
ZÁKON

ze dne  ……….    2013,
kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech

(služební zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna služebního zákona

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění 
zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 
Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 
127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 381/2008 Sb., zákona č. 41/2009 
Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 
73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.445/2011 Sb., 
zákona č.457/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb. se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slovo „koncepcí“ vkládá čárka a slovo „strategií“.

2. § 7 zní:

„§ 7

Předepsané vzdělání a služební označení státních zaměstnanců

(1) Státním zaměstnancům přísluší služební označení. 

(2) Pro služební místo státního zaměstnance s předepsaným středním odborným 
vzděláním9), úplným středním vzděláním9) a vyšším odborným vzděláním9) nebo 
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v bakalářském studijním programu10) je 
služební označení referent.

(3) Pro služební místo státního zaměstnance s předepsaným vysokoškolským vzděláváním 
získaným studiem v bakalářském10) nebo magisterském studijním programu11) je služební 
označení rada. 

(4) K dosažení vyššího vzdělání než předepsaného v odstavcích 2 a 3 se nepřihlíží. 

(5) Používání profesního označení podle zvláštního právního předpisu12) není odstavci 2 a 
3 dotčeno. 

(6) Za vysokoškolské vzdělání se pro účely tohoto zákona nepovažuje vzdělání získané 
studiem na Vysoké škole politické Ústředního výboru Komunistické strany 
Československa, Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda, vysokých politických 
a bezpečnostních školách a učilištích v bývalém Svazu sovětských socialistických 
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republik a na fakultách všech těchto vysokých škol.“.

3. V § 9 odst. 5 se „slova v ministerstvech  a v Úřadu vlády“ nahrazují slovy „na 

ministerstvech a na Úřadu vlády“.

4. V § 11 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) přípravou návrhu systému hodnocení státních zaměstnanců,“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i). 

5. V § 11 odst. 2 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) až i), která znějí:

„g) přípravou vzdělávacích programů a pedagogické činnosti ke vzdělávání podle tohoto 
zákona,
h) realizací vzdělávacích činností státních zaměstnanců podle tohoto zákona a 
vzděláváním ostatních zaměstnanců ve správních úřadech,
i) koordinací využití vzdělávacích možností správních úřadů, škol a školských zařízení 
pro účely vzdělávaní podle tohoto zákona,
j) spoluprací s tuzemskými i zahraničními vzdělávacími institucemi za účelem 
zkvalitňování vzdělávání podle tohoto zákona“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena k) až m). 

6. V § 11 odst. 5 se slova „o státní kontrole“ nahrazují slovy „o kontrole“.

7. V § 11 odst. 7 písm. b) se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.

8. V § 11 odst. 8 písm. b) se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.

9. V § 12 odst. 3 se slova „písm. e), f) a h)“ nahrazují slovy „písm. f), g) a i)“.

10. V § 13 odst. 2 se ve větě druhé slova „a ve finančních úřadech, v Odvolacím  finančním 

ředitelství a v celních úřadech“ nahrazují slovy „v kontaktních pracovištích  Úřadu práce,  

v Odvolacím  finančním ředitelství, finančních úřadech  a ve Specializovaném  finančním 

úřadu“.

11. V § 14 odst. odst. 2 se na konci věty první slova „v součinnosti s Ministerstvem financí“ 

zrušují.

12. V § 14 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

13. V § 17 odst. 1 písmeno c) zní: „c) být svéprávná“. 

14. V § 17 odst. 1 písmeno d) zní: „d) být bezúhonná; tento předpoklad není splněn v případě 

pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve 

věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se podle 

zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Pokud v řízení o trestném činu 

podle věty první, za který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje 5 let, bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání nebo rozhodnuto o schválení 



narovnání a zastavení trestního stíhání, je předpoklad bezúhonnosti splněn po uplynutí 

pěti let od právní moci těchto rozhodnutí.“. 

15. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: „(2) Za bezúhonného se pro 

účely tohoto zákona nepovažuje též fyzická osoba, která byla v posledních 5 letech 

pravomocně uznána vinou z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, které 

spáchala přestupkem nebo jiným správním deliktem v rozporu s požadavky kladenými na 

státního zaměstnance, nebo která vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných 

psychotropních látkách nebo činnostech.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

16. V § 21 odst. 1 se v první větě slova „zpravidla 12 měsíců“ nahrazují slovy „nejméně 6 

měsíců a nejdéle 12 měsíců.“. V třetí větě se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“.

17. V § 21 odst. 1 se věta čtvrtá a pátá zrušují.

18. V § 21 odst. 2 větě první se slova „na zotavenou“ zrušují. 

19. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která zní: „V takovém případě neplatí 

omezení doby přípravy na službu podle ustanovení § 21 odst. 1.“.

20. V § 27 odst. 2 se slova „o zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům“ 

nahrazují slovy „o omezení svéprávnosti“.

21. V § 30 odst. 3 se slova „o zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům“ 

nahrazují slovy „o omezení svéprávnosti“.

22. V § 32 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.  Dosavadní písmena d) až k) se označují jako 

písmena c) až j).

23. V § 35 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

      „g) je asistentem soudce,“.

Dosavadní písmena g) až r) se označují jako písmena h) až s).

24. V § 35 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) až s) se označují jako písmena l) až r).

25. V § 35 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

o) je asistentem Veřejného ochránce práv,“. 

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena p) až s).

26. V § 37 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: „e) přerušení služby 

z důvodu prohloubení vzdělání či odbornosti,“. 

Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).



27. V § 38 odst. 8 se věta třetí nahrazuje větou: „Pro účely tohoto zákona se domácností 
rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na 
své potřeby.“

28. V § 40 odst. 2 se v první větě procentní vyjádření „40%“ nahrazuje „30%“ a procentní 

vyjádření „70%“ nahrazuje „60%“.

29. V § 40 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Po dobu zproštění výkonu 

služby má státní zaměstnanec postavení obdobné postavení čekatele. Zproštění výkonu 

služby je důvodem pro převedení státního zaměstnance (§43).“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

30. V § 41 se v druhé větě slova „3 let“ nahrazují slovy „9 měsíců“.

31. V § 42 odst. 3 písmeno f) zní: „f) důvodů uvedených v § 40 a v § 41.“.

32. V § 43 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: „e) jestliže byl 

zproštěn výkonu služby (§ 40),“

33. V § 43 odstavec 3 zní: „(3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se podle odstavce 2 

písm. a) považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní 

schopnosti státního zaměstnance významné pro jeho schopnost služby, pokud tento 

zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že 

bude trvat déle než 1 rok.“.

34. § 44 včetně nadpisu zní:                                                            

„§ 44

Zařazení mimo službu z organizačních důvodů

Nemůže-li být státní zaměstnance v případě uvedeném v § 43 odst. 1 písm. b) převeden na 

jiné služební místo, protože žádné služební místo není volné, a současně se jedná o důvod 

odvolání ze služebního místa představeného v případě uvedeném v § 42 odst. 3 písm. a) 

nebo odst. 4 až 7, zařadí se státní zaměstnanec mimo výkon služby; toto zařazení může 

trvat nejdéle 3 měsíce. Ode dne zařazení mimo výkon služby činí plat státního 

zaměstnance 40% měsíčního platu, tato část platu se zvýší o 10% měsíčního platu na 

každou státním zaměstnancem vyživovanou osobu, nejvýše však do výše 70% měsíčního 

platu.“.

35. V § 53 odstavec 2 zní:

„(2) Generálního ředitele a zástupce generálního ředitele na služební místo jmenuje vláda 

na funkční období 6 let ze státních zaměstnanců, kteří splňují předpoklady podle § 17 

odst. 1 a § 42 odst. 1, a pracují ve státní správě alespoň po dobu 6 let. Generálního ředitele 

a zástupce generálního ředitele ze služebního místa odvolává vláda s předchozím 

souhlasem prezidenta republiky. Odvolání bez předchozího souhlasu je neplatné.“.
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36. V § 53 odst. 4 se věta první na konci doplňuje slovy „na funkční období 6 let“ a věta 

druhá se zrušuje.

37. V § 55 odst. 1  písmena e) a g) znějí:
„e) v případě, kdy trestně stíhaný stání zaměstnanec byl vzat do vazby a doba trvání vazby 
přesáhla 9 měsíců,

g) uplynula-li doba 3 měsíců, po kterou byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon 
služby z organizačních důvodů v případě odvolání ze služebního místa představeného, 
popřípadě jestliže představený o odvolání ze služebního místa představeného požádal.“. 

38. V § 55 odstavec  2 zní: 
„(2) Při skončení služebního poměru ve službě na dobu neurčitou z důvodu podle 
odstavce 1 písm. c) a g) má státní zaměstnanec nárok na výplatu odbytného od služebního 
úřadu, nebylo-li mu v předchozích 5 letech pravomocně uloženo kárné opatření. Výše 
odbytného je odstupňována podle doby služby, kterou státní zaměstnanec vykonal. Při 
nepřetržité době služby 

a) nepřesahující 3 roky, přísluší odbytné ve výši trojnásobku měsíčního platu, 

b) přesahující 3 roky, přísluší odbytné ve výši pětinásobku měsíčního platu.“.

39. V § 57 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v případě, kdy byl státní zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 
nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti anebo byl 
pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, dnem následujícím po 
dni, kdy bylo služebnímu úřadu doručeno oznámení podle § 30 odst. 3,“ .

40. V § 57 se za písmeno a) vkládají  nová písmena b) a c), která znějí:

„b) v případě, kdy v řízení o trestném činu podle písm. a) státního zaměstnance, za který 
zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, bylo podmíněně 
zastaveno trestní stíhání nebo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního 
stíhání, dnem následujícím po dni, kdy bylo služebnímu úřadu doručeno oznámení podle § 
30 odst. 3,  

c) v případě, kdy byl státní zaměstnanec pravomocně uznán vinen z přestupku nebo jiného 
správního deliktu, je-li jednání, které spáchal přestupkem nebo jiným správním deliktem 
v rozporu s požadavky kladenými na státního zaměstnance, nebo která vykazuje znaky 
závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo činnostech,“.

Dosavadní písmena  b) až d) se označují jako písmena d) až f).

41. V § 57 se v písmenu d) slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho 
způsobilost k právním úkonům byla omezena“ nahrazují slovy „omezen na svéprávnosti“.

