezení pole působnosti EU a členských států. Otevřely se tak dveře i možnému 

výzkumu o domácích změnách a jejich spojení s typem vládnutí na úrovni EU. Nejvíce 

vnitřních změn se provádí pomocí sekundárních právních aktů, tedy směrnic (kdy 

členské státy mají pouze daný cíl, způsob, jakým ho dosáhnou je ovšem na nich)  

a nařízení (ty jsou pro státy závazná a přímo použitelná, mají tak hlavně unifikační 

efekt). Z toho vyplývá, že v případě směrnic se výsledek jejich implementace může 

                                                 
8 Jako jeden z hlavních důvodů bývá označována její přílišná federativní podoba. 
9 Jedním z nich byla například Listina základních práv EU, ta byla nakonec přiložena pouze jako příloha. 
10 Lisabonská smlouva se dělí na dvě smlouvy, Smlouvu o EU (SEU) a Smlouvu o fungování EU (SFEU) 
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mezi jednotlivými státy lišit, do výsledné podoby změny totiž promlouvají různí aktéři 

(vláda, parlament, lobbystické skupiny, NGO). Výsledná implementace je závislá na 

formě změny a její odlišnost od současného stavu na národní úrovni. Složitost 

implementace ovšem nezáleží pouze na rozporu mezi zamýšleným stavem a stavem 

současným, ale také na struktuře formálních a neformálních institucí, které do procesu 

vládnutí zasahují. Není tak pravdou, že čím je požadovaný stav bližší stavu 

zamýšlenému, tím je implementace jednodušší.  

V případě změn na základě přijímání sekundárních právních aktů mluvíme o tzv. 

„pozitivní integraci“, která probíhá klasicky top-down, bottom-up, jak bylo znázorněno 

ve schématech výše. Druhou oblastí výzkumu je část, tzv. „negativní integrace“, ta je 

výsledkem působení společného vnitřního trhu, který má dopad na zvyšování 

konkurenceschopnosti ČR v různých ekonomických oblastech. Státy se tak učí hlavně 

v zahraničí a samy se snaží nedostatky v konkurenceschopnosti odstraňovat 

přizpůsobováním národní legislativy a institucionálního rámce. Tento proces 

europeizace tak probíhá vertikálně mezi členskými státy navzájem (cross-loading). Ani 

v rovině negativní integrace ovšem není vyloučen přístup top-down, děje se tak hlavně 

v případě, kdy členské státy porušují princip vnitřního trhu EU. V takovém případě má 

Komise, jakožto „strážkyně smluv“ mocné nástroje, jak zasáhnout11.  

Problém nastává v oblastech, kde EU nemá pravomoci členským státům něco 

nařizovat, protože nejsou komunitarizované. Jedná se o oblasti dříve spadající do  

3. pilíře, nebo Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), kde je možné 

jednání v Radě zablokovat (nefunguje zde hlasování kvalifikovanou většinou). V těchto 

oblastech převažují změny v administrativních strukturách a ve stylu řízení. (Wong 

2007) Do této kategorie můžeme zařadit i spolupráci v oblasti justice, vnitra nebo 

veřejné správy. EU zde používá odlišné nástroje, jak jednotlivé státy sbližovat. Ovlivnit 

je může pomocí, tzv. „soft law“, tedy jakéhosi měkkého práva neboli kvazi-právních 

instrumentů, které nemají pevně závaznou sílu. Mezi tyto nástroje patří např. otevřená 

metoda koordinace (open method of coordination), tedy princip doporučení státům, jak 

by se měly chovat, aby sledovaly nějaký sofistikovanější zájem. Nebo tzv. spending 

power, kde EU přesvědčuje státy ke změnám na základě finančního ohodnocení. 

Poslední možností je tzv. princip loajální spolupráce, která státy nabádá k tomu, aby 

braly závazky ve Společenství vážně a navzájem si nepodkopávaly nohy.  

                                                 
11 Typicky se využívá článek 102 SFEU, o zneužití dominantního postavení na trhu. 
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Schéma 3: Třídimenzionální model integrace 

 

 Zdroj: Zemanová a Druláková, 2012. Dle: Wong 2007 

 

 Proces europeizace, v němž integrace probíhá, je závislý také na typu vládnutí 

(governance). Vládnutí je širší pojem, který zahrnuje, jak proces rozhodování o veřejně 

politických otázkách, tak i procesy jako implementace či evaluace. Díky přesnějšímu 

vymezení pravomocí EU v Lisabonské smlouvě lze jasněji definovat, který typ vládnutí 

EU využívá v určitých otázkách a formách integrace (pozitivní či negativní). Knill 

(2005) ve své studii rozlišuje tři typy vládnutí spjatými s europeizací. Jedná se o typ 

koercivní, který se objevuje v případech pozitivní integrace. Zde EU ve směru shora 

dolů vyvíjí přímo tlak na členské státy, aby se přizpůsobily jejich požadavkům 

(Zemanová et al. 2012:70). Využívá k tomu sekundární právní akty, které používá dle 

případu, zda chce změnit požadované chování států striktně (nařízení), nebo vyčleňují 

rámcovou regulaci, kde je při implementaci ponechána členským státům volnější ruka 

(směrnice). (Trieb, et al. 2005: 13-14) Druhý typ definují jako konkurenční se využívá u 

negativní integrace, kde EU odstraňuje překážky mezi členskými státy. Toto 

přizpůsobení pak probíhá spíše pod tlakem soutěže mezi jednotlivými členskými státy 

v reakci na působení tržních sil než pod tlakem komunitárních orgánů. (Zemanová et al. 

2012:70) Poslední třetí typ je využíván v případech, kde EU nemá pravomoci působit. 

Tento typ vládnutí je postaven na koordinaci a komunikaci při využívání soft law.  

Jedná se tak o spolupráci na bázi dobrovolnosti. Komunitární orgány mohou pouze 

vymezit směr společného postupu (např. společné cíle). 

 Před přijetím Lisabonské smlouvy bylo vymezení kompetencí EU předmětem 

sporů. O přesné vymezení bylo možné požádat Evropský soudní dvůr, jeho výklad 

ovšem proběhl až ex-post, což nebylo nejideálnější řešení z časových důvodů. S touto 
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typologií na rozdělení pravomocí pracovala již Maastrichtská smlouva12, dělila je na 

výlučné, sdílené a potencionální. Kompetence potencionální (neboli smíšené) jsou ty, na 

kterých členské státy a EU jednají společně. Jde o oblasti SZBP a bývalého 3. pilíře, kde 

se nachází i spolupráce v rámci vnitřních věcí, právě tato kategorie je pro psaní této 

práce důležitá, jelikož se zde nachází i správní spolupráce.  

Jednotné vodítko pro dělení kompetencí přinesla až smlouva Lisabonská. Ta 

zpřesnila definice kompetencí v rámci SFEU a rozřadila k nim konkrétní politiky. Dle 

Zemanové (2012:72) jsou politiky výlučné takové, v nichž EU je jediným subjektem 

oprávněným přijímat právní akty (státy vlastní legislativu tvoří jenom s pověřením 

Unie). V oblasti sdílených pravomocí mohou státy vytvářet vlastní legislativu jen v těch 

případech, ve kterých je nevykonává Unie (musí se ale řídit různými zásadami, jako 

zásada proporcionality, subsidiarity, či princip de minimis). Dále SFEU jmenuje 

politiky, které patří do oblasti smíšených pravomocí (jedná se o oblasti politik, v tabulce 

č. 2 zaznamenané kurzívou) Zde EU nesmí bránit při výkonu pravomocí členským 

státům. Státy by ovšem měly postupovat v koordinaci, např. na základě principu loajální 

spolupráce. EU tak může ovlivňovat pouze oblasti výlučných či sdílených pravomocí. 

V oblasti smíšených pravomocí může působit pouze ve specifické podobě (formulace 

společných postupů a cílů), role EU je zde pouze koordinační a komunikační nikoliv 

nařizovací. Dochází zde k výměně informací, zkušeností, hodnocení, srovnávání atd. 

Tabulka konkrétních politik s rozřazením do jakého typu pravomocí patří, nezobrazuje 

SZBP kvůli jejímu speciálnímu charakteru. 

 

Shrnutí pravomocí (Konsolidované znění SFEU, 2012) 

1) výlučné pravomoci (článek 3 SFEU) - monopol na tvorbu pravidel (celní unie, 

hospodářská soutěž, měnová unie pro státy eurozóny, aj);  

2) sdílené pravomoci (článek 4 SFEU) – vlastní úpravu mohou státy tvořit pouze 

v případě, že neexistuje společná evropská úprava (vnitřní trh, regionální 

politika, zemědělství, aj.);  

3) podpůrné pravomoci (článek 6 SFEU) - jádro pravomocí zůstává na členských 

státech, EU pouze doplňuje, nebo koordinuje (kultura, cestovní ruch, vzdělávání, 

správní spolupráce, aj.) 

                                                 
12 O vymezení se zmiňují již dříve dokumenty jako Zpráva o EU zveřejněná Komisí v roce 1976, či 

Návrh smlouvy o vytvoření EU z roku 1984. Někteří autoři zmiňují, že kompetence byly implicitně 

zmíněny již v původních zakládacích smlouvách. (Zemanová et al., 2012) 
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Tabulka č. 3: Politiky dle pravomocí EU 

Pravomoc EU Politiky 

Výlučná pravomoc Celní unie; stanovení pravidel hospodářské soutěže 

nezbytných pro fungování vnitřního trhu; měnová 

politika pro státy eurozóny; zachování 

biologických mořských zdrojů v rámci rybářské 

politiky, společná obchodní politika. 

Sdílená pravomoc Vnitřní trh; sociální politika v rozsahu vymezeném 

Smlouvou; hospodářská, sociální, územní 

soudržnost; zemědělství a rybolov vyjma 

zachování biologických mořských zdrojů v rámci 

rybářské politiky; životní prostření; ochrana 

spotřebitele; doprava; transevropské sítě; 

energetika; prostor svobody, bezpečnosti a práva; 

společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného 

zdraví v rozsahu stanoveném Smlouvou. 

Opatření nebo podněty ke koordinaci Hospodářská politika; politika zaměstnanosti; 

některé aspekty sociální politiky 

Podpora politik členských států Ochrana a zlepšování lidského zdraví; průmysl; 

kultura; cestovní ruch; všeobecné vzdělávání, 

odborné vzdělávání, mládež a sport; civilní 

ochrana, správní spolupráce. 

Politika EU vedle politik členských států Výzkum, technologický rozvoj a vesmír, 

rozvojová spolupráce, humanitární pomoc. 

Zdroj: Štěpánková, Druláková, 2012 

Pramen: Smlouva o fungování Evropské unie, hlava I. 

 

3.4  Teorie tří proudů 

V mém zpracování případové studie využívám teorii tří proudů. Jedná se o jednu 

z nejcitovanějších teorií v oblasti výzkumu public policy poslední doby. To přináší 

výhodu v propracovanosti teorie, dostatečné množství odborné literatury společně  

s desítkami vědeckých studií, při kterých byl rámec prakticky využit. Hlavním cílem 

MSF je vysvětlit proces rozhodování a tvorby veřejných politik v komplexních 

organizacích jako národní vlády, univerzity či ministerstva. (Novotný 2012: 23) Jedná 

se o moderní zájem a snahu vysvětlení celého politického procesu, tedy nastolování 

agendy, přijímání rozhodnutí a jejich implementace. (Zahariadis 2014) MSF zkoumá, 
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které problémy se dostanou do centra pozornosti, kdy se tam dostanou, které aktéry 

problémy zmobilizují k participaci, jak jsou problémy rámovány a jak je proces 

politicky manipulovaný šikovnými promotéry veřejných politik. (Zahariadis 2013: 872)  

Teorie se rozvíjí již od 80. let v USA, má několik málo hlavních autorů, kteří se 

v citacích nejčastěji vyskytují. Co se ale u tohoto přístupu občas častěji liší je jeho 

samotné označení. V literatuře se můžeme setkat s označeními Multiple Streams 

Framework (rámec), Multiple Streams Approach (přístup), Multiple Stream Model, 

prosté Multiple Streams Theory a Multiple Streams Analysis. Tyto vědecké přístupy 

jsou na různé úrovni přesnosti a rozpracovanosti. Ostromová (2014) rozlišuje mezi 

třemi soubory teoretických výpovědí, které definuje dle abstraktnosti zkoumání. 

Modely řadí Ostromová mezi nepřesnější, které dávají jasné předpoklady ohledně 

omezeného množství proměnných a jejich parametrů při vědeckém bádání. Modely jsou 

typické pro řešení konkrétní situace, která je jasně definovaná, míra abstrakce je nízká. 

Jako klasický příklad modelu se udává například vězňovo dilema. Teorie je oproti 

modelu komplexněji rozpracovaná, míra abstraktnosti je střední. Obsahuje mnoho 

proměnných, které mají mezi sebou různý vztah, používána je pro vysvětlení či 

predikování procesu a jeho výsledků. (Ostrom 2014: 269) Teorie mohou obsahovat i 

několik modelů, které jsou využívány v empirickém testování s cílem vysvětlení 

různých jevů. Rámec je z hlediska rozpracovanosti nejkomplexnějším souborem 

teoretických výpovědí. S tím souvisí také vysoká míra abstrakce zkoumaných problémů. 

Od předchozích úrovní se rámec liší tím, že nespecifikuje stav mezi proměnnými, aby 

predikoval, nebo vysvětloval nějaký bod zájmu. V podstatě se soustředí na rozvíjení 

poznání o problematice, zahrnuje do zkoumání další možné proměnné, které by mohly 

ovlivnit výsledné bádání. Předkládá také různé pohledy, které jsou analyzovány 

z odlišných úhlů a bodů zájmu pro identifikaci dalších univerzálních elementů, které se 

mohou dále rozpracovat s použitím nějaké teorie nebo modelu. Soustředí se rovněž i na 

různé lingvistické interpretace, které mohou být použity v analýze, a poukázat tak na 

širokou diverzitu problému. (Ostrom 2014: 270) To může být výhodné hlavně pro to, 

aby se výzkumníci nenechali zmást pouze povrchovým pohledem na zkoumaný jev, 

nýbrž aby identifikovali problematiku hlouběji a použili k tomu i více perspektiv.  

 Jak již bylo popsáno výše, v současném vědeckém bádání se pro tento teoretický 

rámec používá několik termínů. Dle Nicole Herweg z německé University of 

Heidelberg, která zkoumala užití a aplikaci teoretického rámce tří proudů na vzorku 311 

výzkumů, které byly publikovány v anglickém jazyce mezi lety 2000 až 2013, a které 
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pocházely z 65 různých zemí vychází, že nejvíce je používáno označení Multiple 

Streams Framework, tedy rámec. Jelikož přístup se umístil v tomto výzkumu na druhém 

místě, lze tak říci, že právě komplexní pohled na zkoumané jevy je při použití rámce tří 

proudů nejčastější. Nicméně autorka zmiňuje, že je to právě nedostatečná konzistentnost 

při aplikaci a operacionalizaci základních termínů a jednotlivých konceptů. (Herweg 

2017) 

Mezi nejvýznamnější autory přístupu patří práce Cohena, Marche, Olsena 

(1972), Kingdona (1984, 1995) a Zahariadise (1999, 2003, 2007, 2014). V české 

literatuře je to pak Veselý, Nekola (2007), Novotný (2012), a Potůček (2016). Ačkoliv 

je rámec jistě nejpropracovanější, je také nejnáročnější na kvalitní zpracování. 

V praktické aplikaci teorie v různých výzkumech si lze povšimnout toho, že je uvedena 

pouze základní deskripce přístupu a následně se autor soustředí na dílčí část rámce, 

které považuje za signifikantní a ten rozpracovává do větších detailů. Tímto směrem se 

vydávám i já, a to z důvodu, že ve formátu diplomové práce je téměř nemožné 

obsáhnout celý rámec ve veškerých aspektech do detailů.  

 

3.4.1 Geneze, předpoklady a struktura 

Základy a kořeny tohoto přístupu leží již v 70. letech, kdy autoři Cohen, March a Olsen 

publikovali článek „A Garbage Can Model of Organizational Choice“ (1972). V textu 

tohoto článku se objevil zcela nový přístup, který se lišil od tradičních rozhodovacích 

modelů. Díky oddělení problémů jejich řešení a rozhodovatelů do jednotlivých částí se 

jednalo o originální přístup ke zkoumání rozhodování komplexní organizace. Další 

přidanou hodnotou těchto autorů bylo demonstrovat přístup za použití programovacího 

jazyku FORTAN, který za použití počítačů přirovnával chování organizací k modelu 

odpadkového koše (garbage can). Organizace dle tohoto modelu fungují na základě 

„organizované anarchie“, kdy pomyslný odpadkový koš, který je naplňován  

a vyprazdňován problémy a jejich řešením bez smyslu racionality (díky fluktuaci 

účastníků a nejasných preferencích). Model byl velice citovaný, v následujících 

výzkumech Cohen zahrnul do modelu i organizační chování nemocnic, za účelem 

zvýšení kvality poskytované péče.  

Jestliže jádro teorie leží v modelu odpadkového koše Cohena, Marche a Olsena, 

které má poukázat na dynamické, komplexní a chaotické prostředí firemního života. 

Kingdon (1995) model adaptoval na politické prostředí americké federální úrovně, kdy 
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jednotlivé prvky zmíněného modelu používá trochu jinak než původní autoři. Zaprvé, 

proměnlivá participace, která se týká hlavně vysokých státní úředníků a byrokratů, kteří 

se často obměňují (hlavně v americkém spoliálním systému veřejné správy)  

a zanechávají za sebou různé přístupy k řešení problémů. Různí nevládní aktéři, kteří 

nejsou tak často obměňováni navíc získávají kapacity i ze státního sektoru, mohou mít 

signifikantní vliv na určitá rozhodnutí. Zadruhé, nejasné preference, lidé totiž často 

neví, co chtějí, a tvůrci veřejných politik téměř nikdy nemají čistě jasné preference, 

rozhodují tak na základě racionální volby či konstruktivismu. To je hlavním rozdílem 

od chování obchodních firem, které mají jasně definované své preference, tj. vytvářet 

profit. Zatřetí, technický proces, který proměňuje vstupy na výstupy je nejasný. Díky 

organizační anarchii členové organizací vědí své odpovědnosti (které se snaží 

minimalizovat). Nicméně to, jak jejich práce přispívá k celkovému poslání je pouze 

rudimentální. (Zahariadis 2014) Často jsme tak svědky boje mezi jednotlivými 

ministerstvy a vládními agenturami, jelikož jurisdikční hranice a kompetence nejsou 

přesně definované.  

