PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

Zákon o státní službě
(pouze změněná ustanovení)
§5
Služba a obory služby
(1) Služba zahrnuje
a) přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
b) přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní
organizace,
c) přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
d) řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které
nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
e) vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou
provozních informačních systémů,
f) státní statistickou službu,
g) správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám,
s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
h) ochranu utajovaných informací,
i) zabezpečování obrany státu,
j) zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
k) obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících
z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
l) přípravu nebo realizaci dotační politiky,
m) přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
n) přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,
o) ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
p) zadávání veřejných zakázek,
q) audit,
r) zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních
zaměstnanců,
s) řízení činností uvedených v písmenech a) až r),
t) přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech
a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních,
chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,
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u) přípravu k výkonu zahraniční služby.
(2) Vláda stanoví nařízením obory služby.
§8
Služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě
(1) Vedle služebního označení lze státnímu zaměstnanci, který vykonává službu na
služebním působišti mimo území České republiky (dále jen „zahraniční služba“), přiznat nebo
propůjčit též diplomatickou nebo konzulární hodnost; diplomatickou nebo konzulární hodnost
lze přiznat nebo propůjčit též státnímu zaměstnanci, který vykonává službu na služebním
působišti na území České republiky, vyžaduje-li to zájem České republiky.
(2) Ministerstvo zahraničních věcí stanoví vyhláškou diplomatické a konzulární hodnosti
a postup při jejich přiznávání nebo propůjčování.
Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa
§ 24
(1) Na obsazení volného služebního místa se koná výběrové řízení.
(2) Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec nebo jiná osoba za podmínek
stanovených tímto zákonem.
(3) Státní zaměstnanec podá služebnímu orgánu žádost o zařazení na služební místo nebo
jmenování na služební místo představeného, které má být na základě výběrového řízení
obsazeno.
(4) Jiná osoba podá služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž
součástí je též žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo
představeného, které má být na základě výběrového řízení obsazeno.
(5) Výběrové řízení podle odstavce 1 se nekoná, postupuje-li se podle § 47, 61, 67 nebo
70; výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li se o služební místo v témže služebním úřadě ve
stejném oboru služby a zařazené ve stejné platové třídě, jako bylo služební místo, z něhož byl
státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby, pokud tento státní zaměstnanec splňuje
stanovené požadavky na uvolněné služební místo. Výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li se
o zařazení státního zaměstnance na služební místo uvolněné v souvislosti s vysláním
k výkonu zahraniční služby v zahraničí; to neplatí, jde-li o služební místo představeného.
Výběrové řízení se též nekoná, obsazuje-li se volné služební místo postupem podle jiného
zákona.
(6) Výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní
v informačním systému o státní službě. Právní účinky má zveřejnění na úřední desce.
(7) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat údaje o
a) předpokladech a požadavcích podle § 25,
b) služebním místě, které má být na základě výběrového řízení obsazeno,
c) oboru služby, jehož se výběrové řízení týká,
d) tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve
služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru
na dobu určitou též dobu jeho trvání,
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e) tom, zda je na obsazovaném služebním místě vyžadována způsobilost seznamovat se
s utajovanými informacemi podle právního předpisu o ochraně utajovaných informací,
f) zařazení do platové třídy,
g) datu, do kterého musí být podána služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního
poměru nebo v případě státního zaměstnance žádost o zařazení na služební místo nebo
jmenování na služební místo představeného.
(8) Žádosti podle odstavců 3 a 4 se podávají písemně v českém jazyce; vzory žádostí
zveřejní Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách.
HLAVA III
ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE VE SLUŽBĚ S OHLEDEM NA JEHO
PŘÍBUZENSKÉ A OBDOBNÉ VZTAHY
§ 43
(1) Státní zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkými, nesmějí být zařazeni
ve službě tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční nebo účetní
kontrole.
(2) V zahraniční službě lze podřídit jednoho státního zaměstnance druhému, i když jsou
sobě navzájem osobami blízkými.