42. V § 57 se v písmenu f) číslovka „65“ nahrazuje číslovkou „70“.

43. V § 61 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

file:///aspi://module='ASPI'&link='218/2002 Sb.%252355'&ucin-k-dni='30.12.9999'
file:///aspi://module='ASPI'&link='218/2002 Sb.%252355'&ucin-k-dni='30.12.9999'
file:///aspi://module='ASPI'&link='218/2002 Sb.%252330'&ucin-k-dni='30.12.9999'
file:///aspi://module='ASPI'&link='218/2002 Sb.%252355'&ucin-k-dni='30.12.9999'


„z) oznámit čestným prohlášením vlastnictví podílů v právnických osobách a cenných 
papírů, včetně zaknihovaných, ke dni nástupu do služby a ve lhůtě 30 kalendářních dní po 
změně těchto údajů.“.

44. V § 63 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno  j), které zní:
„j) využít možnosti přerušit po 5 letech trvání služby výkon služby na dobu 1 roku 
k prohloubení vzdělání či odbornosti bez ztráty statutu státního zaměstnance. Po uplynutí 
1 roku je zaměstnanci nabídnuto služební místo na stejné organizační úrovni jako 
předchozí. Po dobu přerušení služby nenáleží státnímu zaměstnanci plat.“.

45. V nadpisu části čtvrté se slova "A ODMĚNY  ZA PŘÍKLADNOU SLUŽBU" zrušují a 
zrušuje se hlava III včetně nadpisu.

46. V § 72 odst. 1 písm. b) se procentní vyjádření „15%“ nahrazuje „25%“.

47. V § 72 se na konci odstavce 3 doplňují věty druhá a třetí, které znějí: „V anonymizované 
podobě se oznámí generálnímu ředitelství. Generální ředitelství vede anonymizovanou 
sbírku kárných opatření.“.

48. V § 72 odst. 4 se  slovo „vytkne“  nahrazuje slovy „písemně vytkne.“

49. V § 79 se ve větě první slova „1 roku“ nahrazují slovy „5 let“ a věta třetí se zrušuje. 

50. V části šesté hlava I včetně nadpisu zní:

„HLAVA I

ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE VE SLUŽEBNÍM POMĚRU

§ 80

(1) Služební úřad je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi státními zaměstnanci, 
pokud jde o jejich podmínky výkonu služby, odměňování a jiná plnění peněžité hodnoty, 
vzdělávání a příležitost dosáhnout postupu ve službě. Před vznikem pracovního poměru k 
přípravě na službu se rovné zacházení řídí zákoníkem práce. 

(2) Ve služebních vztazích podle tohoto zákona je zakázána jakákoliv diskriminace 
státních zaměstnanců. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá nediskriminace, obtěžování, 
sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a 
případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon.  

(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy služebních činností 
vyplývá, že toto rozdílné zacházejí je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon 
služby, účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za 
diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení 
nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině 
vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu. 

(4) Právní prostředky ochrany před diskriminací v služebních vztazích upravuje 



antidiskriminační zákon. 

(5) Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru zneužívat 
k újmě jiného státního zaměstnance nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti ani k újmě 
jiných. Byla-li ve značné míře snížena důstojnost státního zaměstnance nebo jeho vážnost 
ve služebním poměru, má právo, aby mu služební úřad nahradil nemajetkovou újmu 
v penězích. Právní prostředky ochrany upravuje občanský zákoník.

(6) Služební úřad nesmí státního zaměstnance jakýmkoli způsobem postihovat nebo 
znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících ze 
služebního poměru.“. 

51. V § 81 odst. 1 se slova "a odst. 4 a 5" nahrazují slovy "a odst. 4 až 6".

52. V § 88 odst. 5 písm. b) se  slova „bodech 1 a 3“ zrušují. 

53. V části šesté se hlava V včetně nadpisu zrušuje.

54. V § 98 odst. 1 se za slova „měsíčního platu“ doplňují slova „ ,pokud služební poměr 
státního zaměstnance trval nejméně 10 let a současně pokud státnímu zaměstnanci nebylo 
v předchozích 5 letech pravomocně uloženo kárné opatření.“.

55. V § 99 se zrušují slova „odst. 2 a 3“.

56. V § 104 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

„(1) Státní zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením 
povinností při plnění služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u 
jednotlivého státního zaměstnance částku rovnající se osminásobku jeho průměrného 
měsíčního výdělku před porušením povinností, kterým způsobil škodu. Toto omezení 
neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových 
látek.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3 a 4.

57. V § 104 odst. 3 se na konec věty doplňují slova „s výjimkou ustanovení § 257 odst. 2.“.

58. V § 106 odst. 2 se  slova „jako v případě fyzických osob plnících veřejné funkce“ zrušují.

59. V § 107 písm. b) se slova „jako v případě fyzických osob plnících veřejné funkce“ zrušují. 

60. § 110 zní: 

„§ 110

Státním zaměstnancům náleží podle tohoto zákona sociální zajištění, které zahrnuje plat 
při dočasné neschopnosti k výkonu služby.“.

61. V části osmé se hlava III včetně nadpisu zrušuje.
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62. V § 133 odst. 2 se  písmena  e) až h) zrušují.
Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena e) až j).

63. V § 133 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Nárok státního zaměstnance na plat a náhradní volno za službu přesčas, příplatek za 
službu ve svátek, v noční době, v sobotu a v neděli se řídí § 125 až 127 a § 135 odst. 2 a 3 
zákoníku práce.“.

64. § 135 včetně nadpisu zní:

„§ 135

Platové tarify

(1) Platové tarify se stanoví v šestnácti platových třídách a v každé z nich ve dvanácti 
platových stupních. Platový tarif v šestnácté platové třídě činí nejméně 3 násobek 
platového tarifu v první platové třídě. Platový tarif ve dvanáctém platovém stupni činí 
nejméně 1,5  násobek platového tarifu v prvním platovém stupni. Platové tarify v 
platových třídách a stupních se oproti nejblíže nižšímu platovému stupni zvyšují o shodný 
procentní přírůstek. Platové tarify se zaokrouhlují na desítky korun nahoru. 

(2) Výši platových tarifů pro jednotlivé platové třídy a způsob jejich určení pro státní 
zaměstnance stanoví vláda nařízením upravujícím platové poměry státních zaměstnanců.  

(3) Ustanovení zákoníku práce upravující smluvní plat se nepoužijí.“.

65. V § 136 odstavec 2 zní:

„(2) Vláda stanoví nařízením katalog správních činností, zařazených podle jejich 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do jednotlivých platových tříd (dále jen "katalog 
správních činností").“.

66. § 139 včetně nadpisu zní:

„§ 139

Příplatek za vedení

(1) Představeným přísluší vedle platového tarifu a příplatku za službu příplatek za vedení 
poskytovaný ve stanovených měsíčních částkách. 

(2) Vedoucímu referátu přísluší příplatek za vedení v rámci rozpětí pro zástupce 
vedoucího oddělení.

(3) Řediteli sekce přísluší po dobu výkonu služby na služebním místě státního tajemníka 
příplatek za vedení v rámci rozpětí pro státního tajemníka; příplatek za vedení pro ředitele 
sekce mu po tuto dobu nepřísluší.

(4) Služební předpis vydaný generálním ředitelem nebo nadřízeným služebním orgánem 



může stanovit závazná pravidla pro stanovení konkrétní výše příplatků za vedení v rámci 
stanoveného rozpětí.

(5) Rozpětí a výši příplatku za vedení pro služební místa představených stanoví podle 
působnosti správních úřadů a stupňů řízení služební předpis vydaný generálním 
ředitelem.“.

67. V části desáté hlavě I se § 141 až 143 včetně nadpisů zrušují.

68. V § 144a odstavec 2 zní: „(2) Státnímu zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za 
diplomatickou nebo konzulární hodnost, nenáleží plat za službu přesčas, příplatek za 
službu v sobotu a v neděli, příplatek za službu v noční době, příplatek za službu ve svátek 
a odměna za pracovní pohotovost.“

69. V § 147 odst. 3 se slova „šestá až dvanáctá platová třída“ nahrazují slovy „desátá až 
šestnáctá platová třída“.

70. V § 148 se zrušuje označení písmene a) a b), za slova "služebního úkolu" se vkládá slovo 
"nebo" a na konci se doplňuje věta, která zní: „Celkový úhrn odměn vyplacených za 
kalendářní rok činí nejvýše 25% z úhrnu vyplacených platů státnímu zaměstnanci za 
kalendářní rok bez částky odměn.“.

71. V § 154 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „O přiznání a výši osobního 
příplatku, jejím zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku rozhodne pouze na 
základě provedeného služebního hodnocení.“.

72. V § 158 odst. 1 se slova  „§ 143 a“ zrušují.

73. V § 159 odst. 2 se písmena  b) až e) zrušují. 

Dosavadní písmena  f) a g) se označují jako písmena  b) a c). 

74. V § 159 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nárok čekatele na plat a náhradní volno za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, 
v noční době, v sobotu a v neděli se řídí § 125 až 127 a § 135 odst. 2 a 3 zákoníku práce.“.

75. V části desáté hlavě II se § 161 až 163 včetně nadpisů zrušují.

76. § 174 včetně nadpisu zní:

„§ 174

Příplatek za vedení

(1) Vedoucímu zaměstnanci76) přísluší vedle platového tarifu příplatek za vedení 
poskytovaný ve stanovených měsíčních částkách v rámci rozpětí příplatků za vedení 
stanovených služebním předpisem vydaným generálním ředitelem s tím, že představeným 
se rozumí vedoucí zaměstnanec na shodném stupni řízení.



(2) Zaměstnanci, který je podle organizačního řádu oprávněn v nejnižším organizačním 
útvaru správního úřadu organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců, kteří se 
podílejí na plnění obdobných nebo podobných pracovních úkolů, a dávat jim k tomu účelu 
závazné pokyny (dále jen "vedoucí pracovní skupiny"), přísluší příplatek za vedení 
stanovený v rámci rozpětí pro zástupce vedoucího oddělení.

(3) Výši příplatku za vedení stanoví správní úřad ve vnitřním platovém předpisu.

(4) Náměstkovi člena vlády určí člen vlády jako svému zástupci výši příplatku za vedení v 
rámci rozpětí pro státního tajemníka; obdobně postupuje vedoucí Úřadu vlády u svého 
zástupce.“.