 První aplikaci na politické prostředí provedl emeritní profesor politologie 

z University of Michigan, John Kingdon. Ten ve svém zásadním díle „Agendas, 

Alternatives, and Public Policies" (1984), vysvětloval nastolování agendy  

a formulování alternativ v pluralistickém systému americké federální vlády. Kingdon se 

inspiroval v práci svého kolegy Cohena (též z University of Michigan) v organizačním 

chování a oddělení zkoumání do tří nezávislých proudů, a to problémů, řešení  

a politické vůle. Bez těchto tří složek by problém nevzbudil dostatečný politický zájem, 

tzn. nedostal by se do nastolené agendy. Kingdonova práce teoreticky odpovídá spíše 

prostředí americké politiky, měla ale vysoký vliv na vědecké rozpracování teorie i na 

jiné formy vládnutí. Z toho tak plyne zásadní rozdíl v zaměření, kdy původní model 

model odpadkového koše Cohena, Marche a Olsena byl zaměřen na rozhodování, 

Kingdon MSF využívá pro vysvětlení nastolování agendy (agenda setting), tj. jak je 

přidělována pozornost a formulování alternativ (alternative specification), tj. selekce 

alternativ, rozhodování, resp. výběr. (Novotný 2012: 26) 

Na proces podmínky evropských parlamentních režimů rozpracoval MSF 

profesor řeckého původu, Nicolas Zahariadis (1999, 2003, 2007, 2014 a 2016).  

V současné době je to hlavní badatel tohoto přístupu, který se snaží jednotlivé přístupy 

Cohena, Marche, Olsena a Kingdona propojit. Jeho výzkumy se zabývají rozvojem 

teoretického konceptu jak na úrovni národní, tak nadnárodní. Rámec tak prakticky 
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aplikuje na příkladech různých politik jednotlivých členských států EU tak samotné EU. 

(Zahariadis 2013)  

 MSF se vyznačuje jistými předpoklady, které úspěšná aplikace teorie vyžaduje. 

Zaprvé, tvůrci veřejných politik fungují pod značným časovým omezením. V praxi to 

znamená, že se nemohou účastnit řešení všech problémů, intenzivně se na problému 

pracuje až když je aktuální časová omezenost také zužuje počet alternativ. To má za 

následek, že tvůrci veřejných politik užívají k řešení problému i různé heuristiky, 

výsledek spíše často uspokojuje, než optimalizuje. (Ackrill et al. 2013) Zadruhé, 

jednotlivé proudy, které jsou generovány systémem veřejných politik jsou oddělené  

a mohou být na sobě i nezávislé. Nicméně čím více předpokladů v jednotlivých 

proudech nastane, tím pravděpodobnější je otevření okna příležitosti pro možnou 

změnu. Zatřetí, individuální pozornost či zpracování informací je sériové, zatímco 

systémová pozornost či zpracovávání informací je paralelní. To znamená, že jednotliví 

tvůrci a promotéři veřejných politik se mohou ve skutečnosti zabývat pouze malým 

množství problémových témat, kdežto dělba práce v organizacích typu ministerstva či 

vlády umožňuje zpracovávat mnoho problémových témat současně, ačkoliv kapacita 

organizace samozřejmě není zcela neomezená. (Novotný 2012: 29) Tyto předpoklady 

naráží na základní koncepty, se kterými teorie operuje. Nejednoznačnost (ambiguity), 

tzn. nejasná definice problému od různých aktérů a zkreslené informace, díky kterým 

vzniká možnost politické manipulace jako snaha o ovlivnění výstupu. Ta vytváří vítěze 

a poražené, jenž se snaží ovlivnit nejednoznačnost, tedy pohled, jak nahlížet na věc. 

Díky konceptu uspořádání v čase je také důležité pořadí, v jakém jsou předkládány 

jednotlivá řešení problémů, protože to výrazně ovlivňuje výsledek rozhodnutí. 

(Zahariadis 2014) Zde je potřeba zmínit, že koncept nejednoznačnosti se liší od 

konceptu nejistoty (uncertainty), ačkoliv jsou oba příbuzné, nejistota pojednává  

o neschopnosti přesně predikovat událost, kdežto nejednoznačnost referuje o stavu 

mnoha způsobů myšlení o stejných okolnostech nebo jevech. Právě to se pak projevuje 

v procesu, jak jsou jednotlivé veřejné politiky tvořeny. Ačkoliv více informací nám 

může (nebo nemusí) redukovat nejistotu jistě ale neredukuje nejednoznačnost. 

Zahariadis (2003:3) to demonstruje na příkladu syndromu AIDS, „přestože více 

informací nám může říci, jak je onemocnění šířeno už nám nezodpoví, jestli se jedná  

o problém zdravotní, politický či morální.“ 

Kingdon (1995) ve své knize popsal faktory ovlivňující tvorbu veřejných politik 

a vytvořil schéma tří proudů. To sestává z proudu problémů (problem stream); proudu 
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veřejných politik (policy stream); proudu politiky (politics stream), které doplnil ještě  

o dva strukturální prvky, sloužící k propojení proudů, a to okno příležitosti (window of 

opportunity) a promotéry veřejných politik (policy entrepreneurs)13. Jednotlivé proudy  

i strukturální prvky schématu obsahují další hypotézy, které jsou rozpracovány do 

detailů a pomáhají vysvětlit veřejněpolitickou změnu.  

 

Schéma 4: Teorie tří proudů 

 

Zdroj: Novotný 2012, dle Zahariadis 2007 

 

První proud obsahuje různé problémy ve společnosti, jejich alternativní 

definice a dostupná data o těchto problémech, které jsou předkládány tvůrcům 

veřejných politik (policy makers). Mezi jednotlivé složky proudu patří události, které 

zaměřují pozornost (focusing events), jež mohou být vyvolané médii či promotéry (např. 

protivládní demonstrace). Dále také hodnocení výstupů a efektů z již existujících 

programů a iniciativ. (Novotný a Nekola 2010) Navíc také proud zahrnuje stavy, které 

vyvolávají politické zájmy prostřednictvím indikátorů ukazujíc na závažnost změny  

a zároveň jsou definovatelné např. z hlediska mezinárodního porovnání (výsledky PISA 

testů, zprávy Eurostatu) či historickým srovnáním (výsledky výzkumů, komparativních 

                                                 
13 Opět se jedná o překlad, který sice není doslovně přesný, nicméně vychází z již ustálené české 

literatury 
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analýz). Problematičnost může být určena vlastními hodnotami, nebo porovnáním  

s předchozím stavem. V neposlední řadě proud obsahuje předpoklad o stupni zatížení 

problémy (problem load), tj. míry vytížení politických aktérů, nelze totiž zároveň řešit 

mnoho složitých problémů. Důležitá je také zpětná vazba z přechozích programů 

(feedback), ta je důležitá tím, že pomáhá zvýraznit co funguje a nefunguje. Díky efektu 

přelévání (spillover) navíc implementace úspěšného řešení v jedné oblasti může 

usnadnit adopci stejného řešení v oblasti zdánlivě nesouvisející. (Zahariadis 2014:32)  

Proud veřejných politik zahrnuje soubor alternativních řešení nejrůznějších 

aktérů, např. akademiků, politiků, expertů či úředníků, kteří mezi sebou soutěží o to, 

jaké východisko bude ve výsledku přijato v politické síti (komunitě). Jsou předkládány 

různou formou jako jsou policy papers, odborná fóra a konference, slyšení atp. Některé 

přežijí ve své původní formě, některé se transformují do jiného návrhu, nebo naopak 

úplně zmizí. (Kingdon 1995) Pro výběr finálního řešení jsou podstatná kritéria jako 

technická proveditelnost, hodnotová přijatelnost a stupeň integrace sítí veřejných 

politik. Pod tou je možné si představit způsob interakce komunity (její institucionální 

konfiguraci), jelikož ne všechny mají rovnocenný význam. Méně integrované sítě jsou 

velikostí větší a mají soutěživý (konkurenční) mód interakce, nižší administrativní 

kapacitu a méně omezený přístup. Naopak integrovanější sítě jsou velikostí menší, mají 

konsensuální mód interakce, větší kapacitu a omezenější přístup. (Zahariadis 2007:72) 

Tento proud tak obsahuje různé ideje, které vznikají v sítích veřejných politik. Takové, 

které odpovídají hodnotám aktérů mají vyšší šanci na udržení pozornosti. Prosazení 

návrhu v těchto komunitách zase záleží na schopnosti promotérů veřejných politik  

a jejich strategii.     

Politický proud sestává z politického prostředí, které je tvořeno z volených 

politiků, politických stran a koalic, ty mohou následně prostřednictvím legislativních a 

administrativních změn stimulovat, nebo omezovat proces tvorby veřejných politik. 

Tento proud sestává ze tří elementů, které dále ovlivňují rozhodování: nálady ve 

společnosti; kampaně nátlakových skupin a personální výměny v exekutivě a legislativě. 

Politici důkladně sledují veřejné mínění a různé vlivy nátlakových skupin. Pokud zjistí, 

že jistá problematika má podporu ve veřejnosti tím více se jí zabývají. Dále také mohou 

identifikovat podporu, nebo naopak nesouhlas s různými zájmovými skupinami, jejichž 

nápady následně balancují ve svůj prospěch. (Zahariadis 2014) Velice důležité jsou 

změny personální jak v administrativě, tak ve volených zástupcích, které přinesou 

volby. Právě obraty v klíčových personáliích mohou být zásadní pro změny politik. Jako 
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příklad je možno uvést zdravotní reformu ve Spojených státech, kdy v roce 1992 Bill 

Clinton akcentoval reformu zdravotní politiky, kterou ovšem nedokázal prosadit a tím 

uzavřel okno příležitosti na několik let. Až Barack Obama po svém zvolení znovu oživil 

tuto problematiku a přinesl možnost změny veřejné politiky.  

Okno příležitosti je strukturální prvek teorie, jedná se o příležitost k propojení 

jednotlivých proudů. Okna se otevírají okolnostmi, kdy problémová témata náhle 

stoupnou na důležitosti a tvůrci tak mají možnost je prosadit. Většinou je okno otevřené 

pouze krátkodobě, a může být buď předvídatelné (každoroční tvorba rozpočtu), obvykle 

ale spíše nepředvídatelné (korupční skandál, pád letadla). Mezi charakteristiku okna 

příležitosti patří logika propojení (coupling logic) jednotlivých proudů. Buď se jedná  

o logiku konsekvenční, tedy logicky vyplývající, nebo doktrinální, tedy vyplývající ze 

zásad. Dalším kritériem je také styl rozhodování od méně opatrného po více opatrný. 

Okno příležitosti se uzavírá z několika důvodů, mezi které patří změna politiky (aktéři 

adresují problém skrze rozhodnutí, které prozatím řeší, nebo redukuje problém); 

neúspěch při řešení problému (špatně adresovaný problém, nepřesvědčení tvůrců 

veřejných politik); problém pominul (např. přírodní katastrofa); další změna 

v personáliích (např. dosazení nových úředníků); žádná dostupná alternativa řešení 

problému. (Kingdon 1995: 168-170)  

Promotéři veřejných politik jsou fyzické nebo právnické osoby, které se 

pokoušejí spojit tři proudy. Vytváří určitou politickou aktivitu, a zároveň za ní nesou 

rizika jako „političtí podnikatelé“ jsou totiž ochotni investovat svůj čas, energii, reputaci 

i peníze s vidinou budoucího zisku. (Kingdon 1995:179) Při otevření okna příležitosti 

iniciují jednání, jsou zprostředkovatelé moci, manipulátory problematických preferencí i 

nejasné technologie a používají k prosazení svých zájmů určité strategie. Zaprvé, 

rámování (framing) je taktika, jak interpretovat skutečnosti jako ztráty nebo zisky. 

Jelikož lidé mají averzi ke ztrátám, čím větší je změna od stávajícího statu quo, tím 

spíše musí promotéři argumentovat právě ztrátami, dílčí menší změny mohou být 

motivovány i jako zisky. (Zahariadis 2003:156) Zadruhé, symboly a hraní na city (affect 

priming) mají kognitivní roli, negativní nálada ve společnosti ovlivňuje vyhodnocení 

dané situace, to poté pravděpodobněji povede ke konfrontační veřejné politice. Symboly 

mohou zase stimulovat emoce a mají tak šanci najít širší obecenstvo, které bude 

naslouchat. V českém prostředí se jedná např. o využívání srpu a kladiva jako 

mobilizace v antikomunistických kampaních. (Novotný 2012: 48) V neposlední řadě 

promotéři využívají také salámovou taktiku (salami tactics), tedy využití jen 
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konkrétních sekvenčních prvků politik. Jelikož promotéři vědí, že jejich návrhy 

nebudou adoptovány, protože jsou příliš riskantní, snaží se proces rozdělit do několika 

částí, které nejsou příliš odchýlené od statu quo. Postupně se tak dopracují 

požadovaného výsledku pomocí inkrementálních kroků. Na míře úspěšnosti promotérů 

veřejných politik má vliv nejenom snazší přístup k tvůrcům veřejných politik, ale také 

dostupné zdroje ať už se jedná o zdroje finanční, reputační či dovednostní (strategie  

a energie vložená do prosazení svého návrhu formou lobbingu).  

Ačkoliv Zahariadis vychází z Kingdonova schématu, udělal některé modifikace, 

aby mohla být teorie aplikována na parlamentní systémy. Na jedné straně posunul 

jednotku analýzy, kdy se zabývá pouze zkoumáním jedné otázky najednou, kdežto 

Kingdon zkoumá celý systém jako obrovskou nádrž problémů, řešení a politiky, které 

pokrývají mnoho otázek. Na druhou stranu rozšířil teorii tím, že rozvinul její dynamické 

prvky a poskytnul podrobnější odpovědí na otázky typu: jak je upoutávána pozornost; 

jak a kde se hledají a vybírají jednotlivé alternativy či jak je výběr zaujatý. (Zahariadis 

2003:10-16)  
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5 Analytická část 

Analýza se soustředí na dvě části, kdy pro lepší zasazení případové studie do souvislostí 

jsou v první části jmenovány systémy veřejné správy v Evropě a definován evropský 

správní prostor, který není tvořen jenom a pouze z hlediska členství v Evropské unii, 

nýbrž se jisté správní postupy řídí i dalšími dokumenty, hlavně mezinárodní organizací 

Rady Evropy. V druhé části se věnuji samotnému legislativnímu procesu přijímání 

služebního zákona, respektive zákona o státní službě v České republice.  

5.1 Systémy veřejné správy v Evropě 

Ačkoliv se evropské státy nachází v geografické rovině poblíž sebe, veřejná správa je 

v nich organizována různorodě. Jedním z příčin jsou odlišné historické události  

a odlišné státní zřízení jednotlivých států. Hlavní rozdíly také panují v samotném 

správním členění států, které se liší od jejich velikosti až po úrovně, na kterých je 

veřejná správa vykonávána. Co státy EU spojuje je nomenklatura NUTS14, která byla 

zavedena právě pro lepší měřitelnost mezi různými správními celky. Dalším společným 

prvkem je uplatňování centralizace a decentralizace. Míra uplatňování se již ovšem liší, 

najdeme státy se silnou mírou decentralizace (nordické státy), tak i s vysokou mírou 

centralizace (anglosaské státy). Zvláštním případem jsou Španělsko a Itálie, které 

řadíme mezi státy s vysokou mírou regionalizace. Regiony zde mají natolik vysokou 

autonomii, která se dokonce přibližuje složkám ve federálních státech, ačkoliv se jedná 

o státy unitární. (Halásková 2009) Nicméně zbylá většina států EU uplatňuje střední 

míru decentralizace, ačkoliv např. Německo, Rakousko či Belgie mají federální 

strukturu.  

 Z hlediska dělení na různé systémy veřejné správy se můžeme setkat s mnoha 

faktory, které není potřeba detailněji popisovat. Může se jednat o dělení dle 

geografického hlediska, jež rozděluje státy do skupin dle jejich geografické polohy. 

Dále geokulturní hledisko, kde se státy rozdělují dle jejich blízkého historického, 

politického a kulturního vývoje, kterými se státy ovlivňovaly navzájem. Můžeme se 

také setkat s dělením dle státního zřízení na státy federální a unitární. Státy federální 

mají zvláštní postavení, jelikož úroveň regionů a krajů je zde totiž nahrazena existencí 

                                                 
14 Neboli Nomenklatura územních statistických jednotek. 
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federálních zemí. Další rozdíly v systémech veřejné správy lze rozpoznat v různých 

typech státní služby, které popisuji podrobněji dále.  

 V neposlední řadě je nutné zmínit dělení dle modelů organizačního výkonu 

veřejné správy. Rozlišuje se mezi tzv. spojeným a odděleným modelem výkonu veřejné 

správy. Základním znakem spojeného modelu je, že se statní správa podílí i na 

samosprávě v dané zemi. Ve všech státech EU se v současné době využívá model 

spojený, jehož základním znakem je decentralizace. Liší se pouze míra, do jaké je tento 

model uplatňován, viz. stupeň decentralizace popsaný výše. V České republice byl 

model oddělený používán za minulého režimu, ovšem jeho úplné odstranění proběhlo až 

na přelomu milénia, vznikem vyšších územně samosprávních celků společně se 

zavedením třístupňového obecní zřízení a zánikem okresních úřadů. Tento přechod na 

jiný model má v ČR ovšem i své nevýhody, mezi které se řadí vysoká zátěž na 

úřednický aparát. Spojené modely jsou primárně vhodné pro státy, které mají hustě 

osídlené aglomerace a minimum obcí pod 1000 obyvatel (Anglie, Nizozemsko). 

Oddělený model je naopak vhodný pro státy, kde převažují malé obce pod 1000 

obyvatel (Česko, Polsko, Slovensko). Díky této skutečnosti se v ČR často objevuje 

situace, kdy jednotlivé méně lidnaté obce veřejnoprávními smlouvami delegují výkon 

určitých pravomocí na obce s rozšířenou působností. Důvodem je hlavně nedostatečná 

personální kapacita a erudice úředníků. 

 

5.2 Evropský správní prostor 

V současné době je dle Pomahače a Vidlákové (2002) pod pojem evropské správní 

právo zahrnováno: 1) správní právo Evropského společenství a Evropské unie jako 

součást systému práva ES/EU, tedy komunitární správní právo; 2) právo společného 

prostoru v rámci evropské kooperace, tzn. administrativní spolupráce států a nestátních 

organizací ve sjednocující se Evropě, kde se v této souvislosti hovoří o právu, které je 

však obsahově a instrumentálně širší než evropská právní integrace; 3) ius commune, tj. 

společné správní právo demokratických evropských států. 

O evropském rozměru správního prostoru Evropské unie se mluví z hlediska 

toho, že EU vymezuje procesy tvorby, implementace i evaluace veřejně politických 

rozhodnutí, což se dotýká i správních činností. Ačkoliv EU nedisponuje legislativní 

pravomocí pro úpravu správních a administrativních činností v oblastech, kde nemá 

výlučné či sdílené kompetence jistý systém konvergence se tu přesto nachází. Veřejná 
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správa v jednotlivých státech je vykonávána správními orgány, které představují jak 

organizační část státu, nýbrž i z funkčního hlediska součást správy EU. Děje se tak  

i díky tomu, že i národní autonomní systémy jsou povinny plnit závazky, které 

vyplývají ze smluv EU. (Halásková 2009) Z hlediska rozdělení odpovědnosti za 

exekutivní a administrativní funkci mezi Unií a členskými státy je kladen důraz na 

princip subsidiarity. Přestože se s tímto principem pracovalo již v Evropském 

společenství, současným právním základem pro princip subsidiarity se stala Smlouva  

o EU.15 Cílem principu subsidiarity je zajistit určitý stupeň nezávislosti orgánů. 