(3)(2) Žadatel o přijetí do služebního poměru je povinen oznámit služebnímu orgánu
skutečnost podle odstavce 1. Státní zaměstnanec je povinen oznámit služebnímu orgánu bez
zbytečného průtahu skutečnost podle odstavce 1, k níž došlo po vzniku služebního poměru.
(4)(3) Nastane-li skutečnost podle odstavce 1 po vzniku služebního poměru, služební
orgán změní podřízenost státního zaměstnance oproti té, která vyplývá z organizačního
uspořádání správního úřadu v činnostech vykonávaných ve službě.
HLAVA IV
ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 44
Druhy změn služebního poměru
Změnou služebního poměru je
a) vyslání na služební cestu,
b) přeložení,
c) zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu
vazby,
d) zařazení na jiné služební místo,
e) změna doby trvání služebního poměru,
f) jmenování na služební místo představeného,
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g) odvolání ze služebního místa představeného,
h) převedení na jiné služební místo,
i) zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů,
j) zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené,
k) zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci,
l) zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby,
m) zastupování,
n) vyslání k výkonu zahraniční služby v zahraničí a zařazení po jeho ukončení,
o) vyslání do orgánu nebo instituce Evropské unie, mezinárodní organizace, mírové
nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí (dále jen
„mezinárodní organizace“),
o)p)

zkrácení služební doby,

p)q)

přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže.
§ 51
Základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa
představeného

(1) Na obsazení volného služebního místa představeného se koná výběrové řízení, není-li
dále stanoveno jinak.
(2) Výběrové řízení na služební místo představeného vyhlašuje ten, kdo jej na dané
služební místo jmenuje. Na výběrové řízení se přiměřeně použije § 24 až 27 a § 28 odst. 2 až
4.
(3) Předpoklad praxe se dokládá příslušnými listinami. Požaduje-li se pro účast ve
výběrovém řízení na služební místo představeného praxe v uplynulém období, prodlužuje se
toto období o dobu mateřské nebo rodičovské dovolené.
(4) Osoba, která byla jmenována na služební místo představeného na dobu určitou, se po
dobu 3 let od uplynutí této doby považuje za osobu splňující předpoklady pro účast ve
výběrovém řízení na služební místo představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení.
(5) Státní zaměstnanec, který byl vyslán k výkonu zahraniční služby ze služebního místa
představeného, se po dobu 3 let od ukončení tohoto vyslání považuje pro účast ve výběrovém
řízení na služební místo představeného za státního zaměstnance vykonávajícího službu na
služebním místě představeného, ze kterého byl vyslán k výkonu zahraniční služby.
(6) Na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu se výběrové řízení nekoná.
§ 60
Odvolání ze služebního místa představeného
(1) Ten, kdo představeného na dané služební místo jmenoval, jej z tohoto služebního
místa odvolá, jen pokud
a) došlo ke zrušení služebního místa představeného,
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b) služební hodnocení obsahuje závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovujících
výsledků,
c) přestal splňovat předpoklad zdravotní způsobilosti,
d) přestal splňovat požadavek spočívající ve způsobilosti seznamovat se s utajovanými
informacemi, nebo
e) byl zproštěn výkonu služby z důvodu vazby.
(2) Představený se ze služebního místa odvolá, jestliže o to písemně požádá. Rozhodnutí
o odvolání se vydá tak, aby k odvolání došlo nejpozději do uplynutí doby 60 dnů ode dne
podání žádosti.
(3) Náměstek pro státní službu a personální ředitel sekce pro státní službu, pokud
vykonává pravomoci náměstka pro státní službu z důvodu, že služební místo náměstka pro
státní službu není obsazeno, se ze služebního místa odvolá i v případě, pokud zvlášť
závažným způsobem porušil služební kázeň nebo se dopustil zaviněného jednání, jímž narušil
důstojnost své funkce nebo ohrozil důvěru v jeho nestranné, odborné a spravedlivé
rozhodování. Náměstek pro státní službu a personální ředitel sekce pro státní službu, pokud
vykonává pravomoci náměstka pro státní službu z důvodu, že služební místo náměstka pro
státní službu není obsazeno, se ze služebního místa dále odvolá v případě, že nevykonává
službu po dobu delší než 6 měsíců.