77. V § 190 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

78. Nadpis části jedenácté hlavy I zní: „PRÁVNÍ OSOBNOST A SVÉPRAVNOST A 
ZASTOUPENÍ“.

79. V § 192 odstavec 1 zní: „(1) Způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost nabývat pro 
sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem a zastupování podle 
tohoto zákona se řídí občanským zákoníkem.“.

80. V § 192 odst. 2 se slova „fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům“ nahrazují slovy 
„svéprávnou fyzickou osobou“.

81. V § 198 odst. 2 písm. e) se  slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 5".

82. V § 206 se odstavce 2, 3 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

83. V § 220 odst. 6  se věta třetí nahrazuje větou: „Přijetí písemností určených advokátovi se 
řídí § 50a odst. 4 a 5 občanského soudního řádu.“.

84. V části jedenácté  hlavě  VII nadpis  Dílu 1 zní: „Právní jednání“.

85. § 226 zní:  
„§ 226

Právní jednání pro účely tohoto zákona se řídí občanským zákoníkem a § 19 až 29 
zákoníku práce.“. 

86. § 227 zní:
„§ 227

Zajištění práv a povinností ze služebního poměru se řídí občanským zákoníkem.“.

87. § 228 zní:
„§ 228

Zánik práv a povinností ze služebního poměru se řídí občanským zákoníkem.“.

88. § 229 odst. 1 zní:
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„(1) Promlčení se řídí občanským zákoníkem s tím, že vrácení neprávem vyplacených 
částek může služební úřad na státním zaměstnanci požadovat jen tehdy, jestliže 
zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené 
nebo omylem vyplacené, a to do 3 let od jejich výplaty.“.

89. V § 229 odst. 2 se slova "§ 117  větě druhé," zrušují.

90. V § 231 odst. 3 se na konci věty doplňuje čárka a slova „nebo s partnerem, popřípadě 
s  partnerkou.“

91. V § 233 odst. 1 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až e) se označují jako 
písmena a) až d).                                                        

92. § 235 se zrušuje.

93. Za § 235 se vkládá nový § 235a, který zní:

„§ 235a

(1) Přechodné období systemizace podle tohoto zákona se ve všech dotčených správních 
úřadech stanoví od 1. července 2014 do 31. prosince 2016. 

(2) Systemizace v přechodném období se řídí § 14 až 16 a § 190 . 

(3) Systemizace v přechodném období se zaměřuje zejména na vytváření služebních míst 
státních zaměstnanců a míst zaměstnanců.“. 

94. § 236 se zrušuje.

95. Za § 236 se vkládá nový § 236a, který zní: 

„§ 236a

(1) Vláda písemně jmenuje z dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech, kteří jsou v 
pracovním poměru ve správním úřadu, splňují předpoklady podle § 17 odst. 1 a § 42 odst. 
1, je u nich dán předpoklad jmenování do služby, protože vykonávají činnosti podle § 6 
odst. 2 a pracují ve státní správě alespoň po dobu 6 let, generálního ředitele a zástupce 
generálního ředitele. Generální ředitel a zástupce generálního ředitele je jmenován do 
služby na dobu neurčitou; službu na služebním místě generálního ředitele nebo zástupce 
generálního ředitele vykonávají po dobu 1 roku ode dne jmenování. Generální ředitel a 
zástupce generálního ředitele podle věty první jsou služebními orgány podle tohoto 
zákona. 

(2) Vláda jmenuje generálního ředitele a zástupce generálního ředitele nejpozději do 31. 
července 2014. Po marném uplynutí této lhůty podá návrh na generálního ředitele a jeho 
zástupce ze zaměstnanců podle odst. 1 předsedovi vlády Senát Parlamentu České 
republiky a to nejpozději do 30. září 2014. Předseda vlády písemně jmenuje na návrh 
Senátu Parlamentu České republiky bezodkladně generálního ředitele a jeho zástupce.

(3) Generální ředitel a zástupce generálního ředitele složí služební slib před předsedou 
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vlády; jinak platí § 33 a 34. 

(4) Po uplynutí doby jmenování generálního ředitele a zástupce generálního ředitele podle 
odstavce 1 se ujímají služebních míst generální ředitel a zástupce generálního ředitele 
podle § 53 odst. 2.“. 

96. V § 238 odst. 1 se část věty „má nárok být na základě systemizace podle § 235 jmenován 
do služby na dobu určitou“ mění na „má nárok být na základě systemizace podle § 235a 
jmenován do služby na dobu určitou“. 

97. V § 238 odst. 1 se část věty „má nárok být na základě systemizace podle § 235 jmenován 
do služby na dobu určitou podle § 29 odst. 2“ mění na „má nárok být na základě 
systemizace podle § 235a jmenován do služby na dobu určitou podle § 29 odst. 2“.

98. V § 238 odst. 5 se v první větě číslo „2017“ nahrazuje číslem „2016“.  

99. V § 246 odst. 1 se slova „nesplňuje předepsané vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. f) a odst. 
3“ nahrazují slovy „nesplňuje vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání podle § 7 odst. 2 a 
odst. 3.“.  

100. V § 249 se slova „podle § 236 odst. 1“ nahrazují slovy „podle § 236a odst. 1“.

101. V § 250 se číslo „2018“ nahrazuje číslem „2016“.

102. V části dvanácté hlavě I se díl 9 včetně nadpisu zrušuje.

103. V § 254 se slova „§ 235, § 236 odst. 1 a 2“ a slova „a přílohy č. 1“  zrušují, a na konci  se 
doplňují slova „a s výjimkou ustanovení § 235a a § 236a, která nabývají účinnosti 1. 
července 2014“.

104. Příloha č. 1 a příloha č. 2 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

Do doby vydání nařízení vlády upravujícím platové poměry státních zaměstnanců a nařízení 
vlády upravujícím katalog správních činností se postupuje podle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 218/2002 

Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců 

a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), jak vyplývá ze zákonů jej 

měnících.
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Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.



DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část

I. Zhodnocení platné právní úpravy

Státní službu v České republice upravuje zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních 
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních 
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), jehož ustanovení § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, 
§ 9 odst. 3 písm. d) a e) a odst. 4, § 11 až 13, § 32 až 34, § 135, § 136 odst. 2, § 235, § 236 
odst. 1 a 2, § 237 odst. 1, 3 a 4, § 242, § 243 odst. 1 až 3, § 252 a přílohy č. 1, nabyla 
účinnosti vyhlášením, 28. 5. 2002. Později byla účinnost služebního zákona pětkrát odložena, 
naposledy zákonem č. 445/2011 Sb. na 1. ledna 2015. V případě státních zaměstnanců ve 
správních úřadech a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech se tak doposud uplatňuje 
pouze obecná právní úprava zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Vedle toho se uplatňují 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 

Státní správě v České republice chybí kromě dokončení reformy veřejné správy na 
ústřední úrovni především účinný služební zákon. Státní službu je nezbytné jednotně 
organizovat, řídit, kontrolovat a výrazněji oddělit od politického vlivu. Taktéž je nezbytné 
napříště prostřednictvím centrální systemizace schvalované vládou zabránit nepromyšleným a 
chaotickým zásahům do struktury veřejné správy (plošné procentuální snižování počtu 
státních zaměstnanců bez ohledu na kvalitativní a kvantitativní náročnost zajištění správních 
činností a následné živelné nabírání státních zaměstnanců se zvýšenými náklady na jejich 
zaškolení a získání požadované odbornosti, zásahy do smíšeného modelu veřejné správy bez 
odborného a politického rozhodnutí o jeho případné změně apod.). 

Absence chybějícího služebního zákona se projevuje negativně právě na ústřední 
úrovni státní správy. Nestabilita odborného úřednického aparátu, nevyvozování odpovědnosti 
za zjevná řídící či pracovní selhání, netransparentnost rozdělení odpovědnosti, absence 
koncepčního řízení a v zásadě nulová horizontální spolupráce či koordinace na ústřední 
úrovni zásadně negativně ovlivňují kvalitu veřejné správy.

V podmínkách smíšeného modelu veřejné správy v České republice je paradoxem, že 
zatímco na obecní a krajské úrovni je účinný od 1. ledna 2003 (některá ustanovení od 12. 7. 
2002) zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, na úrovni ústřední, tj. zejména ministerstvech, se uplatní pouze obecný 
zákoník práce. Zatímco na krajské a obecní úrovni existují alespoň základní institucionální 
záruky oddělení politických funkcí od úřednických (instituty tajemníků obecních úřadů, 
ředitelů krajských úřadů upravené obecním a krajským zřízením), na ústřední úrovni není 
depolitizace výkonu státní správy zajištěna žádným způsobem. 

Právní řád také doposud dostatečně účinně institucionálně nezajišťuje jednotný a 
kvalitní výkon státní správy, neumožňuje také efektivně ovlivňovat personální strukturu a 
počty státních zaměstnanců. 

Usnesením vlády Petra Nečase ze dne 5. ledna 2011 č. 1 o Strategii vlády v boji proti 
korupci na období let 2011 – 2012 vláda schválila v bodu 1. 7. Cíl – předložení vládě věcného 
záměru zákona o úřednících, ve kterém bude jednoznačně určena hranice mezi politicky 



obsazenými a úřednickými místy ve veřejné správě, zajištěno odpolitizování, profesionalizace 
a stabilizace veřejné správy, stanoven systém odměňování a navrženo jasné a smysluplné 
řešení problematiky přijímání darů zástupci orgánů veřejné moci. Důraz by měl být kladen na 
úpravu základních povinností úředníka, včetně povinného vzdělávání, za předpokladu 
maximálního využívání lektorů z řad zaměstnanců státní správy. Za zásadní protikorupční 
efekt strategie označila úpravu disciplinární kázně a odpovědnosti a jasné vymezení 
základních povinností úředníka a odpolitizování veřejné správy. 

Vládní návrh zákona o státních úřednících  (sněmovní tisk č. 1081/2013) tato kritéria 
nenaplnil. K jeho projednání nedošlo z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny. 