Pravomoci jsou tedy rozděleny mezi různé úrovně orgánů, což je princip, na němž se 

zakládá institucionální struktura federálních států. Zásada subsidiarity se uplatňuje v 

oblastech, které spadají do nevýlučné sdílené pravomoci Unie a členských států. 

Vylučuje zásah Unie, pokud nějakou záležitost mohou účinně upravit členské státy na 

celostátní, regionální nebo místní úrovni. Naopak Unii opravňuje k výkonu pravomoci, 

pokud členské státy nemohou uspokojivě dosáhnout cílů. Mezi hlavní kritéria pro 

nepoužití principu subsidiarity tak patří: oblast výlučné pravomoci EU, nezbytnost, 

přidaná hodnota. (Raffaelli, 2016) Lisabonská smlouva později také přesněji definovala 

rozložení pravomocí EU, s vymezením jednotlivých politik, viz. shrnutí v tabulce č. 3. 

Z tohoto výčtu je tak zřejmé, že „hřištěm“ mého výzkumu je hlavně 

v podpůrných pravomocích EU, kam spadá mimo jiné i již zmiňovaná správní 

spolupráce. Z hlediska legislativy je také zřejmé, že v současnosti není žádný právní 

dokument, který předepisuje model veřejné správy, který by měl být přijat členskými 

státy EU. (Halásková 2009) Je to vcelku pochopitelné, jednotlivé modely veřejné správy 

v Evropě se dosti liší a jsou rozdílné jak z historických, kulturních, či sociálních 

aspektech, které každý stát respektuje. Všechny modely ovšem mají i společné principy, 

které jsou dodržovány v každém demokratickém státním zřízení. Jedná se například  

o oddělení moci zákonné, soudní a výkonné, princip právní ochrany, nezávislosti soudů 

nebo principu zákonnosti správy. Tyto principy, které se formují už z dob minulých se 

přizpůsobují moderním podmínkám, mezi které patří i členství v EU. Ta vznáší různé 

požadavky na implementování acquis communautaire se srovnatelnými požadavky  

a standardy, které přispěly ke konvergenci mezi národními správami. (Halásková 2004)  

Evropský správní prostor je takové „neformalizované komunitární právo“. Tento 

prostor je jen minimálně obsažený v kodifikacích, nicméně i přesto je eticky závazný. 

                                                 
15 Čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality. 
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Soubor principů přispívá k europeizaci národních veřejných správ tím, že kladou důraz 

na schopnost reagovat a implementovat legislativní opatření v různých oblastech. Ty se 

mohou dále dotýkat i věcí správních a sbližovat tak státy i v té oblasti, kde EU nemá 

výlučné ani sdílené kompetence. S implementací a transpozicí právních norem souvisí 

také to, že tyto normy jsou upraveny v konkrétních právních aktech EU. Každý stát tak 

ví, co má za úkol harmonizovat. Co se ovšem liší v jednotlivých zemích EU je typ 

státního zřízení a s ní spojený systém správních struktur jak v územní správě, tak státní 

správě. Otázky jako počty ústředních orgánů státní správy a jejich jednotlivá dílčí 

působnost si řeší jednotlivé státy různě. Nicméně v některých důležitých oblastech je 

konsensus na klíčových institucích vládnutí. Všechny státy EU mají společný rys 

v podobě centrálních institucí na vládní úrovni, které se zabývají státní a veřejnou 

správou, vytváří koncepce, strategie, či koordinují reformu. (Halásková 2009) 

Již zmíněné principy správního práva jsou formulovány jako tzv. „soft law“, 

tedy dokumenty bez právní vynutitelnosti. V této oblasti se mísí jak dokumenty EU, tak 

Rady Evropy. Za zmínku stojí Bílá kniha o správě věcí veřejných, kterou publikovala 

v roce 2001 Evropská komise. Ta zmiňuje pět principů evropského správního prostoru, 

jimiž jsou otevřenost, participace, soudržnost, efektivita a odpovědnost. Evropský 

kodex řádné správní praxe, který byl schválen Evropským parlamentem v roce 2001  

a publikován evropským veřejným ochráncem práv, kterýž obsahuje konkrétnější 

články popisující výkon správní agendy. Další dokument přichází s Lisabonskou 

smlouvou, konkrétně Listinou základních práv EU, která sice není obsažena přímo 

v Lisabonské smlouvě, ovšem je k ní přiložena a má stejné právní dopady. Listina 

obsahuje formulace o tzv. „dobré veřejné správě“, nicméně je omezena její působnost,  

a to pouze na jednání před orgány EU nebo členskými státy EU, ale pouze v situacích, 

kdy uplatňují právo Unie. 

Další kapitolou jsou doporučující dokumenty Evropské rady, tedy mezinárodní 

organizace sídlící ve Štrasburku. Ta sehrála významnou roli při formování, tzv. „dobré 

správy“. Tento pojem není nikde pregnantně definován, ačkoliv je frekventovaně 

používán. Pokud bývá vytvořen dokument, který se formě dobré správy věnuje, je pro 

něho charakteristickým rysem, že definuje dobrou správu pouze prostřednictvím jejích 

jednotlivých součástí, které ve svém důsledku vedou k naplnění požadavku výkonu 

veřejné správy jako dobré správy. (Potěšil 2008) Státy mají pouze symbolický závazek 

dohody dodržovat, neboť Rada Evropy neorganizuje kontrolu ani nevyžaduje, aby byly 

podávány zprávy o naplňování těchto dokumentů. Nejvýznamnějším dokumentem 
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takového typu je Doporučení (2007)7 o dobré veřejné správě, který systematicky 

uspořádal jednotlivé principy a zásady dobré správy do jednoho dokumentu. Jedná se  

o následující zásady, které zde není potřeba rozvádět z důvodu jejich vypovídající 

hodnoty již dle jejich pojmenování. Zásada zákonnosti (čl. 2), rovnoprávnosti (čl. 3), 

nestrannosti (čl. 4), proporcionality (čl. 5), právní jistoty (čl. 6), časové přiměřenosti (čl. 

7), participace (čl. 8), úcty k soukromí (čl. 9) a transparentnosti (čl. 10). 

 

5.3 Služební zákony v EU 

Takzvané služební zákony v Evropě ve většině případů upravují právní postavení 

zaměstnanců ve veřejné, resp. státní správě. Jedná se o úpravu práv zaměstnanců 

ústředních správních orgánů nebo jiných orgánů s dílčí působností, které nemají v čele 

instituce člena vlády. Označení státní služba se užívá jen pro zaměstnance státu. Je to 

užší pojem než pojem veřejná služba, který se vztahuje i na pracovníky jiných nositelů 

veřejné správy. (Hendrych 2014) V České republice se tak zákon o státní službě 

nevztahuje na úředníky veřejné správy územních samosprávních celků, které upravuje 

speciální zákon a ani na další zaměstnance veřejné správy, kteří nejsou ve služebním 

poměru. Pracovně právní vztahy pracovníků ve státní službě, v anglickém jazyce 

označované jako „civil service“, upravují zvláštní zákony od běžných pracovně 

právních vztahů z důvodu její speciální povahy. Státní služba v EU je založena na 

profesionalitě, nestrannosti a depolitizaci, ačkoliv jsou v ní vyhrazena i vysoká politická 

místa, která mají zajišťovat plnění politického programu. (Halásková 2009) 

 Předpisy, které upravují státní službu nejsou součástí právního řádu EU a liší se 

od sebe v jednotlivých zemích v nejrůznějších faktorech, od právního, historického, 

sociálního až po kulturního prostředí. Díky jiné právní kultuře se nejvíce odlišuje 

systém ve Velké Británii, nicméně elementární strukturu mají státy často podobnou. 

Upravují zejména přijímání pracovníků do státní služby, odměňování, mobilitu 

(vertikální, laterální)16, vzdělávání a ukončování služebních poměrů. Ačkoliv je veřejná 

služba klasickým institutem evropského veřejného a správního práva, její povaha se 

postupem času mění a reaguje na současný vývoj právního státu, ale i trhu práce. Hlavní 

změny tak doprovází kariérní systémy, kde je trendem větší flexibilita, zásluhovost  

a práce specialistů.  
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V evropském, ale i celosvětovém měřítku se rozlišuje mezi třemi hlavními 

modely zaměstnanosti ve veřejné správě (právní postavení úředníků), jde o systémy 

kariérní, poziční a spoliální. (Ochrana et al. 2015: 308-321) Kariérní systém je systém 

založený na tradici Rakousko-Uherské monarchie, do něhož se řadí Rakousko, 

Německo a Francie. Zaměstnanec je vybírán konkurzem a musí splňovat požadavky na 

odbornost a bezúhonnost. Jestliže projde konkurzním řízením, je přijat někdy  

v takzvané definitivě, tedy v zásadě nevypověditelnost pracovního poměru.17 To, jestli 

zaměstnanec splňuje podmínky, hodnotí komise na základě zákona o státní službě. 

Místo může být obsazeno pouze na základě výběrového řízení. Výhoda tohoto systému 

leží v jeho stabilitě, zaměstnanci jsou vybíráni na myšlence celoživotní dráhy ve 

státních službách. Nevýhodou je nízká dynamičnost systému, pomalé přizpůsobení 

změnám a byrokracie. Poziční neboli zásluhový systém, je charakteristický pro Velkou 

Británii. Při výběrových řízeních je nábor pod dohledem Úřadu pro státní službu, který 

je nezávislou složkou na ministerstvech a vládě. Systém je také založen na systému 

katalogu systematizovaných funkčních míst, pro které jsou vybíráni zaměstnanci, kteří 

splní odborné předpoklady. K výhodám patří větší pružnost a přizpůsobivost aktuálním 

potřebám. K nevýhodám zase menší stabilita úřadu (kvůli systematizaci funkčních 

míst), a vyšší míra fluktuace zaměstnanců. Obdobný systém je také využíván 

v severských státech Evropy. Spoliální systém, často označovaný jako „kořistnický“, je 

typický pro USA. Charakteristické pro něho je, že zaměstnanci státní správy se dosazují 

na základě výsledku voleb. Výhodou tohoto dosti odlišného systému je zpřetrhání 

klientelistických vazeb. Na druhé straně, nevýhoda spočívá v diskontinuitě jak politické, 

vládní, tak administrativní. 

 V evropském správním prostoru se nelze setkat s kariérním systémem typu 

spoliální, který je výrazně odlišný od evropských systémů. U nich se v dnešní době lze 

setkat spíše s kombinací kariérního a zásluhového systému v tzv. systém smíšený. Ten 

využívá přednosti obou systémů, kde se jednotlivé prvky vzájemně prolínají. Důraz je 

kladen na již zmíněnou výkonnost, flexibilitu a kvalifikaci. (Halásková 2009) 

 

                                                                                                                                               
16 Vertikální mobilita znamená posuny v kariérním systému, kdežto laterální mobilita označuje posuny 

mezi jednotlivými úřady státní správy navzájem.  
17 Ta se ve své čisté podobě se v současné době uplatňuje pouze v některých státech (např. Francie, 

Německo, Rakousko) a většinou jen pro omezenou kategorii úředníků. 
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5.4 Legislativní proces služebního zákona v ČR 

Tato podkapitola pojednává o proběhlých událostech týkajících se problematiky 

služebního zákona v ČR, kdy jsou zkoumány jednotlivé jednotky rozpravy (aktéři 

historických událostí). Výklad je proveden chronologicky, důvodem je hledání 

souvislostí v jednání aktérů na národní a nadnárodní úrovni, které odhaluje vzájemné 

závislosti jednání. 

 

Před vstupem do Evropské unie 

První položení základu služebního zákona v ČR položila již Ústava v roce 1993, která 

ve svém čl. 79 odst. 2 říká: „Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech  

a jiných správních úřadech upravuje zákon.“ Ústava tak s přijetím takového zákona 

počítala již od počátku vzniku samostatného českého státu.  

V červnu téhož roku se konal kodaňský summit, ve kterém se špičky národních 

vlád účastnily jednání Evropské rady. Tam se stanovila kritéria, která země střední  

a východní Evropy musí splnit pro přistoupení do EU. Jednalo se o podmínky politické 

a ekonomické, které ovšem nebyly nějak blíže specifikovány. (Evropská unie 2016) 

V témže roce byla také podepsána, tzv. asociační dohoda18, která byla klíčovou 

dohodou upravující vztahy mezi ČR a EU v období před vstupem do Unie. Dalším 

posunem byl akční program Agenda 2000: pro silnější a širší Unii. Dokument, který 

tuto reformu načrtnul byl poprvé publikován Komisí v roce 1997 obsahoval mimo 

reformních kroků také finanční rámec pro roky 2000-2006, který zohledňoval blížící se 

rozšíření v případové studii. (Evropská komise 1997) Dále Komise vyjádřila svá 

stanoviska k přihláškám 10 zemí střední a východní Evropy, ve kterém zmiňuje, že 

všechny státy mají nedostatky v oblasti administrativy, ČR konkrétně v oblasti 

modernizace. V roce 1998 byla na helsinském summitu zahájena přístupová jednání o 

vstupu ČR do EU, kde byl stanoven rámec předvstupních rozhovorů, které vedl za ČR 

náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Telička. Hlavní část představoval, tzv. 

screening, tj. analytické srovnávání legislativy kandidátských zemí s evropským 

právem. (Zenkner 2018) Pro evaluaci změn začaly také vycházet pravidelné hodnotící 

zprávy o pokroku České republiky směrem k přistoupení, ve kterých Komise 

interpretovala i svá doporučení. V těch byla ovšem ČR v oblasti reformy veřejné správy 

                                                 
18 Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 
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kritizována. V roce 2001 zpráva zmiňuje zásadní nedostatky, hlavně v oblastech státní 

správy a soudnictví, upozorňuje na neexistenci služebního zákona, který by byl 

předpokladem pro nezávislou, profesionální a stabilní veřejnou zprávu. Zmiňuje, že 

členství v EU vytvoří nové požadavky na veřejnou správu hlavně v oblasti řízení fondů, 

bez zákona z nich ovšem ČR nebude mít plný prospěch. Zpráva ovšem zmiňuje, že na 

druhé straně bylo dosaženo pokroku v regionální správě, a také vznikl rámec pro vnik 

eGovernmentu. (Evropská komise 2001:104)  

 Služební zákon se na půdě Poslanecké sněmovny začal projednávat až v roce 

2001, poté co vláda Miloše Zemana předložila koncem roku 2000 svůj návrh zákona  

o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Při 

prvním čtení na plénu bylo jednou projednávání přerušeno, kdy při druhém byl zákon 

přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ten nejprve v květnu 

roku 2001 přerušil jeho projednávání do doby předložení návrhu zákona o veřejné 

službě a následně doporučil návrh ke schválení koncem ledna roku 200219. Druhé čtení 

proběhlo hladce, kdy návrh prošel obecnou i podrobnou rozpravou a byl následně 

schválen ve třetím čtení v polovině března roku 2002.20 Jednalo se o velmi těsné 

hlasování pro přijetí návrhu tehdy bylo 91 poslanců při kvoru 91.21 Senát po projednání 

a doporučení návrhu ve čtyřech výborech (mimo jiné ve výboru pro evropskou 

integraci) zákon schválil. Zákon po podpisu prezidenta a premiéra vstoupil v platnost 

dne 28. 5. 2002 s plánovanou účinností dnem vstupu ČR do EU.  

 Již nová vláda Vladimíra Špidly se rozhodla pro postupnou implementaci 

služebního zákona, která měla probíhat v průběhu přechodného období, a mohla být 

prodloužena až do konce roku 2006. To se projevilo do následujícího reportu Evropské 

komise z října roku 2002. Ta chválila kroky zavedení předpisu, nicméně doporučila 

plnou implementaci co nejdříve, ačkoliv nezmínila žádné konkrétní datum. (Evropská 

komise 2002:44) Předvstupní vyjednávání byla ukončena v prosinci 2002 na zasedání 

Evropské rady v Kodani. Zde byly uzavřeny všechny vyjednávací kapitoly včetně 

přechodných období, které poskytly novým členským zemím delší lhůtu k úspěšnému 

vyrovnání se všemi závazky vyplývajícími z členství v EU. (Zenkner 2018) Smlouva  

                                                 
19 usnesení doručená poslancům jako tisk 792/1 a 792/2 
20 usnesení PSP ČR č. 2122 ze dne 12. března 2002 
21 47. schůze, 58. hlasování, 12. března 2002 
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o přistoupení do EU byla podepsána 16. dubna 2003 v Aténách za účasti prezidenta 

Klause a premiéra Špidly.  

České republice se nepodařilo doporučení Evropské komise ohledně 

implementace naplnit a v následujících obdobích došlo pomocí několika zákonů 

k odkladům účinnosti. Hned v srpnu téhož roku došlo k prvnímu odložení, a to na rok 

2015 (zákonem č. 281/2003 Sb.). K dalším odložením došlo za vlády Stanislava Grose 

(zákonem č. 626/2004 Sb.) na rok 2007, za první vlády Mirka Topolánka (zákonem 

531/2006 Sb.) na rok 2009, za druhé vlády Mirka Topolánka (zákonem č. 381/2008 Sb.) 

na rok 2012 a naposledy za vlády Petra Nečase (zákonem č. 445/2011 Sb.) na rok 2015.  

 

Po vstupu do Evropské unie 

V meziobdobí střídání českých vlád a odkládání účinnosti zákona se proces nezastavil 

na evropské úrovni. V roce 2006 přijala Rada dokument Strategické směry Společenství 

pro rozvoj venkova a nařízením22 stanovila podrobně podmínky a cíle čerpání z fondů 

EU. Členské státy měly vypracovat národní strategický a referenční rámec, který měl 

reagovat na strategické směry Společenství, ten byl následně hodnocen ex ante a 

případně upravován. Ministerstvo pro místní rozvoj se v referenčním rámci z roku 2007 

zabývalo mimo jiné i kvalitou veřejné správy, určila jako klíčové oblasti elektronizaci 

zavedení systému efektivního hodnocení a řízení a rozvoj informační společnosti. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj 2007: 22-23) Na to odpovídala strategie Ministerstva 

vnitra, která nesla název Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Smart 

Administration. Ta byla realizována prostřednictvím projektů financovaných z dotací 

Evropské unie a stanovila šest klíčových oblastí pro zefektivnění, mezi které patřilo 

např. zavádění eGovenrmentu. Zmiňuje také, že „bude připravena nová právní úprava 

zaměstnaneckých vztahů ve veřejné správě, lépe odpovídající změněným podmínkám“. 