(4) Vedoucí zastupitelského úřadu může být odvolán ze služebního místa z jakýchkoli
důvodů nebo bez uvedení důvodu.
(5)(4) Výkon služby na služebním místě představeného končí též dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o kárném opatření podle § 89 odst. 2 písm. c) nebo d).
§ 67
Vyslání k výkonu zahraniční služby v zahraničí a zařazení po jeho ukončení
(1) Státní zaměstnanec může být s jeho písemným souhlasem vyslán na předem určenou
dobu k výkonu zahraniční služby v zahraničí. Státní zaměstnanec vykonávající službu
v Ministerstvu zahraničních věcí nebo Ministerstvu obrany, s výjimkou státního zaměstnance
podle § 45 odst. 3, může být vyslán k výkonu zahraniční služby v zahraničí i bez svého
souhlasu, nepřevyšuje-li doba jeho vyslání 6 měsíců a je-li to nezbytné k výkonu zahraniční
služby v zahraničí, a to nejvýše jednou za období 5 let počínající prvním dnem doby vyslání
k výkonu zahraniční služby v zahraničí bez souhlasu státního zaměstnance.
(2) Služební orgán může se státním zaměstnancem v souvislosti s vysláním k výkonu
zahraniční služby v zahraničí uzavřít dohodu o výkonu zahraniční služby v zahraničí, která
obsahuje
a) dobu vyslání k výkonu zahraniční služby v zahraničí,
b) závazek státního zaměstnance
1. vykonávat zahraniční službu v zahraničí na služebním působišti po dobu podle
písmene a),
2. uhradit náklady spojené s vysláním k výkonu zahraniční služby v zahraničí,
nevykoná-li zahraniční službu v zahraničí na služebním působišti po dobu podle
písmene a),
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c) druhy nákladů, které bude státní zaměstnanec povinen služebnímu úřadu uhradit, a jejich
nejvyšší částku,
d) důvody, pro které lze státnímu zaměstnanci povinnost k úhradě nákladů prominout.
(3) Služební orgán může výkon zahraniční služby v zahraničí ukončit i před uplynutím
určené doby. Se souhlasem státního zaměstnance lze dobu výkonu zahraniční služby
v zahraničí prodloužit.
(4) Státního zaměstnance lze po ukončení výkonu zahraniční služby v zahraničí zařadit
po dobu nejvýše 2 let k výkonu služby na volné služební místo, s výjimkou služebního místa
představeného, bez ohledu na obor služby stanovený pro volné služební místo; po tuto dobu
není povinen vykonat zvláštní část úřednické zkoušky pro tento obor služby.
§ 67a
Vyslání do mezinárodní organizace
(1) Státní zaměstnanec může být s jeho písemným souhlasem vyslán na předem
určenou dobu do mezinárodní organizace; doba vyslání se považuje za výkon služby.
(2) Služební orgán může se státním zaměstnancem v souvislosti s jeho vysláním do
mezinárodní organizace uzavřít dohodu o výkonu služby; pro obsah této dohody se
použije § 67 odst. 2 obdobně.
(3) Služební orgán může vyslání do mezinárodní organizace ukončit
i před uplynutím určené doby. Se souhlasem státního zaměstnance lze dobu vyslání do
mezinárodní organizace prodloužit.
(4) Po dobu vyslání státního zaměstnance do mezinárodní organizace přísluší
státnímu zaměstnanci plat a náhrady výdajů tehdy, nejsou-li hrazeny mezinárodní
organizací.