Formulovaná kritéria naopak zcela naplňuje platný služební zákon. V tomto směru 
vyznívají, jak stanoviska nevládních organizací zabývajících se touto problematikou1, tak 
například doporučení veřejného ochránce práv adresované Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR v souhrnné zprávě o jeho činnosti z roku 2011 i 2012.2 Ochránce mimo jiné uvedl: 
„Ochránce si je vědom prací na přípravě nového zákona, nicméně opakovaně v této 
souvislosti upozorňoval a nadále upozorňuje, že zamýšlená soukromoprávní koncepce 
pracovněprávního vztahu není vhodná, neboť dle zmiňovaného článku Ústavy by minimálně 
část zaměstnanců státu měla být ve veřejnoprávním poměru ke státu. Vládou navrhovaný 
zákon může být v rozporu i se závazky vůči Evropské unii.“

Z tohoto důvodu sociálně demokratičtí poslanci Jeroným Tejc, Bohuslav Sobotka, 
Břetislav Petr, Lubomír Zaorálek a další předložili Poslanecké sněmovně návrh na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech 
(služební zákon), jako sněmovní tisk č. 1117/2013. Jeho projednávání skončilo vzhledem 
k rozpuštění Poslanecké sněmovny.

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy

Návrh zákona je svým obsahem totožný s návrhem zákona na změny služebního 
zákona sněmovní tisk č. 1117/2013 s výhradou dílčích úprav důvodové zprávy.  

Jeho opětovným předložením navrhovatelé sledují otevření parlamentní debaty o 
obsahu platného služebního zákona, dosažení politické shody o jeho změnách a umožnění 
nabytí plné účinnosti služebního zákona v co nejkratším čase. 

Zohledňuje zásadní změny právních institutů (v oblastech trestního, pracovního a 
občanského práva) i změny v organizaci veřejné správy. 

                                               
1  Poziční dokument k upravení poměru zaměstnanců ve státní správě ze dne 15. ledna 2013, Lenka Petráková 
(Oživení), Radim Bureš (Transparency International – Česká republika), Lukáš Wagenknecht (Centre for 
Excellence in Good Governace), Martin Fadrný (Ekologický právní servis), Vít Havelka (Inventura demokracie), 
Michaela Suchardová a Janusz Konieczny (Nadační fond proti korupci), s. 3
2

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_VOP_20
11.pdf, 
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_VOP_20
12-web.pdf



Ponechává v platnosti principy služebního zákona, pouze ho přizpůsobuje 
aktuálním ekonomickým možnostem státu, a reaguje na výzvy týkající se požadavku 
transparentnosti a nekorumpovatelnosti státní služby. 

Nadále tedy platí:

- veřejnoprávní úprava s opravnými prostředky, přezkum zákonnosti v rámci správního 
soudnictví,

- dotčení skupiny státních zaměstnanců vykonávajících státní službu,
- depolitizace a nezávislost státní služby prostřednictvím:
- nezávislého generálního ředitelství státní služby při Úřadu vlády,
- centrální systemizace navrhované generálním ředitelstvím a schvalovaná vládou, 

kariérní, hodnotící a vzdělávací systém zastřešený generálním ředitelstvím,
- státní tajemníci na ministerstvech a Úřadu vlády,
- kariérní systém,
- kárné řízení,
- povinnosti státních zaměstnanců – např. v rámci státní služby proškolování 

zaměstnanců nižších instancí.

Návrh zákona nově upravuje:

- způsob jmenování a odvolání generálního ředitele státní služby, jak v přechodném, tak 
řádném období, 

- pravomoci generálního ředitelství (zejména vzhledem ke zrušení Institutu státní  
správy), 

- funkční období státního tajemníka,
- nemožnost změny systemizace vládou – pouze její nové předložení generálním 

ředitelem,
- zvýšení odpovědnosti u státních zaměstnanců z 4,5 násobku platu (obecná 

odpovědnost podle zákoníku práce) na 8 násobek platu za nezákonné rozhodnutí nebo 
nesprávný úřední postup,

- šestnáct platových tříd místo původních dvanácti,
- zmocnění vlády vydat nařízení upravujícím platové poměry státních zaměstnanců a 

nařízení upravujícím katalog správních činností,
- přechodná ustanovení umožňující do doby citovaných nařízení vlády uplatnění 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 
službách a správě,

- přechodné období od 1. července 2014 do 31. prosince 2016 zaručuje reálnost 
provedení systemizace a reformy státní služby,

- základní účinnost ponechává od 1. ledna 2015, avšak u ustanovení klíčových pro 
přípravu plné účinnosti účinnost stanoví od 1. července 2014 (systemizace 
v přechodném období, ustanovení generálního ředitele státní služby a jeho zástupce).

Vzhledem k aktuální hospodářské situaci novela služebního zákona ruší 
některé finanční benefity pro státní zaměstnance, zejména příspěvek k důchodu (tzv. 
výsluhy). 



Upravuje nově výši odbytného a odchodného a přidává podmínky pro jejich 
přiznání (podmínky odsloužených let a absence kárných opatření). Omezuje výši 
ročních odměn. Ruší smluvní platy. 

Návrh zákona nezasahuje žádným způsobem do právních poměrů úředníků 
územně-samosprávných celků, kromě toho, že ponechává v platnosti možnost 
prostupnosti úředníkům mezi službou vykonávanou pro územně-samosprávné celky 
jako zaměstnavatele a státní službou. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na rovnost mužů a žen, sociální dopady, 
dopady na životní prostředí, podnikatelské prostředí České republiky 

Finanční náročnost novely služebního zákona v přechodném období se předpokládá 
zejména v souvislosti se zřízením generálního ředitelství. 

Ustavení Generálního ředitelství státní služby jako samostatné organizační jednotky 
Úřady vlády České republiky bude představovat v roce 2014 zvýšení výdajů státního rozpočtu 
cca o 60 000 tis. Kč (včetně kapitálových výdajů určených na výpočetní a kancelářskou 
techniku a na vybavení kanceláří) a nárůst počtu zaměstnanců Úřadu vlády České republiky 
cca o 30 osob. 

Uvedené zatížení státního rozpočtu České republiky by mělo být podle předpokladů 
částečně kryto zrušením Institutu místní správy (podle návrhu zákona se ruší také Institut 
státní správy, jehož některé úkoly generální ředitelství v oblasti vzdělávání státních 
zaměstnanců přebírá), a po plné účinnosti služebního zákona také úsporami, vzniklými 
provedením racionalizačních a systemizačních opatření.

Náklady na zajištění platů a zdravotního a sociálního pojištění státních zaměstnanců 
by se neměly v přechodném období zvýšit oproti stávajícímu stavu. 

Navrhované změny nemají žádný dopad na rozpočet krajů a obcí.

Po přechodném období se předpokládá v návaznosti na výstupy Generálního 
ředitelství státní služby přenastavení odměnové politiky státních zaměstnanců, která by měla 
primárně upřednostňovat platové tarify. Nastavení platových tarifů by mělo věrněji zrcadlit 
složitost a náročnost konkrétního oboru služby a vykonávané správní činnosti i náročnost 
kvalifikačních předpokladů, včetně požadavků na udržení odbornosti. Jejich konkrétní 
nastavení nelze provést tzv. „od stolu“, ale je nutné přechodné období a pilotní testování. 

Nejpozději v roce 2015 se předpokládá růst platových tarifů nejméně o 2%. Vyčíslení 
těchto nákladů nesouvisí s předkládanou novelou služebního zákona.

Podle dostupných údajů3 z roku 2012 se odhaduje počet zaměstnanců ve státní správě  
(včetně příspěvkových organizací a organizačních složek) na 101 tisíc osob. Odhadovaný 
celkový objem platů na zaměstnance ve státní správě je 29, 2 mld. Kč/rok. Odhadovaný 
průměrný plat ve státní správě (včetně příspěvkových organizací a organizačních složek) činí 
24 tis. Kč/měsíc. Odhadovaný průměrný plat zaměstnanců, jichž se podle předpokladů má 
                                               
3 Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030, Jana Chvalkovská, Centrum 
aplikované ekonomie o. s., duben 2013



týkat systemizace, dle služebního zákona činí 30 tis. Kč/měsíc. Přitom je třeba vzít v potaz 
očekávanou průměrnou roční míru inflace v období 2014 – 2020, která činí  2%  a očekávaný  
průměrný růst nominálních mezd v podnikatelském sektoru 2016 – 2030, který se odhaduje 
na 3,2% . 

Z údajů „Informačního systému o platu“ (dále jen „ISP“) vyplývá, že počet 
zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, je cca 82 000. Do tohoto počtu 
nejsou započteni zaměstnanci, kteří jsou zařazeni ve správních úřadech do 1. až 4. platové 
třídy (zaměstnanci vykonávající převážně manuální práce) a dále do tohoto počtu nelze 
započítat cca 8 % - 10 % zaměstnanců, kteří by státní službu nevykonávali (např. asistentky a 
servisní zaměstnanci). Celkový počet zaměstnanců, kteří by státní službu měli vykonávat, je 
podle kvalifikovaného odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí cca 75 000.  

Podstatné pro hodnocení finanční náročnosti služebního zákona je to, že jeho principy 
a instituty zaručují stabilní a kvalitní výkon státní správy kvalifikovanými státními 
zaměstnanci s vysokou osobní odpovědností a povinnostmi. Zaručují lepší využívání 
personálních zdrojů a udržování kvalifikačních předpokladů státních zaměstnanců po celou 
dobu výkonu státní služby. Taková profesionalizace státní služby s sebou nese úspory ve 
formě nižšího zatížení vyšších instancí rušením nezákonných nebo jinak nesprávných 
správních rozhodnutí, nižší náklady na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí nebo 
nesprávný úřední postup, nižší náklady soudního řízení a v neposlední řadě nižší náklady za 
odborné práce doposud realizované externími subjekty namísto profesionálního aparátu státní 
služby.  

Z hlediska rovného zacházení a boje s diskriminací novela služebního zákona 
zohledňuje antidiskriminační zákon schválený v roce 2009 i navazující změny v zákoníku 
práce. 

Návrh byl projednán s nevládními organizacemi, odbornými svazy (včetně 
podnikatelských) a odborovou organizací státních zaměstnanců.

Zvýšení kvality státní služby, zajištění jednotného výkonu státní služby, zvýšení 
odpovědnost státních zaměstnanců za řádný a zákonný výkon státní služby bude mít příznivý 
vliv na podnikatelské prostředí a zlepší komunikaci mezi státní službou a podnikatelským 
prostředím i rychlost odezvy státní služby na změny poptávané podnikatelským prostředím 
(koncepce, strategie, legislativa) pro zlepšení výkonnosti ekonomiky.