(Ministerstvo vnitra 2007:72) Dokument zdaleka nenaplnil očekávání, z šesti oblastí se 

postupně po dvou letech soustředil pouze na elektronizaci (Plaček, Ochrana 2018: 886), 

odchodem ministra Langra v roce 2009, ale i tato iniciativa slábla. I přesto, že se 

strategii Smart Administration podařilo schválit, neměla politickou podporu napříč 

politickým spektrem, to nejspíše vedlo také k jejímu neúspěchu. V ČR se poté již 

nevyprofiloval charismatický lídr, který by se inspiroval prvky New Public 

Managementu jako právě někteří představitelé Topolánkovy vlády. (ibid. 896) 

                                                 
22 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
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V roce 2010 byla přijata celoevropská strategie Evropa 2020, která byla 

zaměřena spíše na hospodářské politiky v důsledku ekonomické krize, nicméně zavedla 

nový systém stanovování cílů reforem a jejich následnou evaluaci. Nově mají během 

tzv. Evropského semestru členské státy zpracovat národní programy reforem, které jsou 

následně hodnoceny na supranacionální úrovni, na jejich základě vydává Rada 

doporučení pro jednotlivé státy. V témže roce začala vláda Petra Nečase na služebním 

zákoně intenzivněji pracovat, měla totiž ve svém programovém prohlášení závazek, že 

předloží návrh jeho jednotné právní úpravy. (Vláda České republiky 2010: 20) Díky 

údajné zastaralosti původního předpisu se ovšem rozhodla vypracovat svůj vlastní 

komplexní návrh, přičemž jeho poslední verze se dostala i do mezirezortního 

připomínkového řízení. Ačkoliv první Evropský semestr roku 2011 se problematice 

služebního zákona, kromě obecné kritiky častých personálních výměn ve státní správě 

příliš nezabýval, ve druhém semestru tomu tak již bylo. Rada ocenila snahu české vlády  

a doporučila urychlit přijetí zákona.23  

V období začátku roku 2013 se také začínala projednávat Dohoda o partnerství 

mezi ČR a EU pro období 2014-2020, která byla nově zastřešujícím strategickým 

dokumentem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU. Ve svém stanovisku 

Komise určila jako jednou z priorit nového programového období vytvoření moderní  

a profesionální státní správy, kdy pro provedení investic z fondů vyžaduje splnění 

příslušných předběžných podmínek, mimo jiné také „vypracování, přijetí a zavedení 

zákona o veřejné službě“. (Evropská komise 2013a:36) Během následujícího roku 

ovšem nedošlo k výraznému posunu, a to se promítlo do posouzení národního programu 

reforem na rok 2013. V doporučujícím dokumentu Rady byla ČR v této oblasti 

kritizována za nepřijetí zákona, tak i v obsahové stránce návrhu v připomínkovém 

řízení. Ten se tomto ohledu „nevyrovnával ani zákonu o veřejné službě, který byl přijat 

v roce 2002 a byl neustále odkládán“. (Evropská komise 2013b:30)  

Nicméně následně v létě roku 2013 došlo díky kaze Nagyová k pádu vlády Petra 

Nečase a tím i k dalšímu odložení návrhu. Pádem vlády byla uzavřena kapitola se 

služebním zákonem z roku 2002. Následný politický vývoj se totiž vydal odlišným 

směrem. Politické prostředí bylo v té době značně turbulentní, vláda podala demisi 

v červnu 2013 a nová úřednická vláda byla jmenována prezidentem Zemanem 

v červenci téhož roku.  

                                                 
23 Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012. 
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Zajímavá událost nastala v říjnu, kdy zástupce Evropské komise Florian 

Hauser24 přijel do ČR na seminář, pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj ve 

spolupráci s Evropskou komisí. Ten pojednával o reformě veřejné správy a předběžné 

podmínce (tzv. ex ante kondicionalita), která se měla objevit v připravované dohodě 

o partnerství. Z prezentace semináře vyplývá, že Evropská komise počítá s přijetím 

služebního zákona a je uveden dokonce nejzazší termín jeho účinnosti, a to 31.12.2016. 

(Hauser 2013: 10)  

Za úřednické vlády Jiřího Rusnoka předložila v prosinci 2013 skupina poslanců 

ČSSD, vedena Romanem Sklenákem a Jeronýmem Tejcem, poslanecký návrh zákona, 

který byl později základem pro zákon o státní službě (č. 234/2014 Sb.)25. Ten je 

aktuálně platným a účinným legislativním opatřením vztahující se na státní úředníky. 

V důvodové zprávě poslanci několikrát odkazují na dokumenty EU, dle kterých je 

kvalita veřejné správy jednou z podmínek pro čerpání z fondů EU pro následující 

programové období. Rovněž zmiňují, že Evropská komise dlouhodobě doporučuje 

implementaci zákona, a že ČR je také jedinou zemí EU, kde podobný zákon není 

v účinnosti. (Sklenák a Tejc 2013) Zákon dostal negativní stanovisko úřednické vlády 

dne 9.1.2014, ačkoliv bylo ve stanovisku explicitně zmíněno, že „vláda si je vědoma 

toho, že přijetí zákona o úřednících je jednou z podmínek nejen pro stabilizaci  

a odpolitizování státní správy, ale i podmínkou pro čerpání finančních prostředků z 

evropských fondů“. Vláda tak nejprve doporučila odstranit některé nedostatky zákona.26  

Další vývoj byl již v rukách nově se rodící koalice ČSSD, ANO 2011 a KDU-

ČSL. Zákon se začal během ledna roku 2014 projednávat velmi rychle, důvodem byl 

tlak prezidenta Zemana, který podmiňoval jmenování nového kabinetu tím, že služební 

zákon projde prvním čtením. (ČT24 2014) Podmínka byla splněna, když zákon prošel 

prvním čtením dne 22.1. a byl přikázán k projednání výborům, následně byla dne 29.1. 

vláda Bohuslava Sobotky jmenována. Vláda se formální stránkou návrhu v prvním čtení 

příliš nezabývala, chtěla ho narychlo přijmou pro splnění prezidentovy podmínky a 

vypracovat komplexní pozměňovací návrh pro čtení druhé. Tento postup se setkal 

s velikou kritikou při projednávání na plénu PSP ČR, více viz kapitola 5.6. 

                                                 
24 Oficiálně spadající pod Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování. Název 

jeho pozice je Policy Officer – ESF Coordination. Zaměřen je na budování institucionálních kapacit a 

pomoc členským státům při modernizování veřejné správy. 
25 Zajímavostí je, že návrh zákona byl téměř jednou tak obsáhlý než původní zákon z roku 2002 (150 

stran oproti 80 stranám) 
26 Sněmovní tisk č. 71 ze dne 27. prosince 2013. 
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Následný vývoj probíhal v březnu, kdy byl vytvořen pracovní tým při Úřadu 

vlády, který měl zákon přepracovat, jeho přípravou byl pověřen Jiří Dienstbier (tehdejší 

předseda Legislativní rady vlády a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti  

a legislativu. Příprava návrhu tím přešla z MVČR na Úřad vlády, a Jiří Dienstbier byl 

tak oprávněn jednat o služebním zákoně na nadnárodní úrovni.  

V dubnu vláda schválila návrh dohody o partnerství mezi ČR a EU.27 Návrh byl 

následně odeslán Evropské komisi k připomínkám. V květnu vláda vypracovala 

harmonogram pro vypracování právního předpisu. Mezi hlavní datum v něm patří 

plánované schválení komplexního pozměňovacího návrhu Parlamentem ČR v červnu 

2014 a tím naplnění vyplývajícího závazku. V harmonogramu je také zmíněna realizace 

projektu ESF se jménem „Příprava implementace novely služebního zákona“, který se 

měl zahájit v červenci 2014 a skončit koncem roku 2015. Veškerá implementace měla 

být dokončena dne 1.1.2017. (Vláda České republiky 2014) Harmonogram se ovšem 

nedařilo plnit, do druhého čtení se návrh zákona dostal až 16.7.2014. Zde je nutné 

zmínit, že pouze pár dní před projednáváním návrhu na půdě Poslanecké sněmovny 

proběhlo dne 8.7. neformální jednání mezi Evropskou komisí a Ministerstvem pro 

místní rozvoj na téma konečné podoby dohody o partnerství. Tato jednání mohla taktéž 

ovlivnit projednávání zákona o státní službě na národní úrovni, jelikož konečná podoba 

Dohody obsahovala mimo jiné doporučení v oblasti kvality české veřejné správy, která 

byla shledána jako neuspokojivá. Je tak pravděpodobné, že výtky Komise zazněly na 

onom neformálním jednání. Dohoda explicitně pojednává o nutnosti přijmout  

a implementovat služební zákon, jakožto jednu z ex ante podmínek pro čerpání 

finančních prostředků z ESIF. Zákon měl upravovat základní principy a hodnoty, které 

má každý úředník ve služebním poměru zastávat, měla být zajištěna depolitizace státní 

správy tím, že bude řízena nezávislým aparátem a bude jasně stanovena hranice mezi 

politickou a úřednickou pozicí. V neposlední řadě měla být jasně definována kritéria pro 

přijímání úředníků formy úřednických zkoušek a jasná kritéria odměňování. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj 2014:61-68) Dohoda o partnerství byla v konečné 

podobě schválena v srpnu roku 2014, kdy byl zákon stále v legislativním procesu 

v dolní komoře. 

Z jednání o partnerské dohodě byly využity závěry pro argumentaci vládní 

koalice v Poslanecké sněmovně při druhém čtení, kde zákon ovšem ihned narazil na 

                                                 
27 Usnesení Vlády České republiky č. 242 ze dne 9. 4. 2014.  
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odpor opozice. Konkrétně se jednalo hlavně o ODS a TOP 09, zástupci těchto 

politických stran argumentovali, že žádná podmínka, která by spojovala přijetí 

služebního zákona s čerpáním evropských fondů není explicitně stanovena. Z vládní 

strany zákon obhajovala tehdejší ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová a ministr 

Dientsbier, více k onomu projednávání viz kapitola 5.4. 

Ačkoliv druhé čtení bylo úspěšné a návrh byl poslán do čtení třetího, opozice 

plánovala obstrukční taktiku, protože nesouhlasila s některými parametry zákona 

zejména s Generálním ředitelstvím státní služby. Taktika spočívala v neumožnění 

projednávání návrhu jindy než ve středu a pátek mezi 9.-14. hodinou. Tato taktika byla 

úspěšná, vládní koalice začala s opozicí jednat o kompromisu. Výsledkem bylo 

vyškrtnutí Generální ředitelství státní služby z návrhu, jehož kompetence měly přejít 

pod Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra. Změna nastala také na pozici hlavního 

vyjednavače s Evropskou komisí, kterou byla pověřena Věra Jourová.28 Zákon byl 

rovněž vrácen ze třetího čtení opět do druhého.  

Následné projednávání prošlo již vcelku hladce, zákon prošel znovu druhým 

čtením a následně třetím čtením v září 2014. Dolní komora zákon schválila a postoupila 

Senátu, který ho schválil v říjnu. Zákon ovšem narazil u prezidenta republiky, který 

kritizoval jak věcnou stránku politických náměstků člena vlády (dále jen tzv. političtí 

náměstci), tak fakt, že vládní koalice podlehla tlaku opozice a ustoupila v některých 

věcných náležitostech. (Český rozhlas 2014) Prezident návrh vetoval, nicméně jeho veto 

bylo koncem října přehlasováno v Poslanecké sněmovně a návrh tak byl definitivně 

přijat s plánovanou platností od 1. ledna 2015. Prezident následně také podal ústavní 

stížnost, kdy se domáhal zrušení celého zákona. Podle něj legislativní proces zákona 

odporoval ústavním principům. Nicméně zhruba v létě roku 2015 Ústavní soud rozhodl, 

že zákon bude zachován a škrtl z něho pouze jednu větu, která určuje, jak vláda 

každoročně stanoví počet služebních míst nebo objem prostředků na platy. (Česká 

televize 2015) 

 

5.5 Identifikace hlavních aktérů vyjednávání 

Tato kapitola identifikuje hlavní aktéry při vyjednávání zákona o státní službě z roku 

2014. Slouží převážně pro základní popis prostředí, ve kterém jednání probíhalo, 

                                                 
28 Usnesení Vlády České republiky č. 694 ze dne 27. srpna 2014. 
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důležitý pro znázornění jednotlivých souvislostí v dalších kapitolách, nejedná se ale  

o detailní analýzu politické sítě. 

 

5.5.1 Poslanecké kluby a vláda 

Z hlediska vyjednávání o zákoně je důležité znát předvolební strategii jednotlivých 

sněmovních stran, která je obsažena v jejich volebních programech. Z těchto dokumentů 

lze vycházet při analýze situace vyjednávání v následující kapitole. Zde tak přikládám 

průřez dat z jednotlivých volebních programů politických stran a hnutí týkající se dílčí 

problematiky úpravy veřejné služby. Obsaženy jsou strany, které se v roce 2013 dostaly 

do PSP ČR, řazeny jsou dle volebního výsledku. Specifickým aktérem je i vláda, která 

je znázorněna programovým prohlášením. Nicméně je třeba říci, že se jedná pouze  

o politické deklarace, nikoliv závazné dokumenty, a to ani v případě koaliční smlouvy. 

 

ČSSD 

Bod: Demokratický právní stát 

„Prosadíme zákon o státní službě v podobě, která zajistí plně transparentní, 

odpolitizovanou, profesionální, stabilní a efektivní státní správu. Zákonem omezíme 

dosavadní svévoli při udělování vysokých a neodůvodněných odměn na některých 

úřadech.“ (Volební program ČSSD, 2013) 

 

ANO 2011 

Priorita, Bod č. 2“ „Prosadíme zákon o státní službě.“ (Volební program Hnutí  

ANO 2011, 2013) 

 

Resortní program – Bod: Veřejná správa 

„Prosadíme přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě, sjednotíme úpravu pro 

všechny stupně veřejné správy, tento zákon musí zajistit plné odpolitizování státní 

správy, jasně definovat kritéria pro přijímání a odměňování úředníků, vytyčit podmínky 

kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň vzdělanosti úředníků.“ (ibid) 

 

Programová východiska – Bod č. 4: ANO právu a spravedlnosti 

„V zákonech se nedá vyznat, lidé si jich neváží, neřídí se jimi. Typickou ukázkou 

politického šarlatánství a nezodpovědnosti politiků je Služební zákon, který by měl 
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zlepšit postavení státních zaměstnanců. Byl přijat již v roce 2002, ale jeho účinnost se 

neustále odkládá (nyní na rok 2015). Tento zákon byl již dvaatřicetkrát novelizován, 

aniž by kdy vstoupil v účinnost. Proto říkáme ANO přijetí zákona o státní službě.“ (ibid) 

 

KSČM 

Bod: Poctivost se musí vyplácet 

„Prosazování zákona o státní službě, který umožní odpolitizovat státní správu, 

profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit 

proti politickým a jiným tlakům.“ (Volební program KSČM, 2013) 

 

TOP 09 

Bod 12: Veřejná správa 

„Budeme usilovat o přijetí takového zákona o státní službě, který by zajistil personální 

stabilitu a transparentní a kvalitní výběr zaměstnanců státních úřadů. Cílem přijetí 

tohoto zákona je výrazně omezit politický vliv na výkon státní správy. Vyšším jistotám 

státního úředníka musí odpovídat kvalifikovaný výkon a odpovědnost za výsledek práce. 

Způsobí-li úředník nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

občanovi škodu, kterou mu byl stát povinen nahradit, měl by mít stát povinnost, nikoli 

jen možnost, ji na tohoto úředníka přenést. Naším cílem je vybudování štíhlé, efektivní, 

odborné a odpovědné státní správy a snížení administrativní zátěže pro podnikatele  

i ostatní občany.“ (Volební program TOP 09, 2013) 

 

ODS 

Bod: Efektivní stát a veřejná správa – kvalitní služby státních úřadů 

„Zasadíme se o přijetí služebního zákona, který povede k výrazné profesionalizaci státní 

správy podle britského vzoru a posílí konkurenceschopnost České republiky“ (Volební 

program ODS, 2013) 

 

Úsvit 

Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury má již webové stránky zrušené, 

nicméně program se podařilo vyhledat pomocí internetovém archivu Wayback Machine. 

V programu se ovšem explicitní zmínka o služebním zákonu či zákonu o státní službě 

neobjevuje. Obsahuje pouze obecnou frázi, bez větší specifikace. „Budeme prosazovat 

reformy a změny státní správy“. (Volební program Hnutí Úsvit, 2013) 
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KDU-ČSL 

Bod: Spravedlnost a boj proti korupci 

„Přijetí zákona o státní službě v kvalitním a neokleštěném znění.“ (Volební program 

KDU-ČSL, 2013)  

 

Jak lze vidět, až na Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, všechny strany 

explicitně ve svém programu do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 mluví  

o úpravě pracovního vztahu státních zaměstnanců. Žádná strana ovšem nerámovala 

problematiku jako požadavek EU, případně nutnost pro čerpání ESIF. Zajímavý je 

z tohoto pohledu program ODS, která explicitně zmiňuje, že se zasadí o přijetí zákona 

podle „britského vzoru“. Nicméně byla to právě ODS, která při projednávání zákona 

byla zásadně proti Generálnímu ředitelství státní služby, který funguje právě ve Velké 

Británii.  

 

Vláda 

Shoda ohledně uvedení zákona o státní službě napříč politickým spektrem se promítla  

i do koaliční smlouvy ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL. Která jmenuje přijetí  

a implementaci zákona jako prioritu již ve své preambuli. (Koaliční smlouva ČSSD, 

Hnutí ANO, KDU-ČSL, 2014) Výsledné programové prohlášení vlády defacto 

vyjmenovává tuto prioritu ve stejném změní. (Programové prohlášení vlády, 2014) 

 

„Stát pak prioritně zlepší vlastní fungování a spolu s uvedením zákona o státní službě 

do praxe i služby pro občany, bude si vážit daňových poplatníků a zabrání plýtvání při 

rozdělování peněz z jejich daní.“ (ibid.) 

 

Bod 10: Kvalitní a transparentní veřejná správa 

„Prosadíme přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě. Tento zákon musí 

zajistit plné odpolitizování státní správy, jasně definovat kritéria pro přijímání 

a odměňování úředníků, vytýčit podmínky kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň 

vzdělanosti úředníků.“ (ibid.) 
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5.5.2 Občanský sektor 

Občanský byl v problematice dosti angažován, zástupci nevládních neziskových 

organizací se rovněž účastnili vyjednávání o parametrech zákona na nadnárodní úrovni. 

Následující dvě NGO byly nejvíce viditelné, částečně vystupovaly i společně, ovšem 

některá jejich zásadní stanoviska se lišila. 