§ 74
Skončení služebního poměru ze zákona
(1) Služební poměr skončí
a) v případě, kdy byl státní zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo
byl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti
anebo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, dnem nabytí
právní moci rozsudku,
b) v případě, kdy v řízení o trestném činu podle písmene a), kterého se státní zaměstnanec
dopustil, za který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje
5 let, bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení
narovnání a zastavení trestního stíhání, dnem nabytí právní moci rozhodnutí,
c) v případě, že byl státnímu zaměstnanci pravomocně uložen trest zákazu činnosti
vykonávat službu, dnem nabytí právní moci rozhodnutí,
d) v případě, kdy byl státní zaměstnanec na základě pravomocného soudního rozhodnutí
omezen na svéprávnosti, dnem nabytí právní moci rozsudku,
e) bylo-li státnímu zaměstnanci pravomocně uloženo kárné opatření propuštění ze
služebního poměru, dnem nabytí právní moci rozhodnutí,
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f) zrušením služebního poměru služebním orgánem nebo státním zaměstnancem ve zkušební
době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, a to dnem doručení písemného
oznámení o zrušení služebního poměru, není-li v něm uveden den pozdější; služební orgán
nesmí ve zkušební době zrušit služební poměr v době prvních 14 dnů trvání dočasné
neschopnosti k výkonu služby,
g) posledním dnem kalendářního měsíce, v němž státní zaměstnanec nevykonal úspěšně ani
opakovanou úřednickou zkoušku, nebo
h) dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž státní zaměstnanec dovršil věk 70 let; to
neplatí pro státního zaměstnance, který byl jmenován na služební místo vedoucího
zastupitelského úřadu před dovršením věku 70 let; v takovém případě skončí služební
poměr státního zaměstnance dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl odvolán
ze služebního místa vedoucího zastupitelského úřadu.
(2) Služební poměr skončí rovněž dnem vzniku překážky výkonu služby podle § 33 odst.
4 písm. b).
Zvýšení vzdělání
§ 109
(1) Ke zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního úřadu včetně
služebního volna k tomuto vzdělání je třeba povolení služebního orgánu. Zvýšením vzdělání
se rozumí též jeho rozšíření.
(2) Při zvyšování vzdělání státního zaměstnance studiem na vyšší odborné škole nebo
vysoké škole anebo vysláním na studijní pobyt přísluší státnímu zaměstnanci služební volno
s náhradou platu ve výši průměrného výdělku. Za vyslání na studijní pobyt se považuje
i vyslání národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie, jiné mezinárodní
organizace, mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí.
(3) Rozsah úlev ve službě při zvýšení vzdělání státního zaměstnance se řídí § 232 odst. 1
zákoníku práce; větší rozsah úlev nelze povolit.
(4) K účasti na přijímací zkoušce ke studiu přísluší státnímu zaměstnanci služební volno
v nezbytně nutném rozsahu.
(5) Náhrada platu nepřísluší za služební volno k účasti na
a) přijímací zkoušce,
b) opravné zkoušce, nebo
c) promoci nebo podobném závěrečném ceremoniálu.
§ 112
Náhrada výdajů, které státním zaměstnancům vzniknou v souvislosti s výkonem služby
a při výkonu zahraniční služby v zahraničí, se řídí § 151 až 154, § 173 až 176 a § 178 až 189
zákoníku práce; nelze však použít možnost ujednání v kolektivní dohodě ani v jiné smlouvě.
Pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad je adresa sídla služebního úřadu nebo
jeho organizačního útvaru nebo adresa jiného místa, ze které státní zaměstnanec nejčastěji
začíná cesty za účelem výkonu služby, a byl-li sjednán výkon služby z jiného místa, též
sjednaná adresa místa jejího výkonu. Kde je v části sedmé zákoníku práce svěřena pravomoc
zaměstnavateli, vykonává tuto pravomoc služební orgán prostřednictvím služebního předpisu.
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§ 149
Zvláštní ustanovení o osobním příplatku
(1) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout
v závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení.
(2) Státnímu zaměstnanci lze do jeho prvního služebního hodnocení přiznat, zvýšit, snížit
nebo odejmout osobní příplatek, a to na návrh představeného.
(3) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout též
v souvislosti s jeho vysláním k výkonu zahraniční služby v zahraničí nebo s ukončením
tohoto vyslání, a to na návrh představeného.