Vzhledem k dlouhodobým stanoviskům Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh 
vypouští vyžadování a evidování rodných čísel uchazečů o státní službu a státních 
zaměstnanců.

4. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky 

Vedle toho, že se jedná o základní předpoklad pro skutečný boj s korupcí, novela 
služebního zákona má za cíl odstranění ústavního deficitu, kterým je nenaplnění čl. 79 odst. 2 
Ústavy, který zní: „Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních 
úřadech upravuje zákon.“

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.



5. Zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami a slučitelnost 
s právními akty Evropských společenství

ČR je jediným členským státem Evropské unie (dále jen „EU“), který nemá účinný4

zákon upravující právní postavení státních úředníků, přestože jeho přijetí bylo jednou z 
podmínek vstupu ČR do EU a výslovně to předpokládá i Ústava ČR, která již 20 let nebyla 
naplněna.5 V roce 2002 byl přijat Služební zákon (č. 218/2002 Sb.), který uceleným 
způsobem upravoval státní službu jako službu veřejnosti. Účinnost Služebního zákona však 
byla již pětkrát odložena.6

Komparativní srovnání modelů státní služby v některých evropských demokratických 
zemích a v USA bylo zpracováno jako součást vládního návrhu zákona o státní službě 
(sněmovní tisk č. 792/2002).

Návrh zákona je také odpovědí na dlouhodobá doporučení Evropské komise. 
Naposledy se požadavky vůči České republice na zajištění provádění protikorupční 
strategie na období 2013–2014 a přijetí služebního zákona, který by měl zajistit 
stabilní, výkonné a profesionální služby státní správy, objevily v návrhu doporučení 
hospodářské politice České republiky7 - a to v rámci tzv. Evropského semestru 2013, 
jehož účelem je koordinace hospodářské politiky EU. Návrh reagoval na oficiální 
dokumenty České republiky zaslané Evropské komisi v dubnu 2013 – tzv. 
Konvergenční program, který obsahuje výhled veřejných financí, a tzv. Národní 
program reforem, ve kterém jsou definovány budoucí priority hospodářské politiky. 

Evropská komise se také ve svých předchozích vyjádřeních kriticky vyjádřila 
k připravovanému vládnímu návrhu zákona o úřednících, naposledy ve fázi po 
meziresortním připomínkovém řízení v dubnu 2013, kdy uvedla: „Nový návrh zřejmě 
dostatečně nezaručuje cíl oddělení politicky jmenovaných kandidátů od nepolitických 
zaměstnanců, který by zaručil nezávislost a stabilitu státních úředníků a vytvořil by 
dobře fungující systém služebního postupu. V tomto ohledu se návrh zákona o 
úřednících nevyrovná zákonu o státní službě, který byl přijat v roce 2002, avšak v 
důsledku několika odkladů nevstoupil v účinnost a má být nahrazen právě novým 
zákonem o úřednících. Kvalita veřejné správy je jednou z předběžných podmínek pro 
využívání fondů EU v novém programovém období 2014–2020. V národním 
programu reforem na rok 2013 je nadále obsažen záměr připravit nový zákon o 
úřednících.“8

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána.

Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie.

                                               
4  Služební zákon není účinný jako celek, účinnosti dnem vyhlášení nabyla pouze některá ustanovení, uvedená v 
§ 254 služebního zákona. Tato dílčí právní úprava však nesplňuje nároky, kladené na právní předpis, který by 
zajistil jednotnou a systémovou právní úpravu fungování veřejné správy a postavení státních úředníků.  
5  Konkrétně čl. 79 odst. 2 Ústavy „Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních 
úřadech upravuje zákon  
6  Dle současného znění má zákon nabýt účinnosti k 1. 1. 2015.  
7 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_czech_cs.pdf
8 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_czech_en.pdf



Zvláštní část

K Čl. I

K bodu 1 (§ 6 odst. 2 písm. c)) 

Jedná se pouze o výslovné doplnění jazykového vyjádření v aktuální správní i legislativní 

praxi se vyskytujících „strategií“ mající zejména analytickou vazbu na evropské prostředky.

K bodu 2 (§ 7)

Zjednodušuje se úprava předepsaného vzdělání a služebního státních zaměstnanců.  Napříště 

je hlavním kritériem pro služební označení pouze základní rozlišení mezi středním vzděláním, 

vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním. Původní úprava je příliš 

fragmentární a využívá z hlediska obecné češtiny i správy státu archaických výrazů.

K bodu 3 (§ 9 odst. 5) 

Jedná se pouze o jazykovou úpravu. 

K bodu 4 a k bodu 5 (§ 11 odst. 2)

V § 11 v odstavci 2 se rozšiřují pravomoci generálního ředitelství státní služby, které 
zohledňují zrušení Institutu státní správy a přesun některých kompetencí právě na generální 
ředitelství. Jedná se o přípravu vzdělávacích programů a pedagogické činnosti ke vzdělávání 
podle tohoto zákona, realizaci vzdělávacích činností státních zaměstnanců podle tohoto 
zákona a vzdělávání ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a koordinaci využití 
vzdělávacích možností správních úřadů, škol a školských zařízení pro účely vzdělávaní podle 
tohoto zákona. Vedle toho bude také generální ředitelství připravovat návrh systému 
hodnocení státních zaměstnanců. V tomto případě se jedná o požadavek zajišťující vyšší 
transparentnost a také jednotnost hodnocení státních zaměstnanců ve státní službě na území 
České republiky. 

K bodu 6

Terminologicky se reaguje na přijetí nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), který nabude účinnosti 1. ledna 2014. 

K bodu 7 a k bodu 8 (§ 11 odst. 7 a odst. 8) 

Rodné číslo státního zaměstnance se vzhledem k dlouhodobým stanoviskům Úřadu pro 

ochranu osobních údajů nahrazuje v odstavci 7 písm. b) a v odstavci 8 písm. b) datem 

narození státního zaměstnance. Sledování genderové vyváženosti a jiných genderových 

statistických zjištění bude zajištěno jiným statistickým způsobem z centrální úrovně 

generálního ředitelství státní služby. 

K bodu 9 (§ 12)



V § 12 odst. 3 se mění odkazy v souvislosti s navrhovanou změnou v § 37.

K bodu 10 (§ 13)

V § 13 v odstavci 2 se reaguje na změny v organizaci státní správy po tzv. Sociální reformě I 

a vznik Úřadu práce jako dekoncentrovaného orgánu státní správy a reformu finanční správy. 

K bodu 11 (§ 14 odst. 2)

U přípravy návrhu systemizace generálním ředitelstvím státní služby se vypouští součinnost 

s Ministerstvem financí, neboť ta platí při přípravě návrhu systemizace pro všechna 

ministerstva, včetně Ministerstva financí, z povahy věci, a vyplývá také z kompetenčního 

zákona. 

K bodu 12 (§ 14 odst. 4)

Ruší se oprávnění vlády upravit v souvislosti se schvalováním systemizace organizační 

strukturu služebního úřadu. Toto oprávnění zůstává napříště pouze generálnímu řediteli (§ 11 

odst. 4 písm. b)). Vláda však nemusí návrh systemizace schválit. V takovém případě ji 

generální ředitelství předloží znovu. Cílem je stanovení jedné konkrétní odpovědnosti za 

stanovení organizační struktury služebních úřadů a důsledné využití odborného potencionálu 

generálního ředitelství a současně ponechání volnosti politického rozhodování vládě o 

systemizaci jako takové.

K bodu 13 (§ 17 odst. 1)

V § 17 odst. 1 písm. c) se upravuje terminologie v souladu s novým občanským zákoníkem, 

účinným od 1. 1. 2014. U předpokladů k přijetí pro přípravu na službu se u uchazeče 

nahrazuje způsobilost k právním úkonům, svéprávností. 

K bodu 14 a k bodu 15 (§ 17 odst. 1 a odst. 2)

V § 17 odst. 1 písm. d) a v odst. 2 se nově řeší bezúhonnost uchazeče. Reaguje se na změny 

v trestním právu (trestní zákoník, trestní řád) od platnosti služebního zákona, zejména se 

pamatuje na skutkové podstaty trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných, institut 

podmíněného zastavení trestního stíhání a schválení narovnání.  Vedle toho se nově 

předpoklad bezúhonnosti má za splněný pouze, pokud uchazeč nebyl v posledních 5 letech 

pravomocně uznán vinen z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, které 

spáchal přestupkem nebo jiným správním deliktem v rozporu s požadavky kladenými na 

státního zaměstnance, nebo který nevykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných 

psychotropních látkách nebo činnostech.

K bodu 16 a k bodu 17 a k bodu 18 (§ 21 odst. 1 a odst. 2)

Mění se době přípravy na službu, kdy se nově upravuje minimální (6 měsíců) a maximální 

doba (12 měsíců) trvání přípravy na službu. Smyslem je poskytnou na jedné straně 

přiměřenou dobu přípravy na službu, na druhé straně znemožnit její bezdůvodné zkracování 

nebo prodlužování. Stanoví se tak zákonem jasná hranice, po jejímž absolvování a splnění 



dalších zákonem vyžadovaných podmínek, se uchazeč stane státním zaměstnancem. Současně 

se ruší možnost zkracování nebo prodlužování doby přípravy služby se souhlasem uchazeče 

pod stanovenou minimální (6 měsíců) a maximální hranici (12 měsíců). Prodlužuje se také 

zkušební doba státního zaměstnance v období přípravy na službu z původních 3 měsíců na 6 

měsíců. Podle § 35 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je maximální zkušební doba stanovena na 

3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru, a písm. b) na 6 měsíců u vedoucích 

zaměstnanců. Jedná se tedy o úpravu přísnější proti zákoníku práce, která je však namístě 

vzhledem k povaze navazující státní služby (doba neurčitá) a silněji se projevujícímu 

veřejnému zájmu. Nahrazuje se zastaralý pojem dovolená na zotavenou pojmem dovolená 

v souladu se zákoníkem práce.

K bodu 19 (§ 24 odst. 1)

Jedná se úpravu v návaznosti na navrhované změny v bodech 16, 17 a 18. Pro případ, kdy 

vykonání úřednické zkoušky brání překážka v práci, neplatí omezení doby přípravy na službu.  