 

Rekonstrukce státu 

Mezi nejorganizovanější skupinu zastupující občanský sektor se ukázala platforma 

Rekonstrukce státu. Ta se dle svých webových stránek (www.rekonstrukcestatu.cz) 

profiluje jako „Téměř dvacítka nevládních organizací, které se zabývají otázkami 

dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy.“ Garanty tohoto 

projektu jsou zástupci pěti organizací zapojených do projektu: Oživení, Naši Politici, 

Centrum aplikované ekonomie, Otevřená společnost a Frank Bold, který celý projekt 

inicioval a má na starosti jeho koordinaci. Jejich tým, sestávající se z nejrůznějších 

patronů a expertů, ale také dobrovolných ambasadorů sestavil v roce 2013 devět 

protikorupčních opatření, mezi které patřilo také odpolitizování státní správy.  

 Platforma se projevuje jako vysoce organizovaná s dostatečným množstvím 

finančních prostředků, což se odráželo také v její kampani před volbami do PSP ČR 

v roce 2013. Iniciativu tehdy podepsalo 141 politiků, kteří se později stali poslanci. Z 

politických stran se k iniciativě přihlásily: ČSSD, ANO 2011, TOP 09, KDU-ČSL, 

KSČM, Česká pirátská strana, Strana zelených a Změna (Rekonstrukce státu 2013b) 

 

Transparency International 

Česká pobočka této NGO se zabývala služebním zákonem již za vlády Petra Nečase, 

v červnu roku 2012 vydala policy paper s názvem „Profesionalizace státní správy  

a zákon o úřednících“, který analyzoval problematiku státní služby. Dokument zmiňuje 

jistá doporučení, které prvky by zákon měl obsahovat. TI vstupoval do vyjednávání 

zákona o státní službě v roce 2014 společně s iniciativou Rekonstrukce státu, nicméně 

některá stanoviska těchto organizací se lišila, v roce 2015 rovněž TI iniciativu opustila.  

 Ve věcné rovině byla organizace v hodnocení mírnější. Počátkem roku 2014, po 

proběhnutí prvního čtení zákona v PSP ČR, navštívil ředitel české pobočky TI David 

Ondráčka polední debatu u Václava Moravce, kde označil podmínku prezidenta 

Zemana, za nešťastnou. (ČT24 2014b) Nicméně později ve svém stanovisku k zákonu  

o státní službě, které TI vypracovala dne 27.06.2014, tedy ještě před projednáváním 



  

50 

 

v druhém čtení uvedla, že předkládaný zákon splňuje požadované principy na 

odpolitizování státní správy. Nicméně dodává, že „k realizaci těchto kroků je třeba 

oddělení personální oblasti od politického řízení a nadresortní koordinační a odvolací 

orgán (Generální ředitelství)“. (Transparency International 2014) 

 Toho využil i ministr Dientsbier při projednávání na plénu PSP ČR, když 

zmiňoval poněkud příznivější stanovisko TI oproti iniciativě Rekonstrukce státu. 

„Rekonstrukce státu je konglomerát různých neziskovek, které mají na tento zákon tak 

různé názory, jaké můžeme slyšet z různých stran i zde v Poslanecké sněmovně. Takže 

ano, jsou části Rekonstrukce státu, které mají kritičtější pohled, já zase mohu zmínit 

jinou část Rekonstrukce státu, Transparency International, která dala i písemné 

pozitivní stanovisko k návrhu zákona.“ (Stenografický zápis, 16.7.2014) 

 Nicméně to, v jaké formě byl zákon ve výsledku přijat komentoval programový 

ředitel TI Radim Bureš, který zmiňuje, že v oné výsledné kompromisní dohodě mezi 

vládní koalicí a opozičními TOP 09 a ODS zcela zanikly cíle zákona. „Jako jediný cíl 

zaznívala snaha uspokojit Evropskou komisi a zajistit si tak čerpání evropských fondů.“ 

(Bureš 2014) Jako jeden z cílů ředitel zmiňoval vysokou fluktuaci zaměstnanců ve státní 

správě, kterou mělo řešit Generální ředitelství státní správy disponující dostatečně 

nezávislým a silným postavením proti jednotlivým ministerstvům. To bylo ale po 

politickém „kompromisu“ ze zákona vyškrtnuto, a to navzdory, že bylo i v původním 

zákoně z roku 2002. Vzniklá Sekce pro státní službu na MV ČR je dle Bureše, 

z hlediska stanovených kompetencí a sílou postavení pouze zbytkem původního 

Generálního ředitelství.  

 

5.5.3 Ústřední orgány státní správy 

V neposlední řadě je nutné zmínit zástupce státní správy, jakožto obhájce návrhu vládní 

koalice, kteří rovněž vyjednávali s EK o výsledné podobě návrhu. „V papírové podobě 

se požadavky na přijetí služebního zákona objevily ve velkém akčním plánu v roce 2012, 

který Evropská komise zaslala České republice. Oni tehdy České republice zablokovali 

dočasně čerpání evropských fondů. Chybějící služební zákon se objevil jako jedna 

z výhrad.“ (Havelka 2016: 43) Tím byly myšleny požadavky pro nové programové 

období 2014-2020, kdy byl poprvé využit nástroj předběžných podmínek. „Nebylo to 

tedy přímo takto řečeno, ta podmínka se jmenovala Tematická podmínka 11 - Veřejná 

správa. Bylo to řečeno šalamounsky tak, aby se to nedalo naplnit ničím jiným než 
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služebním zákonem. (ibid.:44) Úředníci Ministerstva pro místní rozvoj zpracovávali 

dohodu o partnerství a brali obecně definované cíle zákona od EK jako jakési 

mantinely, dle kterých se poté snažili návrh zákona zpracovat. Návrhy posílali zástupci 

do Bruselu, kde prošly připomínkovým řízením. Jelikož se zákon v ČR nepodařilo řadu 

let implementovat, věnovala Komise přípravě zákona více pozornosti, a tak musela ČR 

důsledně vyargumentovat jednotlivá rozhodnutí oproti podobné praxi v případě 

Slovenska. „Například Slovákům naprosto v klidu prošel jejich ´vykuchaný´ služební 

zákon, který v žádném případě neodpovídá předběžným podmínkám. To samé platí  

v případě Polska či Francie.“ (ibid:48) Ideálním modelem, dle něhož byly návrhy 

hodnoceny, byla úprava úřednického aparátu uvnitř Evropské komise, používaly se 

rovněž příklady dobré praxe.  

Je zapotřebí zmínit ještě jednu důležitou osobu, kterého lze zařadit pod Úřad 

vlády ČR, a to Vladimíra Špidlu. Ten se jako vedoucí poradců premiéra Sobotky 

účastnil jednání s EK. Byl důležitým obhájcem českého návrhu zákona, a díky 

dřívějšímu působení v roli evropského komisaře znal dobře zdejší prostředí. Díky tomu, 

že zákon v ČR nebyl implementován řadu let bylo nutné EK přesvědčit o serióznosti 

návrhu a argumenty si vyjednat jeho výslednou podobu. „Evropská komise si velmi 

dávala pozor, aby nezasahovala do vnitřní normotvorby. Zajímali je pouze naplněné 

cíle.“ (Havelka 2016:47) Špidla ve výsledku přesvědčil zástupce EK o českém záměru a 

odblokoval také jednání o dohodě o partnerství. „Bylo výhodné ho mít s sebou vzhledem 

k jeho znalostem poměrů a lidí. Až tam nám uvěřili, že to není další ´habaďůra´ jako 

mnohokrát předtím. Zdůrazňovali jsme, že je zde nová vláda, která má zájem právní 

úpravu uvést v praxi. Komise ale odpověděla, že to považuje za závazek státu, který již 

dlouho nebyl naplněn.“ (ibid.) 

 

5.6. Situace jednání 

V této kapitole analyzuji stenozáznamy z jednání o zákoně na plénech Parlamentu ČR. 

Snažím se identifikovat taktiku rámování ztrátami, která je spojená s tím, že zákon byl 

komunikován tak, že ho musíme přijmout z hlediska požadavků EU a jejich návaznosti 

na evropské fondy. Pro ilustraci uvádím vybrané citace z jednotlivých řečnických 

přednesů. Metoda analýzy těchto dat je popsána v kapitole 2.2. 
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První čtení 

V prvním čtení zákona na plénu PSP ČR, které proběhlo 22.1.2014 se příliš výroků, 

které by obsahovaly rámování ztrátami neobjevilo. Debata se soustředila převážně na 

problematiku vnesení zákona do agendy, kdy někteří poslanci podezřívali prezidenta 

republiky Zemana, který měl podmínit jmenování nové vlády úspěšným projednáním 

předpisu v prvním čtení. Debata se rovněž točila kolem lustračních osvědčení pro nové 

členy vlády, poslanci to spojovali převážně s Andrejem Babišem. Některé výroky  

o požadavku na přijetí zákona EU zazněly, konkrétně poslanec Chvojka (ČSSD) mluvil 

o požadavku EU na úpravu státní správy, nicméně poukazoval spíše na to, že je to 

hlavně v zájmu ČR mít odpovídající předpis. Na něj navazoval poslanec Grebeníček 

(KSČM), který mluvil o tom, že chápe, „že Evropská unie při zkušenostech s korupcí  

a politickým zneužíváním státní správy v České republice naléhá na urychlené přijetí 

zákona o státní službě. Dnes ale jsme v situaci, kdy kvalitní předloha na stole není“. 

(Stenografický zápis, 22. 1. 2014) Poslankyně Věra Jourová (ANO) již podrobněji 

mluví o EU a ESIF, „Prostě u nás mají politici neustále tendenci ingerovat do 

rozhodování úředníků, kteří mají jet podle nastavených not a mají tak dělat vlastně 

neutrálně. A to je to, co vadí Evropské komisi a proč bije na poplach a chce schválení 

služebního zákona, aby právě toto bylo odděleno a aby pro evropské fondy byly 

stanoveny strategie a kritéria a aby potom ta samotná administrace byla na úřednících, 

kteří nemají žádné politické zájmy a kteří jenom spolehlivě administrují (…) Myslím si, 

že i otázka tlaku Bruselu nebo důvod tlaku Bruselu na nás, abychom služební zákon 

měli.“ (ibid.) 

 Proti poslancům argumentoval poslanec Stanjura (ODS), který mluvil o tom, že 

by bylo lepší, aby koalice přišla s vládním návrhem, na kterém by byli připraveni 

spolupracovat, „(…) ne proto, že nám z Bruselu někdo prstem vyhrožuje, že když to 

nebudeme mít, nepošle nám peníze, na které máme nárok. A současně – nenašli jsme 

žádnou oporu v evropském právu k tomu, že bez toho, že přijmeme služební zákon, by 

nám někdo mohl zastavit přísun evropských peněz“ (ibid.) 

V těchto vyjádření je tak možné identifikovat, že jisté rámování se již 

objevovalo, jednalo se převážně o poslance nově vznikající koalice. Nejvíce podrobná 

byla poslankyně Jourová, která v té době působila jako náměstkyně pro místní rozvoj na 

MMR29, je pravděpodobné, že právě díky tomuto postu byla obeznámena s požadavky 

                                                 
29 Po jmenování vlády Bohuslava Sobotky se na 10 měsíců stala ministryní na MMR, nicméně post 

opustila a stala se eurokomisařkou v listopadu 2014.   
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Komise na přijetí služebního zákona, viz pracovní seminář MMR se zástupcem Komise 

ze dne 16.10.2013. Zákon byl posléze přikázán k projednání výborům.  

 

Druhé čtení 

Mezera, která byla mezi 1. a 2. čtením byla zhruba půlroční poté, co poslanecký návrh 

zákona projednaly výbory. Druhé čtení se konalo na mimořádné schůzi PSP ČR dne 

16.7.2014 a vzbudilo bouřlivou debatu. Z celkových 52 zkoumaných projevů se místo 

faktických návrhů celá třetina věnovala pouze tomu, zda skutečně existuje podmínka 

EU na přijetí zákona. Té doby již byla jmenována Sobotkova vláda, poslancem, který 

byl zodpovědný za vyjednávání zákona s Evropskou komisí byl ministr Dienstbier. 

Návrh zákona totiž předpokládal, že navrhované Generální ředitelství státní služby 

vnikne na Úřadu vlády, nikoliv na MVČR, které dle kompetenčního zákona plní 

koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné správy a státní služby.30 To se 

také stalo předmětem kritiky opozice, která požadovala, aby vystoupil i ministr vnitra, 

což se nestalo.  

 Požadavek EU zmínil hned v úvodní řeči jeden z navrhovatelů Roman Sklenák 

(ČSSD). „Vedle toho, také Evropská komise žádá po České republice účinnost zákona 

o státní službě a jedná se o takzvanou ex ante kondicionalitu pro čerpání evropských 

strukturálních a investičních fondů.“ (Stenografický zápis, 16. 6. 2014) Ministryně 

Jourová již více specifikovala onen požadavek svým projevem. „Je zcela jasné jak  

z řady oficiálních i neformálních jednáních se zástupci Evropské komise, a to  

z direktorátu Zaměstnanost a z direktorátu Regio, že Komise trvá na tom, aby zákon  

v České republice byl účinný k 1. 1. 2015. Máme to tedy v záznamech z jednání, máme 

to i v několika takzvaných official statements, kde je zcela jednoznačně tato podmínka 

vyslovena. To znamená, jestliže se dnes snažíme projednat zákon tak, aby byl účinný k  

1. 1. příštího roku, činíme tak s plnou vahou odpovědnosti za to, aby byla odblokována 

bariéra pro čerpání evropských fondů, které jsou pro Českou republiku rezervovány pro 

léta 2014 až 2020. Mohu to zdokumentovat v písemných dokladech, ale domnívám se, že 

by mohlo stačit toto mé prohlášení.“ (ibid.) Na ministryni navázal ministr Dienstbier, 

který četl pasáže z dohody o partnerství, která se v té době projednávala s Komisí. 

Zmiňuje, že jednotlivé dokumenty a doporučení je potřeba číst v kontextu se všemi 

stanovisky Komise. „Jinými slovy, nedostaneme ani korunu, bude nám zastaveno 

                                                 
30 Dle § 12 zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. 
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čerpání, pokud tyto podmínky nebudou naplněny, protože nám nebudou schváleny 

operační programy pro čerpání evropských fondů.“ (ibid.) 

Tyto výroky ale narazily na část opozice v podobě ODS a TOP 09. Poslanec 

Kalousek označil výroky poslance Dienstbiera a poslankyně Jourové za cynické s tím, 

že si poslanci vládní koalice berou Evropskou komisi pouze jako „rukojmí“. Mluví také 

o neoficiálních poznámkách, které údajně Komise zaslala jako reakci na návrh 

projednávaného zákona. „Měl jsem a mám stále významné pochybnosti o pravdivosti 

těchto vyjádření. (…) Pokud se předkladatelé odvolávají neustále na Evropskou komisi, 

tak příslušné poznámky Evropské komise by se měly stát přirozenou součástí 

parlamentní debaty – alespoň se tak domnívám. (…) Já si jej teď dovolím přečíst.“ 

(ibid.) Poslanec četl ony poznámky, ze kterých plyne, že rychlost přijetí předpisu by 

neměla být na úkor kvality, což dle poslance mělo vyvracet onen konečný termín 

1.1.2014. Podobně argumentoval i poslanec Petr Fiala (ODS). „Tak nás tady nemaťte 

těmi a termíny a neříkejte nám, že když nepřijmeme hned služební zákon, tak se stane 

nějaká katastrofa. Nestane se žádná, peníze čerpat budeme moci i bez přijetí služebního 

zákona v tomto roce.“ (ibid.) Podobně argumentoval i poslanec Černoch (Úsvit), „(…) 

zároveň i informace o tom, že bez tohoto zákona nepůjde čerpat fondy v řádech 500 

miliard korun, není pravdivá.“ (ibid.) Poslanec Laudát (TOP 09) pro změnu navrhoval, 

aby si vláda přestala brát do úst Evropskou unii, a rovněž poslanec Klán (KSČM) sdělil 

svůj názor. „Pokud tento zákon nezačne platit od 1. 1. 2015, tak nám Evropská unie 

znemožní čerpání dotací – a je to mírně falešné tvrzení. Proč tedy falešné? Jedná se 

totiž o mystifikaci, protože pokud by se zákon nestihl schválit, jak ho tady nyní budeme 

projednávat, tak by začal platit zákon z roku 2002, který má totiž právě odloženou 

účinnost, jak už jsem říkal, do začátku příštího roku.“ (ibid.) 

Debata v tomto duchu pokračovala, za vládní koalici dál své přesvědčení  

o podmínce EU přednášel ministr Dienstbier, který explicitně argumentoval i časovým 

omezením, na druhé straně se do debaty zapojil i Adolf Beznoska a Vladislav Vilímec 

(oba ODS) tvrzením opaku. Rozprava příliš konstruktivní a věcná nebyla, v poslední 

části jednání poslanci načítali pozměňovací návrhy, závěrem se ještě hlasovalo pro 

návrh vrátit návrh zákona výborům na přepracování s výsledkem zamítnuto. Opoziční 

poslanci častokrát namítali, že návrh není s opozicí téměř vůbec projednáván. Jelikož se 

jednalo o poslanecký návrh zákona, nikoliv vládní, tak rovněž neprocházel 

meziresortním připomínkovým řízením, místo toho se konaly pouze různé semináře na 

půdě Sněmovny.  
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Třetí čtení 

Další projednávání návrhu bylo doprovázeno údajnými obstrukcemi opozice a bylo tak 

rozděleno do tří částí. První pokus proběhl 30.7., tedy zhruba dva týdny po projednání 

ve čtení druhém. Rámování problému hlavními aktéry se příliš nezměnilo, ministr 

Dienstbier dokonce přitvrdil v údajné časové podmínce. „Evropské komisi nestačí 

účinnost 1. ledna 2015, ale požaduje dokonce, aby zákon byl schválen ještě předtím, než 

se přikročí ke schvalování a podepisování jednotlivých operačních programů, na 

základě kterých se má čerpat těch více než 500 mld. My počítáme s tím, že operační 

programy by měly být schvalovány už letos na podzim. Jinými slovy, ke zdržení čerpání, 

případně zablokování, pokud by zákon nebyl schválen, začne docházet už letos na 

podzim, a ne až 1. ledna 2015.“ (Stenografický zápis, 30. 7. 2014) Výrok opětovně 

vyvolal protiargumenty, poslanec Okamura (Úsvit) osočil poslance Dienstbiera ze lži a 

poslanec Laudát (TOP 09) znovu připomínal neoficiální poznámky Komise, která 

upřednostňovala kvalitu nad rychlostí. Poslanec Stanjura (ODS) také přednesl zajímavý 

projev, kdy zmiňoval, že současné Komisi končí mandát a bude nastupovat nová, se 

kterou by to čeští zástupci měli vyjednat. Jelikož si poslanci schválili projednávání  

3. čtení pouze do 15. hodin, jednání bylo ukončeno.  