HLAVA VII
POUŽITÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
§ 178
(1) Služební orgán může obsadit služební místo osobou v pracovním poměru na dobu
určitou podle pracovněprávních předpisů, jestliže
a) státní zaměstnanec nevykonává službu z důvodu dočasné neschopnosti k výkonu služby
po dobu delší než 1 kalendářní měsíc,
b) státní zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo mimořádnou službu,
c) státní zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo státní zaměstnankyně nebo státní
zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou,
d) státní zaměstnanec byl zproštěn služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání
pro trestný čin nebo z důvodu vazby,
e) státnímu zaměstnanci byl přerušen výkon služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné
stáže,
f) státní zaměstnanec byl přeložen, nebo
g) státní zaměstnanec byl zařazen mimo výkon služby,.
h) státní zaměstnanec byl vyslán k výkonu služby v zahraničí,
i) státní zaměstnanec byl vyslán na předem určenou dobu do mezinárodní organizace,
j) státní zaměstnanec vykonává jiné úkony v obecném zájmu podle zákona
o zahraniční službě.
(2) Služební orgán může za účelem sladění rodinného a osobního života s výkonem služby
obsadit služební místo v zastupitelském úřadu, s výjimkou služebního místa představeného,
osobou, která je manželem nebo partnerem státního zaměstnance vyslaného k výkonu
zahraniční služby, v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů.
Doba trvání pracovního poměru této osoby nesmí překročit dobu vyslání dotčeného státního
zaměstnance k výkonu zahraniční služby.
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(3) Služební orgán může obsadit služební místo v zastupitelském úřadu, s výjimkou
služebního místa vedoucího oddělení, osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle
pracovněprávních předpisů, vyžaduje-li to zájem České republiky.
(4)(2) Se zaměstnancem uvedeným v odstavcích 1 až 3 odstavci 1 se sjednají požadované
činnosti jako druh práce v pracovní smlouvě a přísluší mu plat podle části deváté.
(5)(3) Zaměstnanci uvedenému v odstavcích 1 až 3 odstavci 1 se na jeho žádost umožní
vykonat úřednickou zkoušku.
§ 181
(1) Rejstřík státních zaměstnanců obsahuje údaje o státním zaměstnanci, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul,
b) číslo služebního průkazu,
c) služební označení,
d) den vzniku služebního poměru,
e) údaj o tom, zda se jedná o služební poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou;
v případě služebního poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,
f) služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává nebo vykonával službu,
g) obor služby,
h) údaj o výsledku úřednické zkoušky,
i) údaj o jmenování na služební místo představeného a o odvolání z něj,
j) platové zařazení,
k) údaj o přeložení,
l) údaj o převedení na jiné služební místo,
m) údaj o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby a jeho důvod,
n) údaj o zastupování,
o) údaj o vyslání k výkonu zahraniční služby v zahraničí a zařazení po jeho ukončení,
p) údaj o zkrácení služební doby,
q) údaj o přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže,
r) den skončení služebního poměru a jeho důvod.
(2) Evidence obsazovaných služebních míst obsahuje údaje o volném služebním místě,
kterými jsou
a) název služebního úřadu, ve kterém je volné služební místo systemizováno,
b) obor služby, jehož se obsazované služební místo týká,
c) místo výkonu služby na obsazovaném služebním místu,
d) požadavky související s obsazovaným služebním místem,
e) platová třída obsazovaného služebního místa,
f) den nástupu do služby na obsazovaném služebním místu,
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g) informace o tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána
ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního
poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,
h) datum, do kterého musí být podána služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního
poměru nebo v případě státního zaměstnance žádost o zařazení na služební místo nebo
jmenování na služební místo představeného, místo a způsob podání žádosti, adresa, na
kterou se žádost odesílá, a výčet příloh týkajících se skutečností souvisejících s výkonem
služby na obsazovaném služebním místě, které žadatel přiloží k žádosti.