K bodu 20 (§ 27) a k bodu 21 (§ 30)

V dotčených ustanoveních se u oznamovací povinnosti soudů upravuje terminologie 

vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014. Zbavení nebo omezení 

způsobilosti k právním úkonům se nahrazuje omezením svéprávnosti, neboť nový občanský 

zákoník již plné zbavení způsobilosti k právním úkonům neumožňuje. 

K bodu 22 (§ 32)

Ruší se vzhledem k dlouhodobým stanoviskům Úřadu pro ochranu osobních údajů  jako 

náležitost rozhodnutí o jmenování rodné číslo. Ponechává se napříště pouze datum a místo 

narození.

K bodu 23, k bodu 24, k bodu 25 (§ 35)

Vzhledem ke změnám právní úpravy od platnosti služebního zákona se doplňují jako 

neslučitelné s výkonem služby pracovní pozice asistentů soudců a asistentů Veřejného 

ochránce práv. 

K bodu 26 (§ 37)

Doplňuje se nový typ změny služby, kterým je její přerušení z důvodu k prohloubení vzdělání 

či odbornosti. Cílem je posílení odbornosti aparátu státní služby za současného zachování 

vztahu ke státu a státní služby. 

K bodu 27 (§ 38 odst. 8)

Reaguje se na nový občanský zákoník, který používá místo pojmu „domácnost“ pojmy 

„rodinná domácnost“ a „společná domácnost“ bez konkrétního vymezení. Pro účely 

služebního zákona se zavádí definice, podle které se domácností rozumí společenství 

fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

K bodu 28 a k bodu 29 (§40)



Snižuje se procentuální částka platu na 30% měsíčního platu po dobu zproštění služby 

z důvodu sdělení obvinění z trestního činu. I s přihlédnutím k vyživovaným osobám nesmí 

částka přesáhnout 60% měsíčního platu. Doplňuje se, že v takém případě má státní 

zaměstnanec postavení obdobné čekateli a současně se jedná o důvod pro převedení státního 

zaměstnance.

K bodu 30 (§ 41)

Možnost přerušení služby z důvodu vazby se snižuje ze 3 let na 9 měsíců. Důvodem je 

zohlednění přiměřené doby vazby. 

K bodu 31 (§ 42)

V návaznosti na navrhované změny v bodech 28, 29 a 30 se doplňují důvody pro odvolání ze 

služebního místa představeného z důvodů zproštění nebo přerušení služby pro sdělení 

obvinění z trestného činu nebo výkonu vazby. 

K bodu 32 (§ 43 odst. 1)

V návaznosti na bod 28 a bod 29 se doplňuje důvod pro převedení na jiné služební místo i bez 

souhlasu státního zaměstnance pro zproštění výkonu služby.

K bodu 33 (§ 43 odst. 3) 

Mění se definice dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu státního zaměstnance vzhledem 

ke změně pracovněprávních předpisů od doby platnosti služebního zákona. Napříště se za 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který je důvodem pro převedení státního zaměstnance 

pro něj vhodné, považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní 

schopnosti státního zaměstnance významné pro jeho schopnost služby, pokud tento zdravotní 

stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat 

déle než 1 rok.

K bodu 34 (§44)

Nově se upravuje institut zařazení mimo službu z organizačních důvodů. Ponechává se pouze 

pro případy propuštění představeného z organizačních důvodů nebo na vlastní žádost, dále pro 

případy odvolání generálního ředitele a jeho zástupce, kdy současně nelze tyto převést pro 

neexistenci jiného služebního místa. V takovém případě trvá zařazení mimo službu nejdéle 3 

měsíce. Ode dne zařazení mimo výkon služby činí plat státního zaměstnance 40% měsíčního 

platu, tato část platu se zvýší o 10% měsíčního platu na každou státním zaměstnancem 

vyživovanou osobu, nejvýše však do výše 70% měsíčního platu. Ponechání přiměřené doby 

zařazení mimo službu za účelem poskytnutí delší doby pro vyhledání jiného služebního místa 

u státních zaměstnanců, kteří z povahy věci jsou kvalifikovaní a mají znalost výkonu i 

organizace státní služby je pro stát výhodné a hospodárné. Vzhledem k aktuální hospodářské 

situaci je však doba zařazení zkrácena z 12 na 3 měsíce a současně jsou poníženy procentuální 

částky měsíčního platu.



K bodu 35 (§ 53)

Nově se stanoví funkční období generálního ředitele a jeho zástupce, které činí 6 let. Taková 

délka je jedním z předpokladů nezávislosti vzhledem k čtyřleté periodicitě vlády, která 

generálního ředitele a zástupce jmenuje. Ze zákona plynou podmínky, které při jmenování 

musí vláda respektovat (státní zaměstnanci, kteří splňují předpoklady podle § 17 odst. 1 a § 42 

odst. 1, a pracují ve státní správě alespoň po dobu 6 let).  Prvkem posilujícím nezávislost 

generálního ředitele i jeho zástupce je to, že ho odvolává vláda s předchozím souhlasem 

prezidenta republiky. Odvolání bez předchozího souhlasu je neplatné. Takové nastavení 

ustanovení generálního ředitele a jeho zástupce respektuje požadavek depolitizace a současně 

vyhovuje požadavku na přiměřenou flexibilitu státní služby a brání jejímu případnému 

zakonzervování. Zachovává se transparentnost procesu a jeho kontrola veřejností i přiměřený 

vliv volených zástupců lidu. 

K bodu 36 (§ 53)

Zavádí se funkční období u státních tajemníků na ministerstvech. To činí 6 let. Funkční 

období umožňuje přiměřenou flexibilitu i rotaci na nejvyšších služebních místech. 

V kombinaci s institutem jmenování a odvolání generálním ředitelem v dohodě se členem 

vlády, který ministerstvo řídí, institutem převedení státního zaměstnance i institutem zařazení 

mimo státní službu u představených je dostatečně zajištěna nezávislost státní služby a její 

depolitizace. Ruší se podmínka, podle které by státním tajemníkem nebo jeho zástupcem 

mohl být jmenován pouze ředitel sekce.

K bodu 37 (§ 55 odst. 1)

V návaznosti na změnu právní úpravy v bodě 23 se mění v písm. e) doba, jejímž uplynutím a 

trváním vazby, služební poměr skončí ze 3 let na 9 měsíců. V návaznosti na bod 27 se nově 

upravuje v písm. g) důvod pro skončení služebního poměru ze strany služebního orgánu 

v případě, kdy uplynula doba 3 měsíců, po kterou byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon 

služby z organizačních důvodů v případě odvolání ze služebního místa představeného, 

popřípadě jestliže představený o odvolání ze služebního místa představeného požádal. 

K bodu 38 (§ 55 odst. 2) 

Nově se upravují podmínky i výše odbytného při skončení služebního poměru ve službě na 
dobu neurčitou z důvodu organizačních a úsporných opatření, jejichž důsledkem je snížení 
počtu státních zaměstnanců nebo z důvodu uplynutí doby 3 měsíců, po kterou byl státní 
zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů v případě, kdy byl odvolán 
ze služebního místa představeného, popřípadě jestliže představený o odvolání ze služebního 
místa představeného požádal. V takovém případě má státní zaměstnanec nárok na výplatu 
odbytného od služebního úřadu, nebylo-li mu v předchozích 5 letech pravomocně uloženo 
kárné opatření. Výše odbytného je odstupňována podle doby služby, kterou státní 
zaměstnanec vykonal. Při nepřetržité době služby nepřesahující 3 roky přísluší odbytné ve 
výši trojnásobku měsíčního platu. Při nepřetržité době služby přesahující 3 roky, přísluší 
odbytné ve výši pětinásobku měsíčního platu. Oproti zákoníku práce platí podmínka absence 
kárných opatření v posledních 5 letech. Výše odbytného u státní služby respektuje zvláštní 
povahu zaměstnavatele, kterým je stát, a jeho odpovědnost za centrální systemizaci i 
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organizaci výběrových řízení, nabírání uchazečů o státní službu, i zvýšené požadavky na 
státní zaměstnance po dobu výkonu státní služby v podobě míry uložených povinností a 
udržování odbornosti, vyšší odpovědnosti proti zákoníku práce a kárných opatření. Z důvodu 
hospodářské situace však dochází ke snížení výše odchodného u delší doby výkonu státní 
služby více jak o polovinu.

K bodu 39, k bodu 40 a k bodu 41 a k bodu 42 (§ 57)

Nově a přísněji se stanoví důvody pro skončení služebního poměru z důvodů pravomocného 
odsouzení za stanovené trestné činy, včetně trestných činů nedbalostních proti pořádku ve 
věcech veřejných, a přestupky nebo jiné správní delikty, které jsou v rozporu s požadavky 
kladenými na státní zaměstnance, či z důvodu vykazování závislosti na alkoholu nebo 
psychotropních látkách nebo činnostech.  Vzhledem ke změnám v trestním právu od platnosti 
služebního zákona (trestní zákoník, trestní řád) se pamatuje na instituty podmíněného 
zastavení trestního stíhání a schválení narovnání. Vedle toho se upravuje terminologie 
v souladu s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014 u skončení služebního 
poměru v případě pravomocného soudního rozhodnutí o omezení a zbavení způsobilosti 
k právním úkonům. Napříště se nahrazuje omezením svéprávnosti, neboť nový občanský 
zákoník plné zbavení způsobilosti k právním úkonům neumožňuje. Mění se také věk státního 
zaměstnance, jehož dosažení je důvodem pro skončení služebního poměru z 65 let na 70 let. 
Důvodem jsou změny v zákoně o důchodovém pojištění, kdy osoby narozené v roce 1966 a 
později je věk potřebný pro nárok na starobní důchod vyšší než 65 let. U této skupiny státních 
zaměstnanců by tak služební poměr končil ze zákona poměrně krátce před dosažením 
důchodového věku. Hranice 70 let věku se navrhuje s přihlédnutím k právní úpravě pro 
některé kategorie osob, jako jsou soudci či státní zástupci. 