 Pokračovalo se o dva dny později, tedy 1. 8.2014. Ministryně Jourová již trošku 

korigovala svá vyjádření ohledně časového požadavku. „To není tak, že my tam máme 

tvrdé datum a musíme plnit pod nějakým ultimátem. Znovu ale říkám, že já cítím ten 

závazek jako velmi silný. Co nám hrozí, pokud bychom nebyli schopni vyjednat 

odklad?“ (Stenografický zápis, 1. 8.2014) Svým výstupem se zákon snažil podpořit  

i předseda vlády Bohuslav Sobotka, který rovněž problém rámoval jako potencionální 

ztrátu možnosti čerpat dotace z ESIF. „Je jasné, že pokud nebudeme mít schválen zákon 

o státní službě, tak se nepohneme dál z hlediska schvalování jednotlivých operačních 

programů. Já si velmi přeji, aby už od jara příštího roku mohli obce, kraje, města, 

občanská sdružení, podnikatelé žádat o dotace z programů Evropské unie.“ (ibid.) 

Poslanec Hegr (KSČM) se zapojil se svým historickým exkurzem do jednání  

a zmiňoval, že již Rusnokova vláda byla pod tlakem Komise a snažila se tak připravit 

svůj návrh zákona. Opoziční poslanci se také snažili zjistit celkové dopady předpisu na 

státní rozpočet, tato zásadní informace ovšem nebyla řádně zodpovězena.31 Poslanec 

Dienstbier nebyl schopen na to jednoznačně odpovědět. „Podle průběžných propočtů  

                                                 
31 Znovu se jedná o problém, že se jednalo pouze o poslanecký návrh zákona, nikoliv vládní, u kterého je 

nutné provádět alespoň „malou“ analýzu dopadů na státní rozpočet (tzv. RIA). 
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z Ministerstva financí bude stát příští rok a samozřejmě další roky půl miliardy korun. 

Je to s tolerancí desítek milionů korun v tuto chvíli, protože úplně přesná čísla se ještě 

dopočítávají. To znamená, to, co tady je nyní předloženo, tak dodatečný finanční nárok 

na státní rozpočet zhruba půl miliardy.“ (ibid.) Následně se poslanci dohodli na 

přerušení jednání do 8.8.2014, tedy přesně o týden.  

 K tomu ovšem nedošlo, další jednání proběhlo až 27.8.2014. Důvodem bylo 

podlehnutí tlaku části opozice, (ODS, TOP 09) se kterou se vládní koalice snažila 

v zákulisí vyjednat podmínky. Výsledkem těchto jednání bylo přistoupení na 

programový kompromis, kdy vládní koalice přestala trvat na Generálním ředitelství pro 

státní službu. Změna nastala také na pozici hlavního vyjednavače, tento post opustil 

ministr Dienstbier, který již na plénu PSP ČR vůbec nevystoupil. Jeho roli hlavního 

vyjednavače s Komisí převzala ministryně Jourová. Na základě již zmíněné dohody se 

poslanecké kluby shodly, že návrh zákona vrátí do 2. čtení, kde proběhne řádná debata, 

která v předchozím projednávání byla z velké části zastíněna rozpravou na téma, jestli 

se jedná o požadavek Komise vůči čerpání z ESIF. Je potřeba zmínit, že k jednacímu 

stolu vládní koalice se zástupci ODS a TOP 09 nebyla přizvána KSČM ani hnutí Úsvit, 

kterým se to samozřejmě nelíbilo.  

V dalším jednání již žádné rámování problému podmínkami EU zaznělo pouze 

od premiéra Sobotky, který zmínil, že „Komise schválila dohodu o partnerství, to je 

důležitý krok, a teď je řada na nás. Musíme schválit zákon o státní službě, aby byl 

účinný od 1. ledna příštího roku. Teprve poté Evropská komise schválí jednotlivé 

operační programy a budeme moci postoupit z hlediska čerpání prostředků z Evropské 

unie v těch příštích letech.“ (Stenografický zápis, 27.8.2014) Poslanci se následně 

hlasováním shodli na vrácení návrhu do druhého čtení a přikázali návrh výborům.  

 

Opakování druhého čtení 

Při opětovném projednávání návrhu ve druhém čtení, které proběhlo 2.9.2014, již byla 

debata na plénu více věcná, diskuse se týkala konkrétních parametrů zákona. Jednání 

odstartovalo projevem prezidenta republiky Zemana, který se ve svém projevu výrazně 

ohradil proti, tzv. politickým náměstkům, kde hrozil ústavní žalobou, pokud nebudou 

z výsledného návrhu zákona vyškrtnuty. Vyjádřil se také k průběhu projednávání 

předpisu, kdy kritizoval hlavně ten fakt, že Sněmovna ztratila čtyři měsíce 

projednáváním „diletantského“ návrhu, který byl projednáván za zády parlamentu. 

Stejný názor zastávalo i Hnutí Úsvit, které deklarovalo, že v případě zachování, tzv. 
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politických náměstků připojí se k ústavní žalobě společně s prezidentem. TOP 09  

a ODS rovněž kritizovaly tzv. politické náměstky, nicméně v rámci dohody s vládní 

koalicí a v zájmu kompromisu deklarovaly, že budou pro schválení zákona, a to i v tom 

případě, že jejich pozměňovací návrhy nebudou přijaty. KSČM zaujala neutrální postoj, 

který chtěla modifikovat až podle schválení jednotlivých pozměňovacích návrhů.  

Opakování druhého čtení tak splnilo svůj účel, proběhla věcná debata  

o konkrétních parametrech zákona, která ovšem byla poznamenána onou zákulisní 

dohodou vládní koalice s částí opozice. V celé debatě zazněl pouze jeden argument 

ohledně jakéhokoliv vlivu Evropské komise, konkrétně Petr Fiala (ODS). „Je dobře, že 

už není cílem vlády samoúčelné přijetí zákona a snaha vyjít vstříc požadavkům Bruselu, 

což, jak se ukazuje, byla jenom výmluva, jak jsme na to upozorňovali od počátku, 

protože minulý týden již došlo k podepsání dohody o partnerství, na základě které 

můžeme čerpat evropské peníze v následujícím období. A jak se ukázalo, tak dohoda 

byla přijata bez ohledu na to, jestli služební zákon opravdu máme, nebo ne“. 

(Stenografický zápis, 2.9.2014) 

 

Třetí čtení 

Opakované třetí čtení proběhlo 10.9.2014, zhruba týden po opakovaném druhém čtení. 

Jednání probíhalo v podobném duchu jako čtení druhé. Neobjevil se žádný projev, který 

by jakkoliv zmiňoval nutnost přijmout zákon kvůli EU, případně možné ztráty možnosti 

čerpat z ESIF. Hlavní obsah debaty se opět točil kolem, tzv. politických náměstků. 

Poprvé v projednávání návrhu zákona vystoupil také místopředseda vlády Andrej Babiš 

(ANO 2011), který dementoval podezření, že institut tzv. politických náměstků je 

z dílny Hnutí ANO. Posléze se přistoupilo o hlasování o jednotlivých pozměňovacích 

návrzích, a nakonec o návrhu zákona jako celku. Zákon byl přijat, jednoznačně proti se 

vyslovil pouze Úsvit. KSČM se ve většině zdržela hlasování.  

Z pohledu toho, kdo se ve výsledném hlasování vzepřel oné dohodě, která 

v PSPS ČR vznikla a hlasoval dle svého uvážení nelze příliš dovodit. Jednalo se na 

rozdíl od Senátu o výjimky. Z ČSSD se pouze zdržel hlasování poslanec Urban. 

Z KSČM se naopak jediný nezdržel a hlasoval proti poslanec Grospič. V KDU-ČSL a 

TOP 09 se zdrželi poslanec Klaška, resp. Schwarzenberg. Hnutí Úsvit, které bylo jediné 

proti návrhu se zdržel hlasování poslanec Šarapatka. Zbytek poslanců buď drželo 

stanovisko svého poslaneckého klubu a hlasovalo jednotně, nebo nebyli přítomni  

a přihlášeni. 
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Senát 

Projednávání v horní komoře Parlamentu ČR se konalo zhruba tři týdny po 

projednávání v PSP ČR, dne 1.10.2014. V Senátu se vedla nejprve debata nad tím, jestli 

vyjádřit vůli se návrhem nezabývat, který prosazoval především senátor Kubera (ODS). 

Ten to navrhoval z toho důvodu, že zákon měl projít velmi neobvyklým legislativním 

procesem a tímto návrhem, čímž by byl zákon automaticky přijat, „je jediný způsob, jak 

se s tím čestně jako Senát vypořádat a nebýt odpovědný za to, co je tady navrhováno!“ 

(Stenografický zápis, 1.10.2014) Tento návrh si ovšem senátoři neschválili, a tak 

proběhla řádná rozprava, která vzhledem k mému výzkumu toho příliš nepřinesla. 

Jednotliví senátoři se drželi stanovisek svých poslaneckých klubů. Senátor Nenutil 

(ČSSD) ve svém projevu naznačil jistý požadavek Unie. „Není žádným tajemstvím, že se 

jedná o právní úpravu, která je potřebná s ohledem na naplnění tzv. Dohody  

o partnerství pro programové období pro léta 2014 – 2020, jež uzavřela Česká 

republika s Evropskou komisí a v níž jsou z hlediska čerpání financí z evropských, 

strukturálních a investičních fondů“ (ibid.) To rozporoval ve svém projevu senátor 

Dryml (té doby nezávislý, bývalý člen KSČM, ČSSD, SPOZ). „Máme tady před sebou 

zákon, který byl vykšeftován v Poslanecké sněmovně. Není to žádný příkaz Evropské 

unie. Tady jsme to slyšeli. EU chce pouze některé základní kameny, aby zůstaly 

zachovány v tomto zákoně. Jinak je to v kompetenci každého státu EU!“. (ibid.) 

 Navrhovatel zákona z PSP ČR Roman Sklenák (ČSSD) v závěrečné řeči věcně 

argumentoval pro přijetí zákona a nerámoval problém jako možné ztráty finančních 

prostředků z ESIF spíše zmiňoval, že je to v zájmu ČR, aby měla předpis, který upraví 

státní službu a provede ono odpolitizování státní správy. V hlasování senátoři následně 

návrh podpořili. Zajímavé je sledovat, kdo nedržel onu dohodu, která vznikla 

v Poslanecké sněmovně mezi částí opozice (TOP 09, ODS) a vládní koalicí.
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Tabulka č. 4: Senátoři, kteří nedrželi poslaneckou dohodu o hlasování 

ČSSD KSČM ODS KDU-ČSL 

J. Regec               X V. Homolka         X J. Kubera              X P. Šilar                   - 

  P. Sobotka            X J. Čunek               X 

  M. Vystrčil            - P. Kunčar               - 

  M. Pešák              X  

  P. Bratský            X  

  T. Jirsa                 X  

Zdroj: autor, dle hlasování ze dne 1. 10. 2014 na 25. schůzi Senátu 

Legenda: (X) proti, (-) zdržel se 

 

Hlasování o zákonu vráceném prezidentem 

Toto jednání PSP ČR proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi. Rozprava byla kratší  

a neobsahovala žádné zásadní zvraty či vyjádření. Zajímavostí je, že poprvé k návrhu 

zákona vystoupil ministr vnitra Chovanec (ČSSD)32, to může působit trošku zvláštně 

vzhledem k tomu, že agenda státní a veřejné správy spadá kompetenčně pod MVČR. 

Ministr se nicméně dopustil zjednodušujícího rámování problému jako nutnost zákona 

pro čerpání prostředků z ESIF. „Hlavním a základním úkolem této novely je, abychom 

jasně dokázali Evropě, že máme zákon, v němž se veřejná služba a státní služba 

pohybuje, a abychom byli schopni čerpat evropské peníze (…).“ (Stenografický zápis, 

24.10.2014) Mimo pana ministra se debatovalo také o souhlasu, či nesouhlasu 

s prezidentským vetem, nicméně všechny kluby držely své postoje. To se promítlo i do 

výsledného hlasování, ve kterém oproti tomu ve třetím čtení není příliš mnoho změn, 

dokonce i KSČM si držela svou neutralitu tím, že se až na jednu výjimku zdržela 

hlasování. Onou výjimkou byl poslanec Grebeníček, který argumentoval, že si myslí, že 

ona podmínka Komise k dotačním titulům „je to trošičku uměle vytvářený strašák“. 

(ibid.) To ovšem na výsledném přehlasování prezidentského veta nic nezměnilo.  

 

                                                 
32 Není započítán jeden výstup, kde víceméně pouze odpovídal na otázku poslankyně Černochové z ODS. 
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Tabulka č. 5: Zobecnění zkoumaných argumentů použitých na plénech Parlamentu 

 

Sledovaná vlastnost 

 

 

Parlamentní strana 

ČSSD ANO 

2011 

ODS TOP 09 KSČM ÚSVIT Další 

Argumentoval/a, že se 

jedná o požadavek EU 

11 4 - - 2 1 - 

Argumentoval/a, že se 

nejedná o požadavek EU 

- - 8 4 2 2 3 

Zdroj: autor, pozn. kolonka další zobrazuje nezařazené senátory 

 

 

Závěrem k těmto zjištěním nutno dodat, že již v roce 2002 Občanské sdružení 

Europeum za podpory Univerzity Karlovy a Nadace Open Society Fund Praha 

připravilo v rámci projektu Fórum pro evropskou politiku analýzu s názvem 

Připravenost české veřejné správy na členství v Evropské unii. Bod 7.2 v ní prezentoval 

následující doporučení. „Požadavky EU na veřejnou správu nejsou jen výmyslem 

bruselské byrokracie, reforma je v konečném důsledku v zájmu ČR. Zdůrazňování tlaku 

EU na reformu veřejné správy může mít kontraproduktivní účinek.“ (Europeum 2002) 

Tento předpoklad se bohužel naplnil, taktikou rámování se problematika 

zjednodušovala a ve výsledku se hlavně v 2. čtení poslanci nezabývali věcnou 

problematikou, ale identifikací různých podmínek. Schválení zákona se jednak 

prodloužilo, ale také vytvořilo jisté animozity mezi jednotlivými legislativci, kteří se 

poté jen těžko shodovali na výsledném návrhu, to mohlo mít dopad i na výsledný 

kompromisní návrh, který určitě není perfektní.  

 

5.5 Služební zákon v perspektivě tří proudů 

V této podkapitole interpretuji výše zjištěná data na bázi teorie tří proudů, pomocí které 

vysvětluji změnu statu quo v oblasti přijetí zákona o státní službě, postupuji dle rámce 

popsaného v kapitole 3.4. 

 

Proud problémů 

Zákon, který by upravoval státní službu v českém legislativním prostředí chyběl již od 

vzniku novodobého státu. Problémem, který v tomto proudu značí pocit nějaké krize  

a u jednotlivých aktérů působí znepokojení a obavy je právě absence tohoto předpisu. 
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Bylo již řečeno, že s některou formou služebního zákona počítala již Ústava z roku 

1993, nicméně téma se začalo akcentovat až s přístupovými rozhovory o členství ČR 

v EU. Mezi indikátory, které byly určitým impulsem, proč problém vznikl, řadím 

Strategii Evropa 2020 a pravidelné hodnotící zprávy Rady EU, které hodnotily pokrok 

legislativních úprav. Tyto dokumenty, které byly spíše doporučující, zapříčinily 

projednávání zákona na národní úrovni, jejímž výsledkem bylo přijetí služebního 

zákona v roce 2002, který měl vejít v účinnost dnem vstupu ČR do EU. Indikátorem 

důležitým pro přijetí zákona o státní službě v roce 2014 byla rovněž dohoda  

o partnerství, která zákon explicitně vyžadovala a stanovila i nejzazší termín pro jeho 

implementaci.  

Zpětná vazba z minulých programů (myšleno ze služebního zákona z roku 2002) 

se mohla zaměřit na problém, proč přijatý zákon nenabyl nikdy účinnosti a nebyl tak 

implementován. Důvodem toho mohl být například vyhovující stav statu quo, kdy si 

mohly vládnoucí strany dosadit své politické nominanty do pozic na ministerstvech. To 

se dále promítlo například i v zákoně o státní službě, kde byl tento prvek alespoň 

částečně zachován ve formě, tzv. politických náměstků.  

Ohledně zatížení rozhodovatelů dalšími problémy by bylo na místě sebrat více 

dat a ty následně operacionalizovat, to je nicméně nad rámec této diplomové práce. Dá 

se ale předpokládat, že ať bylo zatížení dalšími problémy jakékoliv, nově vznikající 

vláda se daném okamžiku nemohla hnout z místa, protože si prezident Zeman před jejím 

jmenováním vyhradil podmínku, že zákon o státní službě projde prvním čtením v PSP 

ČR. Rovněž přijetí zákona měla nově vznikající vláda v preambuli své koaliční smlouvy 

a programovém prohlášení vlády. Když se k tomu přidá ještě tlak Komise, která 

neformálně tlačila zákon dalšími dokumenty, předpokládám, že v dané časové období 

ledna roku 2014 byl zákon hlavní prioritou. Nicméně po absolvování prvního čtení  

a jmenování vlády prezidentem tato aktivita opět klesala, viz kapitola o legislativním 

procesu. 

 

Proud veřejných politik 

Návrhy řešení problému absence předpisu upravující státní službu v ČR měla ve své 

pravomoci výhradně Sobotkova vláda. To ovšem neznamená, že do vyjednávání  

o podobě takového zákona nezasahovali i další aktéři, kteří se snažili předkládat 

alternativní návrhy, se kterými poté bylo soutěženo v hlavní legislativní aréně 

Poslanecké sněmovně. V kontextu supranacionální úrovně je důležité podotknout, že 
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EU nikde explicitně nestanovila své nároky, co má zákon obsahovat, a co nikoliv. Unie 

pouze stanovila několik cílů jako depolitizace, odměňování, vzdělávání atd., kterých 

měla ČR dosáhnout, nicméně to, jak těchto cílů dosáhne již bylo záležitostí 

vnitropolitickou.33 Právě z toho důvodu ani nelze nalézt unifikovanou formu zákona  

o státní službě v členských zemích EU. Z nejrůznějších důvodů v Evropě funguje 

několik modelů veřejné správy (popsány v kapitole 5.3), a proto ani určitá striktní 

konvergence v této oblasti není příliš proveditelná. Výsledná soutěž alternativ tak 

probíhala výhradně na národní úrovni, kde soupeřily jednotlivé ideje ve specifických 

sítích veřejných politik. Dle analýzy volebních programů se všechny poslanecké strany, 

které byly zastoupeny v PSP ČR, shodovaly na nutnosti přijetí tohoto zákona, nicméně 

hlavní ideový rozpor ležel ve formě návrhu. Ten, který prosazovala vládní koalice byl 

postaven na veřejnoprávní povaze, kdežto návrh zákona, který byl prosazován za doby 

vlády Petra Nečase (ODS), byl soukromoprávní povahy. Rovněž původní zákon z roku 

2002 byl veřejnoprávní povahy. Toto základní rozdělení sebou neslo jednotlivé 

parametry zákona. Nicméně projednávání zákona o státní službě v roce 2014 se již 

téměř výlučně soustředil na poslanecký návrh zákona z řad poslanců ČSSD, který 

předložili v druhé polovině roku 2013.  