(3) Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku slouží k přihlašování na úřednickou
zkoušku. Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku obsahuje termín, místo a čas konání
úřednické zkoušky, seznam zkušebních otázek a seznam odborné literatury a může obsahovat
další údaje.
(4) Evidence provedených úřednických zkoušek obsahuje údaje o provedené úřednické
zkoušce, kterými jsou
a) datum konání úřednické zkoušky,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a evidenční číslo státního zaměstnance, který vykonal
úspěšně úřednickou zkoušku,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení a evidenční číslo státního zaměstnance, který nevykonal
úspěšně úřednickou zkoušku.
§ 193
(1) Dosavadní zaměstnanec žádost o přijetí do služebního poměru podává písemně
v českém jazyce.
(2) Předpoklad bezúhonnosti dosavadní zaměstnanec osvědčuje písemným čestným
prohlášením. Za účelem ověření plnění předpokladu bezúhonnosti si příslušný služební orgán
do 30. června 2016 vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyjde-li na základě výpisu z Rejstříku
trestů najevo, že dosavadní zaměstnanec předpoklad bezúhonnosti nesplňoval, služební poměr
skončí dnem následujícím po dni, kdy byl výpis z Rejstříku trestů služebnímu orgánu
doručen.
(3) Dosavadní zaměstnanec uvedený v § 190 až 192, který nepožádal o přijetí do
služebního poměru, vykonává na služebním místě druh práce podle pracovní smlouvy, přitom
smí vykonávat činnosti podle § 5; při odměňování tohoto zaměstnance se postupuje podle
§ 178 odst. 4 odst. 2.
§ 195
Vznikl-li podle § 185 až 188, § 190 až 192 nebo § 194 služební poměr osobě, která přede
dnem jeho vzniku dovršila věk 70 let, skončí uplynutím kalendářního roku, v němž vznikl; to
neplatí pro státního zaměstnance na služebním místě vedoucího zastupitelského úřadu.
Služební poměr státního zaměstnance na služebním místě vedoucího zastupitelského úřadu
skončí dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl odvolán ze služebního místa
vedoucího zastupitelského úřadu.
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Zákon o důchodovém pojištění
(pouze změněné ustanovení)
§6
(1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na
pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich
a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim po
dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,
b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České
republice,
c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o osoby uvedené v § 5 odst. 1
písm. a), c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše
v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající
organizací podle zvláštního právního předpisu6a; za dobu přede dnem podání přihlášky je
účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby
uvedené v § 5 odst. 5; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná
nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
g) pobytu v cizině, pokud následovaly do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo
k výkonu zahraniční služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného partnera,
který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem
organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci
nebo nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně
činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu,
do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce
v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby v zahraničí; v takovém případě může hradit
pojistné zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera.
(2) Pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti
na pojištění. Účast na pojištění osob uvedených ve větě první je však možná v rozsahu
nejvýše 15 let; za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění možná
nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.
(3) Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který bezprostředně
předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
(pouze změněné ustanovení)
§7
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
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a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální
podpoře7;
b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem
1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992
podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona
považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém
pojištění výplata důchodu nenáleží;
c) příjemce rodičovského příspěvku7;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc
v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé
zaměstnání9;
f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10, a to
za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním
ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou
v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani
o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11, a osoby pečující o tyto
osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve
stupni I (lehká závislost),
h) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody;
i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění14;
j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok
na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze
samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod
nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy15;
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo
nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d).
Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku
umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která
nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu
návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za
takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo
osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů16, pokud nemají příjmy ze
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
l) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy,
m) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající
organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím
v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem
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pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a)
až l),
n) manželé nebo registrovaní partneři manžele nebo registrované partnery státních
zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních
složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo
k výkonu zahraniční služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu,
a nejsou zaměstnanci nebo nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami
samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné
činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři
vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby v zahraničí,
o) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem
poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu16a, pokud nemají příjmy
ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky,
cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho
dítě narozené na území České republiky16b, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti,
q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle
§ 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22
odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při
stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.
***
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