K bodu 43 (§ 61) 

Upravuje se nová povinnost státních zaměstnanců oznámit čestným prohlášením vlastnictví 
podílů v právnických osobách a cenných papírů, včetně zaknihovaných, ke dni nástupu do 
služby a ve lhůtě 30 kalendářních dní po změně těchto údajů. Případné nesplnění této 
povinnosti je postižitelné jako zaviněné porušení služební kázně vedoucí ke kárné 
odpovědnosti státního zaměstnance (§ 70 ve spojení s § 71 a násl. služebního zákona). Jedné 
se o povinnost umožňující služebnímu orgánu efektivnější kontrolu povinností stanovených 
v písmenech b), i) a y) odst. 1 (tj. vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění a 
zdržet se při výkonu služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, 
zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména 
nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem služby ve prospěch vlastní nebo 
někoho jiného, dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem 
generálního ředitele v mezích tohoto zákona).

K bodu 44 (§ 63)

Nově se upravuje možnost státního zaměstnance využít možnosti přerušit po 5 letech trvání 
služby výkon služby na dobu 1 roku k prohloubení vzdělání či odbornosti bez ztráty statutu 
státního zaměstnance. Po uplynutí 1 roku je zaměstnanci nabídnuto služební místo na stejné 
organizační úrovni jako předchozí. Po dobu přerušení služby nenáleží státnímu zaměstnanci 
plat. Cílem je umožnit zvyšování odbornosti státního zaměstnance a to i v zahraničí 
s nárokem na návrat do služebního poměru.



K bodu 45 (§ 69)

Ruší se odměny za příkladnou službu s ohledem na aktuální hospodářskou situaci. Pro 
zachování odměnové politiky se jeví jako zcela dostačující zachování odměn poskytovaných 
jako složky platu. Případné pochvaly státního zaměstnance mohou být součástí jeho 
pravidelného hodnocení, s následnou možností promítnutí této skutečnosti do složek platu či 
kariérního postupu zaměstnance.

K bodu 46 (§ 72)

Zvyšuje se možnost snížení platu jako jedno z kárných opatření z 15% na 25%, což se 
považuje za přiměřené z hlediska zvýšené odpovědnosti státních zaměstnanců a benefitů 
spojených se státní službou. 

K bodu 47 (§ 72)

Upravuje se nové oprávnění generálního ředitelství vést anonymizovanou sbírku kárných 
opatření. Důvodem je systémové zajištění jak jednotného udělování kárných opatření 
v obdobných případech, tak informační preventivní působení vůči státním zaměstnancům, a 
v neposlední řadě transparentnosti státní služby vůči občanské veřejnosti. 

K bodu 48 (§ 72 odst. 4)

Nově se upravuje povinnost nedostatky státní služby státnímu zaměstnanci vytknout písemně. 

K bodu 49 (§ 79)

Prodlužuje se doba, jejíž uplynutí je nutné k zahlazení kárného opatření z jednoho roku na pět 
let. 

K bodu 50 (§ 80) 

Vzhledem ke schválenému antidiskriminačnímu zákonu v roce 2009 se upravuje nově zákaz 
diskriminace a rovné zacházení ve služebním poměru. Kromě ochrany před diskriminací 
úprava umožňuje ochranu oznamovatelům trestných činů podle § 80 odstavců 5 a 6 ve spojení 
s právní úpravou stížnosti státního zaměstnance podle ustanovení § 197 služebního zákona a 
právní úpravou ochrany osobnosti podle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 
(§ 82/1, § 2894, § 2951). 

K bodu 51 (§ 81)

Jedná se o aktualizaci odkazů na účinný zákoník práce.

K bodu 52 (§ 88 odst. 5)

V návaznosti na změny navrhované v bodě 37 a v bodě 38 se vypouští odkaz na body 1 a 3, 
které se navrhují v § 55 odst. 1 písm. g) zrušit.

K bodu 53 (§§ 89 až 94)



Ruší se Institut státní správy. Jeho úkoly v oblasti vzdělávání přechází na generální ředitelství.

K bodu 54 (§ 98)

Nově se upravuje odchodné státních zaměstnanců, kdy se doplňují další podmínky, které musí 
být kumulativně splněny pro nárok na odchodné v případě prvního skončení služebního 
poměru na dobu neurčitou po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo 
po vzniku nároku na starobní důchod. Odchodné náleží státnímu zaměstnanci pouze tehdy, 
pokud služební poměr státního zaměstnance trval nejméně 10 let a současně pokud státnímu 
zaměstnanci nebylo v předchozích 5 letech pravomocně uloženo kárné opatření. Ponechání 
odchodného respektuje veřejnoprávní povahu státní služby i skutečnost, kdy služební poměr 
státního zaměstnance podle služebního zákona (na rozdíl od obecné úpravy zákoníku práce) 
končí ze zákona dosažením 70 let státního zaměstnance. 

K bodu 55 (§ 99)

Vzhledem k novelizaci zákoníku práce provedené zákonem č. 365/2011 Sb. byl v § 238 
zrušen odstavec 1 a dosavadní odstavce 2 a 3 byly označeny jako odstavce 1 a 2, přičemž tato 
změna nebyla promítnuta do služebního zákona. Z tohoto důvodu se ponechává odkaz pouze 
na § 238 zákoníku práce.

K bodu 56 a k bodu 57 (§ 104)

Zvyšuje se odpovědnost za škodu státního zaměstnance oproti obecné právní úpravě zákoníku 
práce. Nově výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u 
jednotlivého státního zaměstnance částku rovnající se osminásobku jeho průměrného 
měsíčního výdělku před porušením povinností, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, 
byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

K bodu 58 (§ 106 odst. 2) a k bodu 59 (§107)

S ohledem na účinnost nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se ruší odkaz na uplatnění 
náhrady škody „jako v případě fyzických osob plnících veřejné funkce“. Pojem nový 
občanský zákoník neupravuje, terminologii nepoužívá. Ponechává se odkaz na uplatnění 
náhrady škody podle občanského zákoníku.

K bodu 60 (§ 110) a k bodu 61 (§§ 112 – 121)

Ruší se příspěvek k důchodu jako sociální zajištění státních zaměstnanců (tzv. výsluha). 
Sociální zajištění spočívá napříště jen v platu při dočasné neschopnosti k výkonu služby (viz § 
111). 

K bodu 62 a k bodu 63 (§ 133)

Nárok státního zaměstnance na plat a náhradní volno za službu přesčas, příplatek za službu ve 
svátek, v noční době, v sobotu a v neděli se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce, 
nikoliv zvláštní úpravou podle služebního zákona. 

K bodu 64 (§ 135)



Platové tarify se z původních dvanácti platových tříd upravují na šestnáct platových tříd podle 
aktuální právní úpravy zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a příslušných nařízení vlády 
(nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě) a uplatňujících se do účinnosti služebního zákona i na státní zaměstnance. Platový 
tarif v šestnácté platové třídě činí nejméně 3 násobek platového tarifu v první platové třídě. 
Výši platových tarifů pro jednotlivé platové třídy a způsob jejich určení pro státní 
zaměstnance stanoví vláda nařízením upravujícím platové poměry státních zaměstnanců. Do 
jeho vydání se uplatní nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě. Nepoužijí se ustanovení zákoníku práce upravující smluvní plat. 
Smluvní plat tak napříště ve státní službě nebude možné sjednat. Reaguje se na neblahou 
praxi smluvních platů, které umožňují netransparentní platovou a odměnovou politiku i 
nerovnost v odměňování v rámci státní správy za výkon shodné či obdobné služby (práce) bez 
možnosti účinné kontroly.

K bodu 65 (§ 136)

Vypouští se odkaz na rušenou přílohu č. 1 služebního zákona u zmocnění vlády stanovit 
nařízením katalog správních činností. Do vydání katalogu správních činností se uplatní 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

K bodu 66 (§ 139)

U právní úpravy příplatku na vedení představených se vypouští odkazy na přílohu č. 2 
služebního zákona, která se navrhuje zrušit. Rozpětí a výši příplatku za vedení pro služební 
místa představených stanoví podle působnosti správních úřadů a stupňů řízení služební 
předpis vydaný generálním ředitelem.

K bodu 67 (§ 141 - § 143)

V návaznosti na navrhované změny v bodech 62 a 63 se ruší úprava těch složek platu, u 
kterých se napříště uplatní právní úprava zákoníku práce.

K bodu 68 (§ 144a)

V návaznosti na navrhované změny v bodě 67 se vypouští odkazy na ustanovení služebního 
zákona upravující složky platu, které se ruší.

K bodu 69 (§ 147)

V návaznosti na bod 52 a přechod na šestnáct platových tříd se upravují platové třídy, u nichž 
je možné vynikajícímu, všeobecně uznávanému odborníku, určit osobní příplatek až do výše 
100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební
místo, na které byl jmenován. To je možné v případě desáté až šestnácté platové třídy. 

K bodu 70 (§ 148)

Omezuje se celkový úhrn odměn vyplacených za kalendářní rok. Ta napříště činí nejvýše 25% 
z úhrnu vyplacených platů státnímu zaměstnanci za kalendářní rok bez částky odměn. Tato 
úprava je jedním z prostředků zajištění spravedlnosti politiky odměn vzhledem k náročnosti 
vykonávaná státní služby, zabránění netransparentního odměňování a zkreslování platové 



politiky ve státní službě. Důraz je tak kladen na jiné dlouhodobější složky platu, kterými jsou 
platový tarif a osobní příplatek. 

K bodu 71 (§ 154) 

Zesiluje se a zaručuje se vazba mezi pohyby osobního příplatku a služebním hodnocením. O 
přiznání a výši osobního příplatku, jejím zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku 
rozhodne pouze na základě provedeného služebního hodnocení. 

K bodu 72  (§ 158)

Ruší se odkaz na rušený § 143.

K bodu 73 a k bodu 74 (§ 159)

V návaznosti na navrhované změny v bodech 62 a 63 se stejně jak u státních zaměstnanců, tak 
také u čekatelů, ruší úprava těch složek platu, u kterých se napříště uplatní právní úprava 
zákoníku práce. Nárok čekatele na plat a náhradní volno za práci přesčas, příplatek za práci ve 
svátek, v noční době, v sobotu a v neděli se řídí § 125 až 127 a § 135 odst. 2 a 3 zákoníku 
práce.

K bodu 75 (§§ 161 až 163)

V návaznosti na body 73 a 74 se ruší úprava těch složek platu, u kterých se napříště uplatní 
právní úprava zákoníku práce.