 Proud řešení tak leží výlučně na projednávání zákona o státní službě. Hlavní 

pozornost byla upřena na formu, v jaké bude nový zákon přijat. Mezi největší rozpor 

patřily dopady na kompetenční zákon, jelikož návrh předpokládal vznik Generálního 

ředitelství pro státní službu, které ve výsledku bylo zásadním rozporem mezi vládní 

koalicí a částí opozice, proto o něm pojednávám podrobněji až v proudu politiky. 

Z důvodu technické proveditelnosti realizace zákona byl zřízen na Ministerstvu vnitra 

post náměstka ministra vnitra pro státní službu (často označovaný jako „superúředník“), 

který řídí v ČR všechny státní úředníky a rozhoduje o jejich případném odvolání. Navíc 

z důvodů hodnotové přijatelnosti bylo určeno, že tento úředník bude sloužit ve funkci 

maximálně 6 let a jmenován může být jen jednou. Tím mělo být zajištěno ono 

odpolitizování, aby s příchodem nového vládního kabinetu nemohl premiér náměstka 

odvolat.34 Rozpory nastaly také u již zmíněných, tzv. politických náměstků, díky kterým 

byl zákon dokonce vetován prezidentem republiky. Ti ovšem ve výsledném zákoně 

zůstali.  

                                                 
33 Tento přístup se velice podobá implementaci směrnic, nicméně jelikož EU nemá v této oblasti 

dostatečné pravomoci, chtěla toho docílit jiným, nepřímým nástrojem 
34 Připomínám, že původně bylo zamýšleno, že celý úřad i tento post bude zřízen na Úřad vlády. 
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 Rozmanitější v tomto proudu jsou jistě veřejně politické komunity, jejich 

kapacity a způsoby interakce. Jedná se o sítě veřejných politik, kde vznikají alternativní 

návrhy řešení. Jejich identifikace, konfigurace a jednotlivé trajektorie, důležité pro 

zachycení vývoje idejí jsou nad rámec mého výzkumu.  

 

Proud politiky 

V rámci proudu politiky považuji za nejdůležitější skutečnost personální výměny 

v exekutivě a legislativě. Předčasnými volbami v říjnu roku 2013 se kompletně 

obměnila vláda, kdy vládnoucí ODS, TOP 09 a Věci veřejné (potažmo LIDEM), 

vystřídaly strany ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO 2011. Změny nastaly také 

v legislativní části, kdy se do Poslanecké sněmovny dostal nový subjekt Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury, naopak Věci veřejné již v poslaneckých lavicích 

nezasedly. Ačkoliv již předchozí Nečasova vláda pracovala na zákoně upravující státní 

službu, který se ovšem dostal pouze do připomínkového řízení a po pádu vlády nebyl 

dokončen, nová vláda Bohuslava Sobotky začala problém skutečně intenzivně řešit, to 

se promítlo také do priorit v programovém prohlášení vlády. (Úřad vlády České 

republiky 2014:4) V tomto kontextu je ale důležité zmínit další volby, které proběhly  

o půl roku dříve. V lednu 2013 proběhla historicky první přímá volba prezidenta 

republiky, jejímž vítězem se stal Miloš Zeman. Ten sehrál významnou roli, jelikož 

podmínil jmenování Sobotkovy vlády právě přijetím služebního zákona, jeho podmínka 

byla dokonce více specifická, před jmenováním nového kabinetu požadoval alespoň 

úspěšné projednání návrhu zákona v prvním čtení. Tyto dvojí volby tak kompletně 

přepsali legislativní a exekutivní strukturu v ČR, mimo jiné i v personálním obsazení 

v ústředních orgánech státní správy, což vysoce napomohlo k otevření okna příležitosti. 

 Kampaně nátlakových skupin, jakožto další složka politického proudu, byla 

zastoupena primárně projektem Rekonstrukce státu. Tento projekt NGO měl za cíl 

prosadit devět zákonů, které mají podle iniciativy „zlepšit fungování státních institucí  

a politických stran“ (Rekonstrukce státu 2013a), jedním z cílů bylo také odpolitizování 

státní správy. Před volbami obcházeli aktivisté tehdejší zákonodárce a politické strany a 

žádali je, aby podepsali prohlášení, že po volbách budou hlasovat pro protikorupční 

zákony, které navrhla Rekonstrukce státu. Nicméně, sama iniciativa na svých webových 

stránkách uvádí, že zákon o státní službě sice byl přijat, ale nenaplnil jejich požadavky. 

(Rekonstrukce státu 2014:1) Samotní zástupci projektu byli rovněž kritizováni, 

důvodem bylo, že sice sehráli kladnou roli v iniciaci procesu přijetí zákona, nicméně 
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v samotném politickém procesu plnili pro českou pozici hlavně na evropské úrovni 

negativní roli. (Honzejk 2014 a Havelka 2016:48) 

 Z hlediska poslední složky proudu, tedy nálady ve společnosti jsem již zmiňoval 

možné negativní postoje veřejnosti v důvěře k politikům. Potůček (2013) například 

mluvil o evidentní nespokojenosti občanů s tím, jak pravicové vlády až doposud vládly. 

Tento negativní postoj mohl být zapříčiněn i údajným zneužíváním Vojenského 

zpravodajství k soukromým účelům v kauze Nagyová, na jejímž počátku stály zásahy 

policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) z 13. června 2013 

proti několika politikům a úředníkům, kteří byli podezíráni z korupce a zneužití 

pravomoci úřední osoby, což naráželo právě na zavedení důsledného odpolitizování 

státní správy. Na pozitivní náladě ve společnosti také jistě nepřidala aféra poslance  

a hejtmana Davida Ratha, který byl v roce 2012 zadržen policisty se 7 miliony v krabici 

od vína. Nicméně to, jestli těmito náladami byli ovlivněni samotní rozhodovatelé jsem 

ze získaných dat neidentifikoval, spíše tyto nálady sehrály roli v kampani jednotlivých 

politických subjektů při volbách do PSP ČR v roce 2013, viz například poměrně 

výrazný úspěch hnuté ANO 2011, které akcentovalo protikorupční agendu.  

 

Promotéři veřejných politik 

Tento strukturální prvek teorie, který vytváří příležitosti pro propojení jednotlivých 

proudů, fakticky závisí na jednání konkrétních promotérů veřejných politik. Jedná se  

o jedince nebo sítě aktérů, kteří jsou obhájci konkrétních řešení, zprostředkovatelé moci 

a manipulátoři preferencí. Pro dosažení svých cílů využívají určité manipulační 

strategie, přístupy a zdroje. Dále se ovšem zabývám pouze symbolickou strategií 

rámování, tedy uchopení a manipulací tématu s pocitem zisku a ztráty. Naopak jsem 

neidentifikoval žádné další strategie jako symboly a hraní na city navíc procedurální 

strategii, tzv. salámovou taktiku, tedy postupné sekvenční kroky pro provedení politické 

změny ani nebylo možné využít, jelikož jak pro zákonodárce, tak promotéry to nebylo 

časově proveditelné.  

 Promotéři občanského sektoru, tedy iniciativa Rekonstrukce státu se dle Havelky 

(2016:48-50) snažila být jakýmsi mediátorem v diskusi mezi národní a nadnárodní 

úrovní. Nezaujímala taktiku rámování, ale spíše sledovala své dílčí požadavky pro 

výslednou podobu zákona. „Na odborné úrovni komentovali jednotlivé návrhy, byli i na 

koaličním jednání. Tvůrci zákona do konečného návrhu pochopitelně nezahrnovali 

všechno, co tam chtěli, ten návrh vycházel z kompromisů. Oni pak poslali poměrně 
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kritické vyjádření do Poslanecké sněmovny v momentě, kdy se projednával zákon ve 

druhém čtení. To pak posloužilo opozici jako argument pro odstřelení zákona.“ (ibid.: 

48) „NGO pomohl věci medializovat, bylo ale pár jedinců, kteří měli maximalistické 

požadavky, které nešlo splnit. Někteří z neziskovek byli navázání na politiky a. některé 

polotvary se pak dostávaly ven.“ Nicméně autor zde zmiňuje, že ze získaných rozhovorů 

nemá dostatečný počet relevantních dat pro dokázání, či vyvracení výše zmíněné 

komunikace, jelikož zástupci NGO to logicky popřeli s tím, že probíhala standardní 

komunikace. (ibid.:49) Dále rozhovory také vypovídají o vágnosti požadavků Evropské 

komise, která tvrdě netrvala na svých požadavcích, jednotlivé výstupy z jednání mezi 

NGO a EK prý byly velmi kritické, po jednání EK se zástupci vlády ale již tak negativní 

nebyly. Zástupci NGO se snažili přesvědčit EK, aby vyvinula větší tlak na zástupce 

státu a pomohla dílčí kritéria zákona změnit, nicméně Komise to nedokázala. (ibid.:50) 

To tak spíše potvrzuje předpoklad, že EK na prosazení dílčích požadavků neměla 

dostatečný zájem a spíše sledovala svůj obecný cíl naplnění zákona, nicméně přesnou 

formu nechala na členském státu.  

  

Okno příležitosti 

Příležitost k propojení všech tří proudů problému, řešení a politiky nastala na přelomu 

roku 2013 a 2014, kdy se změnou současné politické reprezentace otevřelo okno 

příležitosti v politickém proudu. K tomu byly splněny základní předpoklady.  

Zaprvé, zpracování informací probíhalo současně jak na MVČR a MMR, které 

připravovalo dohodu o partnerství, rovněž také i na Úřadu vlády, tím bylo zajištěno jisté 

paralelní zpracování informací. Díky tomu měla ministerstva dostatečné množství 

informací pro turbulentní politické prostředí (prostřídání třech vlád během krátkého 

časového úseku) a mohla systémově přidělit pozornost k naléhavému tématu. Zadruhé, 

časové omezení pro přijetí zákona. Ačkoliv byly požadavky EK formulovány jako 

doporučení, v konečné fázi politického procesu formování zákona, tedy mezi lety 2013 

a 2014 Komise zaujala tvrdší postoj nastavením takových podmínek, kdy ČR 

nesplňovala jistá kritéria pro čerpání dotací z ESIF. Toto časové omezení dokonce 

zmínila explicitně na semináři konaném v říjnu roku 2013, kdy na národní úrovni 

probíhala změna vlády. Je sice možné, že v případě nepřijetí zákona by ČR neporušila 

acquis communitaure (EU v této oblasti nemá výlučné ani sdílené pravomoci), nicméně 

mohlo skutečně dojít k neumožnění čerpání prostředků z fondů, jelikož pro to nebyly 

splněny specifické podmínky pro efektivní administraci programů, bez politického 
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tlaku. Rovněž byla v té době vyjednávána dohoda o partnerství, která je navázána na 

jednotlivé operační programy. V neposlední řadě byl také splněn předpoklad, že 

jednotlivé proudy uvnitř teorie jsou oddělené. Jak bylo demonstrováno výše, každý 

proud se vyvíjel svým vlastním životem a skutečně díky jednotlivým procesům uvnitř 

proudů došlo v roce 2013 k otevření okna příležitosti, které vyústilo k dosažení 

politického kompromisu ve formě přijetí zákona o státní službě jak v legislativě, tak 

následně i jeho implementaci v exekutivě.  

Otevření okna bylo nepředvídatelné, a to díky náhlému pádu Nečasovy vlády, 

která přišla díky kauze Nagyová znenadání. Okno příležitosti zůstalo otevřeno 

střednědobě, po dobu zhruba jednoho roku. V tomto mezidobí proběhlo několik na sobě 

nezávislých skutečností, které napomohly k přijetí právní úpravy zákona o státní službě, 

který se díky tlaku EK ale i vybraných NGO vnesl do agendy vlády Bohuslava Sobotky.  

 Vláda následně začala téma rámovat jako možnost ztrát, tedy nemožnost čerpat 

finanční prostředky z evropských fondů. Styl rozhodování o podobě zákona o státní 

službě byl zpočátku méně opatrný, ovšem narazil v Poslanecké sněmovně na tvrdé 

obstrukce opozice, musel tak být následně modifikován na opatrnější styl, kdy se po 

jednání s opozicí dosáhlo kompromisu ve sporných bodech a následném konsensu  

v Parlamentu. Logika propojení byla spíše konsekvenční, tedy logicky vyplývající 

z probíhajících jednání jak na národní, tak supranacionální úrovni.  

 

Interpretace poznatků 

Z výzkumu je patrné, že veřejněpolitické změny bylo možné dosáhnout po personálních 

výměnách v legislativě a exekutivě. Změna byla vyvolána v proudu politiky, nicméně 

zdůrazňována byla vysoce také promotéry veřejných politik. Z hlediska předpokladů 

teorie tří proudů, které musí být logicky dané a nelze je rozporovat je evidentní, že 

v aplikaci teorie na mou případovou studii zkoumání politického procesu přijímání 

služebního zákona, byly všechny předpoklady splněny.  

 Splněny byly rovněž i některé koncepty teorie, které jsou již spíše fakultativní. 

Hlavní koncept nejednoznačnosti říká, že není zřejmé, o jaký problém se jedná, ale  

i pokud se domníváme, že to víme, je definice problému vágní a proměnlivá, což může 

vést až k falešným nebo k scestným interpretacím daných faktů. (Novotný 2012:32) To 

se projevilo v projednávání zákona na půdě PSP ČR, kdy sice problém byl znám, 

nicméně jeho původ byl podáván velmi zjednodušujícím způsobem, až v některých 

případech dezinterpretován. Uspořádání v čase, resp. jeho omezení bylo již zmíněno. 
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Z posledního konceptu, tedy politické manipulace, bylo demonstrováno hlavně 

rámování, tedy jak bylo téma uchopeno hlavně vládní koalicí, která se snažili přesvědčit 

opozici zdůrazňováním možnosti ztrát dotací. Naproti tomu opozice oponovala 

argumentem, že si navrhovatelé berou EU pouze jako „rukojmí“, a že přijetí zákona 

není ze strany Evropské komise explicitně časově omezené. Přičemž opozice nebyla 

výhradně proti zákonu, ale spíše proti jeho navrhované formě, která dle nich nebyla 

přijatelná, a výsledný návrh by neměl upřednostňovat rychlost přijetí na úkor jeho 

kvality. K prosazování svého zájmu část opozice (TOP 09, ODS) praktikovali 

obstrukční strategii, kdy úspěšně snažili zabránit přijetí návrhu v třetím čtením a 

vyjednat lepší podmínky, to se jim nakonec podařilo kompromisním návrhem, o jehož 

kvalitě lze vést dále diskusi mimo tento předmět výzkumu.  
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6 Zobecňující závěry 

Jako hlavní příčiny pro přijetí zákona o státní službě v roce 2014 jsem identifikoval 

několik faktorů. Zaprvé, stupňující se tlak EU na přijetí zákona, který by reguloval 

výkon státní služby. Zadruhé, signifikantní změna českého politického prostředí, kdy 

zásluhou dvou voleb, které proběhly v roce 2013, výrazně přepsaly politickou mapu 

České republiky. Jak nově zvolená Poslanecká sněmovna, tak i prezident výrazně určili, 

jak se bude oblast státní správy dále řídit. Zatřetí, samotný fakt, že v ČR chyběla 

zákonná úprava státní služby, která byla zmíněna již Ústava nově vzniklého státu, byl 

akcelerátorem této změny. To si jistě uvědomovali samotní političtí aktéři, když psali 

své programy do voleb do PSP ČR v roce 2013, až na jednu výjimku totiž všechny 

zavedení služebního zákona jmenovali. 

 

Tabulka č. 6: Iniciace procesu přijímání služebního zákona 

 NGO Státní správa Politická úroveň 

Neziskový sektor 1 2 2 

Evropská komise 3 6 2 

Státní správa 0 0 0 

Politická reprezentace 0 0 1 

Veřejnost 1 0 0 

Respondentů 3 6 2 

Zdroj: Havelka (2016: 44), na základě rozhovorů s respondenty, kteří odpovídali na 

otázku: „Kdo byl zodpovědný za iniciaci procesu přijímání služebního zákona?“ 

 

Co se týče samotné iniciace zákona obecně lze říci, že tento proces vzešel z 

nadnárodní úrovně. Důvodem bylo, že česká státní správa byla v roce 2014 

nekompatibilní s obecnými požadavky efektivně plnit závazky vyplývající z unijního 

členství. To vyústilo v adaptační tlak Komise, která vyžadovala takovou změnu politiky, 

která by odpovídala jejím pravidlům. Jednalo se tak o tzv. sestupnou europeizaci (top-

down). Nicméně k tomu, jaké parametry zákona si český parlament zvolí, mu byl dán 

široký prostor. Jelikož EU nemá kompetence na této úrovni působit, mohla využít pouze 

nepřímé nástroje ovlivňování ČR, tzv. „soft law“. Činila tak prostřednictvím různých 

doporučení a strategických dokumentů jak před vstupem ČR do EU, tak i po jejím 

vstupu. Nicméně tento proces začal akcelerovat v roce 2010, kdy byla představena 
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celoevropská Strategie Evropa 2020. Na tu bylo navázáno programové období  

2014-2020, kdy EU stanovila nové požadavky na administraci programů pro čerpání 

finančních prostředků z ESIF, tzv. institut předběžných podmínek. Bylo rovněž 

zavedeno období tzv. Evropského semestru, při kterém mají jednotlivé členské státy 

nejprve sestavit národní programy reforem, ke kterým následně EU každoročně zasílá 

svá stanoviska, týkající se pokroku v naplňování specifických požadavků Strategie 

Evropa 2020. Je nutno poznamenat, že se nejednalo o iniciativu způsobenou Českou 

republikou, Komise pouze nastavila nové podmínky z důvodu větší efektivity čerpání 

jednotlivých programů, kdy díky stanovení přesnějších kritérií bylo možné lépe 

evaluovat jednotlivé programy.  

 

Tabulka č.7: Předvstupní dokumenty EU a jejich návaznost na služební zákon v ČR 

Rok Dokument EU Návaznost 

1993 Evropská dohoda zakládající 

přidružení mezi Českou 

republikou na jedné straně a 

Evropskými společenstvími a 

jejich členskými státy na straně 

druhé - tzv. Asociační dohoda 

Obecná politická a ekonomická 

kritéria, ovšem bez konkrétních 

specifikací. Pouze obecné fráze 

typu „stabilní instituce, které 

jsou zárukou demokracie, vlády 

práva“. 

1997 Akční program Agenda 2000: 

pro silnější a širší Unii + 

dopadová studie východního 

rozšíření.  

Stanovení základního rámce 

předvstupních rozhovorů a 

zhodnocení stavu kandidátských 

zemí. Explicitně jmenovaná 

nutnost modernizace veřejné 

správy. 