K bodu 76

Vypouští se odkazy na přílohu č. 2 služebního zákona, která se navrhuje zrušit.  

K bodu 77 (§ 190)

Ponechává se prostor pro stanovení počtu náměstků a poradců v návaznosti na konkrétní 
agendu člena vlády. Důvodem je zejména skutečnost nedokončení poslední fáze reformy 
veřejné správy na úrovni ministerstev a zásadní odlišnosti v jejich věcné agendě i míře, jakou 
se v personální i legislativní oblasti reagovalo na ústřední úrovni na přesun řady agend 
zejména na kraje. Není tak možná plošná a tyto odlišnosti nerespektující fixace počtu 
náměstků a poradců zákonem. K tomuto kroku bude možné odpovědně přistoupit po 
dokončení reformy veřejné správy a uplynutí přechodného období upraveného služebním 
zákonem.

K bodu 78, k bodu 79 a k bodu 80 (§ 192)

Jedná se o terminologickou úpravu v návaznosti na nový občanský zákoník s účinností od 1. 
1. 2014. Způsobilost fyzické osoby k právům a právním úkonům se tak nahrazuje právní 
osobností a svéprávností. 

K bodu 81 (§ 198 odst. 2)

V písm. e) se mění odkaz na § 80 v návaznosti na změny dotčeného ustanovení zohledňující 



existenci antidiskriminačního zákona navrhované v bodě 50. 

K bodu 82 (§ 206)

V návaznosti na zrušení příspěvku za k důchodu se ruší příslušná procesní ustanovení. 

K bodu 83 (§ 220 odst. 6)

Ustanovení § 48b občanského soudního řádu bylo zrušeno již při novelizaci provedené 
zákonem č. 7/2009 Sb. (čl. I bod 21), ruší se proto odkaz na neexistující ustanovení. 
Z hlediska obsahu se nahrazuje odkazem na občanský soudní řád § 50a odst. 4 a 5, které 
upravují přijetí písemností určených advokátovi.

K bodu 84, k bodu 85 (§ 226), k bodu 86 (§ 227), k bodu 87 (§ 228) a k bodu 88 (§ 229)

Upravuje se nadpis Hlavy VII Dílu 1 souladně s novým občanským zákoníkem.  Dále se 
upravuje terminologie dotčených ustanovení včetně odkazů na úpravu občanského zákoníku.  
Jedná se o právní jednání, zajištění a zánik práv a povinností ze služebního poměru, 
promlčení a zánik práva. 

K bodu 89 (§ 229 odst. 2)

Ruší se odkaz na § 117 větu druhou s ohledem na navrhované zrušení § 112 až 121 
obsahujících úpravu příspěvku k důchodu. 

K bodu 90 (§ 231 odst. 3)

Mění se dosavadní úprava dosavadního znění, týkající se vymezení pojmu osamělých. 
Zatímco v souvislosti s přijetím zákona o registrovaném partnerství bylo soužití s partnerem 
promítnuto do úpravy vymezující pojem osamělých v § 350 odst. 1 zákoníku práce, do 
služebního zákona se obdobná změna nepromítla. Z tohoto důvodu se podle návrhu za 
osamělou osobu nepokládá také osoba žijící s partnerem nebo partnerkou.

K bodu 91 (§ 233 odst. 1)

Vypouští se možnost obsazení služebního místa fyzickou osobou v pracovním poměru na 
dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, jestliže státní zaměstnanec je vojákem na 
vojenském cvičení nebo v mimořádné službě, nebo vykonává-li civilní službu místo 
vojenského cvičení, vzhledem ke zrušení vojenského cvičení, mimořádné služby a civilní 
služby. 

K bodu 92 (§ 235 )

Ruší se § 235 vzhledem k nové právní úpravě v § 235a a navrhované účinnosti v bodu 103.

K bodu 93 (§235a)

Nově se stanoví přechodné období systemizace a to od 1. července 2014 do 31. prosince 2016 
s tím, že toto ustanovení nabývá účinnosti 1. července 2014 (bod 103). Systemizace v 
přechodném období se řídí § 14 až 16 a § 190. Systemizace v přechodném období se zaměřuje 
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zejména na vytváření služebních míst státních zaměstnanců a míst zaměstnanců. 

K bodu 94 (§ 236)

Ruší se § 236 vzhledem k nové právní úpravě v § 236a a navrhované účinnosti v bodu 103.

K bodu 95 (§236a)

Upravuje se nově způsob jmenování a odvolání generálního ředitele státní služby a jeho 
zástupce, včetně stanovení lhůt pro jeho jmenování vzhledem k nutnosti ustanovení 
generálního ředitele jako jednoho z institutů depolitizace státní služby a plnění úkolů 
generálního ředitelství státní služby s jasnou individualizovanou odpovědností s tím, že toto 
ustanovení nabývá účinnosti 1. července 2014 (bod 103). Reaguje se mimo jiné na zkušenosti 
z aplikace zahraničních právních úprav státní služby, kdy zablokování ustanovení hlavy státní 
služby může znamenat paralyzování účinné aplikace právní úpravy. Nová úpravy jmenování a 
odvolání přiměřeně vyvažuje uplatnění jednotlivých druhů mocí v rámci dělby moci a 
neustupuje s požadavku nezávislosti a depolitizace státní služby. 

Vláda písemně jmenuje z dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech, kteří jsou v 
pracovním poměru ve správním úřadu, splňují předpoklady podle § 17 odst. 1 a § 42 odst. 1, 
je u nich dán předpoklad jmenování do služby, protože vykonávají činnosti podle § 6 odst. 2 a 
pracují ve státní správě alespoň po dobu 6 let, generálního ředitele a zástupce generálního 
ředitele. Generální ředitel a zástupce generálního ředitele je jmenován do služby na dobu 
neurčitou; službu na služebním místě generálního ředitele nebo zástupce generálního ředitele 
vykonávají po dobu 1 roku ode dne jmenování. Generální ředitel a zástupce generálního 
ředitele podle věty první jsou služebními orgány podle tohoto zákona. 

Vláda jmenuje generálního ředitele a zástupce generálního ředitele nejpozději do 31. července 
2014. Po marném uplynutí této lhůty podá návrh na generálního ředitele a jeho zástupce ze 
zaměstnanců podle odst. 1 předsedovi vlády Senát Parlamentu České republiky a to 
nejpozději do 30. září 2014. Předseda vlády písemně jmenuje na návrh Senátu Parlamentu 
České republiky bezodkladně generálního ředitele a jeho zástupce.

Generální ředitel a zástupce generálního ředitele složí služební slib před předsedou vlády, 
jinak platí § 33 a 34. 

Po uplynutí doby jmenování generálního ředitele a zástupce generálního ředitele podle 
odstavce 1 se ujímají služebních míst generální ředitel a zástupce generálního ředitele podle § 
53 odst. 2. 

K bodu 96 a k bodu 97 (§ 238 odst. 1)

Mění se odkazy z § 235 na nově navrhovaný § 235a (bod 93).

K bodu 98 (§ 238 odst. 5)

Mění se doba trvání služebního poměru vzniklého jmenování do služby u dosavadních 
zaměstnanců po složení služebního slibu na dobu určitou do 31. prosince 2016 vzhledem 
k posunutí začátku přechodného období systemizace.
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K bodu 99 (§ 246 odst. 1)

Do ustanovení se promítají změny vyplývající z navrhované změny v bodu 2 (§7) týkající se 
předepsaného vzdělání státních zaměstnanců

K bodu 100 (§ 249)

Mění se odkaz z § 236 na nově navrhovaný § 236a (bod 95).

K bodu 101 (§ 250)

Mění se provedení prvního služebního hodnocení. První služební hodnocení se provádí po 1. 
lednu 2016 s ohledem na posunutí začátku systemizace v přechodném období. 

K bodu 102 

Ruší se dvanáctá hlava I díl 9 a navazující ustanovení § 251 v návaznosti na zrušení právní 
úpravy příspěvku k důchodu (tzv. výsluhy).

K bodu 103 (§ 254)

Ponechává se základní účinnost služebního zákona, který nabývá účinnosti 1. ledna 2015, 
s výjimkou nových ustanovení § 235a (přechodné období systemizace) a § 236a (jmenování a 
odvolání prvního generálního ředitele a jeho zástupce), která nabývají účinnosti 1. července 
2014 vzhledem k nutnosti přípravy plné účinnosti služebního zákonu i vzhledem k aktuální 
situaci v čerpání tzv. evropských strukturálních fondů.

K bodu 104 

Ruší se příloha č. 1 a příloha č. 2

K Čl. II

Vzhledem k navrhované základní účinnosti služebního zákona v čl. I bodu 100 a její 
nezbytnosti blíže odůvodněné v obecné části důvodové zprávy návrhu zákona se na základě 
přechodného ustanovení do doby vydání nařízení vlády upravujícím platové poměry státních 
zaměstnanců a doby vydání nařízení vlády upravujícím katalog správních činností, jejichž 
vydání služební zákon předpokládá, uplatní nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o 
katalogu prací ve veřejných službách a správě. 

K Čl. III

Vzhledem k opakovanému posouvání účinnosti služebního zákona, jeho nedůsledným 

novelizací, včetně množství odkazů na poznámky pod čarou, a počtu novelizačních bodů (101 

novelizačních bodů) se upravuje zmocnění k vyhlášení úplného znění služebního zákona, 

z důvodu zajištění přehlednosti a srozumitelnosti zákona pro jeho adresáty. 

K Čl. IV



Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Ponechání základní účinnosti služebního 
zákona (1. ledna 2015), avšak se zohledněním aktuální situace, mimo jiné vzhledem 
k problematice čerpání evropských strukturálních fondů (viz blíže Obecná část Důvodové 
zprávy) a posunutí účinnosti začátku systemizace v přechodném období a ustanovení 
generálního ředitele a jeho zástupce v přechodném období na 1. července 2014 (bod 103), 
zajišťuje dostatečný prostor pro organizační, materiální i personální zajištění aplikace 
služebního zákona.

V Praze dne 23. 12. 2013

Roman Sklenák, v. r.
Jeroným Tejc, v. r.
Lubomír Zaorálek, v. r.
Bohuslav Sobotka, v. r.
Jan Hamáček, v. r.
Milan Chovanec, v. r.