2001 Zpráva Komise o pokroku České 

republiky směrem k přistoupení. 

Zmiňuje, že členství v EU 

vytvoří nové požadavky na 

veřejnou správu hlavně v oblasti 

řízení fondů, bez zákona z nich 

ovšem ČR nebude mít plný 

prospěch. 

2002 Strategický dokument a zpráva 

Evropské komise o pokroku 

jednotlivých kandidátských zemí 

směrem k přistoupení 

Komise chválila přijetí 

služebního zákona z roku 2002, 

nicméně doporučila plnou 

implementaci co nejdříve, 

ačkoliv nezmínila žádné 

konkrétní datum. 

Zdroj: autor dle kapitoly 5.4 
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EU tak díky tomuto kroku nepřímým tlakem pomocí finančních prostředků 

dotlačila ČR ke změně i v oblasti politiky, kde nemá výlučné ani sdílené kompetence. 

Využila i další metodu ovlivňování, tzv. spending power, kdy je možné ovlivňovat 

rozhodnutí jednotlivých států, pokud se v případu nachází nějaký evropský prvek. Ten 

byl identifikován tím, že česká státní správa administruje finanční prostředky z ESIF,  

a proto se musí vyhnout jakýmkoliv politickým tlakům na úrovni státní správy. To se 

promítlo hlavně do vyjednávání o dohodě o partnerství, které probíhalo souběžně 

s přijímání zákona o státní službě na národní úrovni vládnutí.  

 

Tabulka č 8: Povstupní dokumenty EU a jejich návaznost na služební zákon v ČR 

Rok Dokument EU Návaznost 

2006 Rozhodnutí Rady o strategických 

směrech Společenství pro rozvoj 

venkova. 

 

Programové období 2007–2013. 

 

Týkal se převážně agrikultury a rozvoje venkova. 

Nařízením Rada rovněž upravila podmínky čerpání 

evropských fondů. 

 

Členské státy měly vypracovat národní strategický 

a referenční rámec, který měl reagovat na 

strategické směry Společenství. 

V té určilo MMR prioritou, mimo jiné, i veřejnou 

správu. O rok později vznikla strategie MVČR 

Smart Administration.  

2010 Strategie Evropa 2020 

 

 

Pozn. zavedení období tzv. Evropského 

semestru, kdy Rada vydává doporučení 

jednotlivým státům. 

 

Je strategickým dokumentem EU pro období let 

2010-2020. 

 

Členské státy mají za úkol sestavovat  

Národní program reforem, navázané na strategii.  

2011 Doporučení Rady k národnímu programu 

reforem České republiky na rok 2011. 

Kritika častých personálních výměn ve státní 

správě. 

2012 Doporučení Rady k národnímu programu 

reforem České republiky na rok 2012. 

 

Rada doporučila urychlit přijetí služebního zákona. 

2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

1303/2013 - předběžné podmínky 

(kondicionality)  

 

Programové období 2014-2020 

 

Záměrem je, aby fondy maximálním možným 

způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020. 

 

Každý stát má zpracovat dohodu o partnerství, 

která je navázána na konkrétní OP.  

V té MMR vcelku podrobně popisuje státní správu 

a plán na zavedení zákona o státní službě.  

2013 Stanovisko útvarů Komise k vývoji v 

oblasti Dohody o partnerství a programů 

v České republice pro období 2014–2020 

Vytvoření moderní a profesionální státní správy, 

kdy pro provedení investic z fondů vyžaduje 

splnění příslušných předběžných podmínek, mimo 

jiné také vypracování, přijetí a zavedení zákona o 

veřejné službě. 

2013 Doporučení Rady k národnímu programu 

reforem České republiky na rok 2013 

Kritika pro dosavadní nepřijetí zákona, zároveň 

kritika projednávaného zákona v připomínkovém 

řízení. Ten se v „nevyrovnával ani zákonu o 

veřejné službě, který byl přijat v roce 2002“. 

2014 Doporučení Rady k národnímu programu 

reforem České republiky na rok 2014 

Doporučení v roce 2014 přijmout a provést zákon o 

státní službě, jenž zajistí stabilní, efektivní a 

profesionální státní správu. 
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2014 Dohoda o partnerství 

pro programové období 

2014–2020 

 

Pozn. autorem tohoto dokumentu není 

EU ale ČR. Nicméně Komise musela 

jeho podobu schválit. 

Dokument již explicitně zmiňuje, že zákon bude 

účinný od 1.1.2015 a že dokonce bude obsahovat 

Generální ředitelství státní služby (verze dohody 

schválená Komisí ze dne 26.srpna 2014). V té době 

byl zákon v legislativním procesu v ČR teprve 

vrácen k projednání do 2.čtení.  

Zdroj: autor za pomocí kapitoly 5.4 

 

Identifikovat bylo možné i pokus o proces učení se od dalších států Unie (tzv. 

cross-loading). Ten bylo možné nalézt v inspiraci českého služebního zákona 

v zahraničí. Původní návrh z pera ministra Dienstbiera se svým Generálním ředitelstvím 

státní služby inspiroval ve Velké Británii, kde tento úřad existuje. Jeho vyškrtnutí 

z návrhu zákona bylo velice kritizováno.35 (Rekonstrukce státu 2014, Bureš 2014) Další 

inspirací měl být slovenský služební zákon, ten nicméně dle zjištění Víta (2016:48) 

nebylo možné využít. Důvodem mělo být, že ČR nebyla schopna po vstupu do EU 

zákon implementovat dlouhých 12 let. Unie tak uplatňovala na český případ tvrdší 

přístup. Jednotlivé parametry zákona byly řešeny Komisí, která následně vydávala svá 

stanoviska a připomínky. Ty se lišily v případě „hodných“ států EU, kterým prošel 

zákon v „okleštěné“ formě, který údajně požadavky plně nenaplňuje. V neposlední řadě 

se tak ČR snažila inspirovat v Německu, konkrétně v institutu tzv. politických 

náměstků. Toto téma akcentoval při jednání PSP ČR poslanec Klán (KSČM), kdy se, 

dle německého vzoru, snažil snížit počet tzv. politických náměstků pouze na jednoho, 

pozměňovací návrh mu byl ovšem zamítnut.  

Závěrem je k procesu učení se nutné dodat, že jednotlivé evropské státy mají 

historicky různé systémy veřejné a státní správy a cílem EU tak není jednotlivé systémy 

státní správy sjednotit v celé osmadvacítce, spíše se snaží nastavit určité společné 

principy a kritéria. V procesu učení se od dalších národních států tak byly zaznamenány 

jisté pokusy, nicméně český zákon je zcela unikátní a nemá obdobu v okolních státech 

Unie. Dá se tak hovořit pouze o harmonizaci obecného rámce tohoto zákona, nikoliv  

o konkrétním změní nebo dokonce sbíhavost určité formy tohoto předpisu v celé Unii. 

To již naznačuje zodpovězení výzkumné otázky č. 2, tedy jakou roli v iniciaci 

zákona sehrála EU a další aktéři. Ze zjištěných poznatků lze konstatovat, že EU sehrála 

signifikantní roli. Naopak NGO, zejména aktivita Rekonstrukce státu, sice akcentovala 

problematiku medializací případu, nicméně výsledek vyznívá tak, že ji spíše političtí 

představitelé využili ve své předvolební kampani do sněmovních voleb, kdy se většina 
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politiků (výjimkou byli zejména poslanci ODS) k iniciativě přihlásili, následně ji ale 

často nedodržovali. Podstatnou úlohu sehrál rovněž prezident Zeman, který svou 

podmínkou přijmou zákon o státní službě v 1. čtení před jmenováním nové vlády zařadil 

problematiku do agendy, která byla ihned řešena. Nicméně po proběhlém prvním čtení 

ihned následoval delší časový odstup. Co se týče výsledné podoby zákona, zde je 

situace odlišná. Občanský sektor, ačkoliv se snažil lobbovat na národní, tak nadnárodní 

úrovni, měl na výslednou podobu zákona marginální vliv. To se odrazilo také ve 

stanovisku Rekonstrukce státu (2014), kdy přijatý zákon údajně splňuje pouze 34 % 

požadavků. Rovněž prezident měl, přes veškerou jeho snahu, na výsledné podobě 

zákona marginální vliv, jeho kritika tzv. politických náměstků nebyla vyslyšena, veto 

zákona přehlasováno a ústavní stížnost zrušila pouze nevýznamnou část zákona. 

Význam EU na výsledné podobě zákona hodnotím jako střední, ačkoliv Komise si 

údajně na českou podobu zákona kladla vyšší požadavky, než u jiných členských států 

(hlavně z důvodu negativní zkušenosti s vývojem tohoto předpisu na českém území), 

„ponechala Komise českému parlamentu velký prostor pro legislativní uvážení a 

následnou modifikaci zvoleného modelu“. (Šlosarčík 2017:203) 

 

Tabulka č. 9: Výroky dle kategorie v jednotlivých fázích legislativního procesu 

Projednávání EU_REQ NON_EU_REQ celkem 

1. čtení 4 1 5 

2. čtení 4 9 13 

3. čtení 5 4 9 

Opakování 2. čtení 1 1 2 

Opakování 3. čtení 0 0 0 

Senát 2 3 5 

Hlasování o zákonu 

vráceném prezidentem 

2 1 3 

Zdroj: autor 

 

Co se týče třetí výzkumné otázky o přístupu a strategie byla v analytické části 

pregnantně znázorněna strategie rámování ztrátami možnosti čerpat z fondů EU, kterou 

používali převážně zástupci vládní koalice. Tato taktika měla jistou dynamiku, jak je 

možné vidět na tabulce výše. V 1. čtení příliš využita nebyla, hlavně opoziční poslanci 

nejspíše na argumenty vládní koalice ještě nebyli připraveni. Řešili se také jiné 

                                                                                                                                               
35 Ve spojení s efektivitou státní správy ve Velké Británii srovnej s Plaček, Ochrana 2018.  
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problémy, například forma nadnesení návrhu do agendy. To se změnilo při čtení 2., kdy 

naopak opozice akcentovala, že přijetí návrhu není nezbytnou podmínkou EU pro 

čerpání z ESIF. Zdůrazňovala zejména, že není explicitně stanoveno nejzazší datum pro 

implementaci návrhu zákona, a tudíž by se měl zpracovat hlavně návrh kvalitní. Ve 3. 

čtením nastal zlom, kdy vládní koalice podlehla tlaku části opozice a dohodla zákulisní 

kompromis. Změnila tím i taktiku a rámování se již tolik nevyskytovalo. To bylo spjato 

nejvíce s ministrem Dienstbierem, který byl z pozice hlavního vyjednavače odejit. Jeho 

negativní role v projednávání zákona se projevovala hned několikrát. Nebyl schopen 

vyjednávat s opozicí, která si na to několikrát při projednávání na plénu PSP ČR 

stěžovala. Následně předložil slovy prezidenta „diletantský návrh“, který ve 3. čtení 

obhajoval, ačkoliv nebyl schopen zodpovědět základní otázku, ohledně finančního 

dopadu na státní rozpočet. Po znacích jisté animozity mezi ministrem a dalšími členy 

opozice, kdy byl často na plénu Sněmovny označován jako „ministr bez práce“, ho 

nahradila ministryně Jourová.36 Rovněž část opozice zaujímala jistou strategii, ve třetím 

čtení za pomoci filibusteringu obstruovala a vynutila si tím zákulisní jednání a následný 

kompromis o podobě zákona.  

 Výsledná podoba zákona o státní službě byla přijata v roce 2014 díky propojení 

na sobě nezávislých událostí. Sada faktorů, o kterých pojednávám výše, otevřela okno 

příležitosti, které bylo příležitostí pro implementaci zákona, jenž ovlivnil 70 tisíc 

státních úředníků. O jeho efektivitě je možné vést debatu, nicméně je důležité, že se 

přeci jenom zákon podařilo po dlouhé době implementovat.  

 

Závěrečná doporučení: 

• Pro zákony koncepční povahy hledat shodu napříč politickým spektrem. 

• Nebrat si EU jako „rukojmí“ při prosazování zákonů, je to kontraproduktivní. 

• Důležité zákony předkládat jako vládní se standardním připomínkovým řízením. 

• Znát dopady zákona na státní rozpočet.  

• Nesnažit se za každou cenu vymyslet specifický návrh, inspirovat se dobrou praxí.  

                                                 
36 O jeho nekompetentnosti značí i to, že byl v průběhu dalšího vládnutí odvolán i z pozic ministra pro 

lidská práva a rovné příležitosti a rovněž z Legislativní rady vlády. 
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Závěr 

Tato diplomová práce si kladla za výzkumný cíl zjistit, proč byl zákon o státní službě 

přijat až v roce 2014, tedy 12 let po platnosti služebního zákon, který nikdy nevešel 

v platnost. Tento cíl byl rozveden do třech výzkumných otázek, které se týkaly příčin 

schválení zákona, role Evropské unie a nevládních neziskových organizací v iniciaci 

zákona a přístupu, resp. strategií zákonodárců v legislativním procesu.  

Již v praktické části při studiu dokumentů bylo zjišťováno, že v Evropě existuje 

několik modelů, jak jednotlivé země upravují státní správu. Dělení je většinou na bázi 

historicko-kulturní tradice, kterou se daný stát vyznačuje. Bylo zjištěno, že model 

uplatňovaný v České republice vychází historicky z modelu veřejné správy uplatňované 

v bývalých zemích Rakouska-Uherska. Nejvíce společných prvků, tak sdílí se státy jako 

Rakousko, Slovensko a Polsko, od kterých se může inspirovat v případné tvorbě dalších 

zákonů. Rovněž bylo při obsahové analýze literatury zjištěno, že Evropská unie není 

vybavena kompetencí přímo zasahovat do oblasti týkající se správních činností. Ty si 

jednotlivé země řeší samy a funkce Unie je tak spíše koordinační.  

 Co se týče problematiky služebního zákona, ukázalo se, že ač byl zmíněn již 

v Ústavě z roku 1993, téma jeho zákonné úpravy se začalo akcentovat až s přístupovými 

rozhovory České republiky do Evropské unie. Výsledný návrh z roku 2002 ovšem 

neměl příliš silnou podporu napříč politickým spektrem. Ačkoliv byl přijat o pouhý 

jeden hlas v Poslanecké sněmovně, nikdy nevešel v účinnost. Ta byla odkládána 

z počátku levicovými vládami z důvodu údajné státní nepřipravenosti, později 

pravicovými vládami z důvodu zastaralosti a vysokých dopadů na státní rozpočet. 

 V roce 2013 nastala série událostí, která na z hlediska interpretace teorií tří 

proudů otevřela okno příležitosti pro přijetí zákona nového. Těmi událostmi byla 

akcelerace tlaku Evropské unie, která svou novou Strategií Evropa 2020, na kterou 

navazovalo nové programové období pro čerpání finančních prostředků z evropských 

fondů, stanovila vyšší požadavky na administraci jednotlivých programů, které již 

Česká republika nebyla schopna zajistit. Další takovou událostí bylo přepsání dosavadní 

české politické reprezentace, která nastala díky prezidentským a potažmo i sněmovním 

volbám. Nová reprezentace nejenom, že přinesla problém do agendy (prezident), rovněž 

se ale na zákoně byla schopná, za cenu jistých kompromisů, dohodnout (poslanci).  
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Ovšem na základě obsahové analýzy bylo zjištěno, že během legislativního 

procesu docházelo k jistým negativním praktikám, které výsledné podobě zákona jistě 

nepomohlo. Jednalo se o nestandardní způsob legislativního procesu, kdy byl zákon 

v rámci zrychlení předložen nikoliv vládou, nýbrž pouze poslaneckým návrhem. Tím 

pádem neprošel připomínkovým řízením, což se odrazilo například v tom, že nebyly 

zjištěny přesné finanční dopady do státního rozpočtu. Rovněž se zákon projednal bez 

hlubšího dialogu s opozicí, jejíž část později využívala obstrukční taktiku, která zbrzdila 

přijetí návrhu. Rovněž někteří aktéři vyžívali zjednodušující taktiku rámování, kdy se 

pasovali do role oběti, protože zákon musí být rychle přijat z důvodu požadavků 

Evropské unie. Výsledek toho byly animozity mezi jednotlivými aktéry, které se díky 

snížené možnosti věcné argumentace, podepsali na konečné formě kompromisní podoby 

zákona, která jistě není ideální, ale ve výsledku se na ni jistě dá stavět.  

A jak to tedy bylo s onou europeizací? Z výzkumu je patrné, že záleží na zvolené 

definici europeizace, která je velmi široká a různě interpretována. Pokud ji budu 

definovat jako tlaky a efekty, které má evropská integrace na domácí instituce a politiky 

členských zemí Evropské unie, je možné říci, že se jednalo o jistý model sestupné 

europeizace, jelikož Unie měla zásadní vliv na iniciaci zákona v českém prostředí. 

Nicméně je nutné ale zmínit, že to byli hlavně zástupci české politické scény, kteří určili 

podobu výsledného zákona. Evropská unie totiž stanovila pouze velmi obecné 

podmínky, které poskytly široký manévrovací prostor.  
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Summary 

This diploma theses focused on the adoption of a new Civil Service Act in the Czech 

Republic in 2014. The main concern was focused on the role of the European Union  

in initiation and adoption of the Act. By examining the academic documents which 

focus on legislative powers of the European Union, models of European Public 

Administration and Civil Services and historical documents about the genesis of the 

Civil Service Act in the Czech Republic I came to these answers.  

First of all, the topic of Civil Service in nation states is not a primary field where 

the European Union can operate and regulate things. There are only some general 

standards of performance that can be imposed. However, the European Union can 

influence the policies of national governments by spreading their power through 

financial incentives over the various fields. That was the type of action in my case 

study. The European Union set the new rules for the administration of Structural Funds 

and Cohesion Fund in Agenda 2020 Strategy which led to a failure to comply with these 

conditions by the Czech administration. On the other hand, there was another cause, the 

double election in 2013 that completely changed the political map in the Czech 

Republic. The new president Zeman was a big supporter of the adoption of a Civil 

Service Act as well as the new Government. These occasions open the window  

of opportunity for changing the status quo.  

The second part of my research aimed at the approaches and tactics  

of stakeholders in the legislative process. I made a content analysis of verbal speeches 

in the Czech Parliament and I found out that some of the politicians used a framing 

strategy that the adoption of this law is a requirement of the European Union which was 

kind of simplifying and misleading. This tactic led to some animosities between some  

of the actors and led to a government opposition strategy of filibustering which has led 

to a delay in the legislative process. Moreover, the legislation process was very  

non-standard that did not include the opposition in the debate about the technical 

parameters of the law which has a negative impact on the final compromise of the Act.  

In conclusion, I can identify some form of the European Union convergence 

pressure in this case study that can be defined as the top-down Europeanisation. 

However, the European Union determined only the basic requirements and it was the 

Czech Parliament who had the final say about the form of the Civil Service Act. 
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