Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu
poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších 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) (sněmovní tisk č. 71)
I. Návrh
1. V § 11 na konci odstavce 4 doplnit větu „Služební předpis vydaný náměstkem pro státní
službu se nevztahuje na Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Český
telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Český statistický úřad a Státní úřad
pro jadernou bezpečnost.“.
2.

V § 17 odst. 1 písm. e) slova „konkurence (§ 83)“ nahradit slovy „se po skončení
služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti
podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem v oboru, který je shodný
s příslušným oborem služby, nebo být v pracovním nebo obdobném poměru k podnikateli
v takovém oboru (dále jen „zákaz konkurence“)“.

3.

V § 25 odst. 4 zrušit slova „nebo zákaz konkurence“.

4.

V § 57 odst. 3 za slova „mezinárodní organizaci“ vložit slova „, na vysoké škole“.

5.

V § 59 odst. 1 a 2 slova „vedoucího oddělení“ nahradit slovy „představeného“.

6.

V § 60 odst. 3 slova „chování nebo“ vypustit.

7.

V § 83 odstavec 1 uvést v tomto znění:
„(1) Vláda může v rámci systemizace stanovit služební místa představených, pro která
lze stanovit nebo sjednat zákaz konkurence. Vláda může v rámci systemizace dále
stanovit služební místa státních zaměstnanců, na kterých se rozhoduje o zadávání
veřejných zakázek nebo při výkonu práv a povinností zprostředkovatele při realizaci
dotační politiky, pro která lze stanovit nebo sjednat zákaz konkurence.“.

8.

V § 83 odst. 2 větu první uvést ve znění „Zákaz konkurence lze státnímu zaměstnanci
stanovit při jmenování na služební místo představeného podle odstavce 1.“.

9.

V § 83 odst. 3 větu první uvést ve znění „Zákaz konkurence lze státnímu zaměstnanci
stanovit při zařazení na služební místo podle odstavce 1.“.

10. V § 83 odstavec 4 uvést ve znění:
„(4) Zákaz konkurence po jmenování nebo zařazení na služební místo podle odstavce
1 lze sjednat dohodou.“.
11. V § 83 odstavci 5 slova „2 nebo 3“ nahradit číslem „1“.
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12. V § 149 odstavec 2 vypustit.
Dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 2.
II. Vyznačení navrhovaných změn
§ 11
(1) Služební předpis stanoví organizační věci služby.
(2) Služební předpis se vydává písemně.
(3) Služební předpis je pro státního zaměstnance závazný; služební předpis je závazný
i pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 a pro osobu
ve služebním poměru podle jiného zákona zařazenou k výkonu služby ve služebním úřadu.
Služební úřad je povinen zajistit, aby tyto osoby byly se služebními předpisy řádně
seznámeny a měly k nim zajištěn přístup.
(4) Služební předpisy vydává náměstek pro státní službu, vedoucí služebního úřadu nebo
státní tajemník. Služební předpis vydaný náměstkem pro státní službu se nevztahuje
na Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad,
Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu
osobních údajů, Český statistický úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
(5) Služební orgán je povinen vést přehled platných služebních předpisů a aktualizovat jej.
§ 17
Systemizace
(1) Systemizace vychází ze závazných pravidel pro organizaci služebních úřadů, tak aby
byl zajištěn řádný výkon působnosti služebního úřadu, a stanoví pro každý služební úřad
a) počet služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, klasifikovaných
platovými třídami,
b) počet služebních míst představených klasifikovaných platovými třídami,
c) objem prostředků na platy státních zaměstnanců,
d) počet služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným
požadavkem státní občanství České republiky,
e) počet služebních míst, u kterých se stanoví zákaz konkurence (§83) se po skončení
služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti
podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem v oboru, který je shodný
s příslušným oborem služby, nebo být v pracovním nebo obdobném poměru
k podnikateli v takovém oboru (dále jen „zákaz konkurence“).
(2) Návrh systemizace vypracuje Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí na
základě návrhů služebních orgánů, které mu je v termínu stanoveném Ministerstvem vnitra
předkládají prostřednictvím příslušných ústředních správních úřadů. Při vypracování návrhu
systemizace ministerstva nebo jemu podřízeného služebního úřadu se postupuje v součinnosti
s příslušným členem vlády, v případě systemizace Úřadu vlády v součinnosti s vedoucím
Úřadu vlády, a pokud jde o část systemizace týkající se státních zaměstnanců zařazených
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v útvaru podřízeném členovi vlády, s tímto členem vlády. V případě Ministerstva vnitra návrh
systemizace vypracovává státní tajemník v součinnosti s ministrem vnitra, a pokud jde o část
systemizace týkající se sekce pro státní službu, též v součinnosti s náměstkem pro státní
službu; návrh systemizace předkládá státní tajemník.
(3) Systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok. Návrh systemizace
předkládá vládě ministr vnitra. Vláda je oprávněna upravit v souvislosti se schvalováním
systemizace organizační strukturu služebního úřadu. Jde-li o systemizaci Úřadu Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního
úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého
statistického úřadu nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, nemůže vláda bez souhlasu
toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst podle odstavce 1 písm. a) a b) a objem
prostředků na platy podle odstavce 1 písm. c) oproti systemizaci pro předchozí kalendářní rok.
(4) Není-li systemizace schválena do 31. prosince, použije se pro následující kalendářní
rok dosavadní systemizace.
(5) Služební místa a finanční prostředky na platy státních zaměstnanců podle schválené
systemizace nelze použít pro jiný účel.
§ 25
(1) Žadatel o přijetí do služebního poměru musí
a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) dosáhnout věku 18 let,
c) být plně svéprávný,
d) být bezúhonný,
e) dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
(2) Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která
jako plnoprávný člen Asociace jazykových institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací
certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka;
to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo
vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Žadatel, který není státním
občanem České republiky, má nárok na náhradu nákladů, které uhradil za jednu účast na
zkoušce z českého jazyka, služebním úřadem, na který se hlásí. Obsah a rozsah zkoušky
stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhláškou.
(3) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný
čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení
nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen; jestliže trestní
stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo-li rozhodnuto o schválení
narovnání a zastavení trestního stíhání, je předpoklad bezúhonnosti splněn až po uplynutí 5 let
ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí.
(4) Vláda může v rámci systemizace stanovit služební místa, u kterých je s ohledem
na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky nebo
zákaz konkurence.
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(5) Služební orgán může služebním předpisem stanovit pro služební místo požadavek
a) úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek
potřebný pro výkon služby,
b) způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem
upravujícím ochranu utajovaných informací.
§ 57
Jmenování na služební místo ředitele odboru
(1) Ředitele odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády jmenuje státní tajemník na základě
výsledku výběrového řízení. V jiném správním úřadu jmenuje ředitele odboru na základě
výsledku výběrového řízení vedoucí služebního úřadu.
(2) Výběrová komise má 3 členy. V ministerstvu nebo v Úřadu vlády její členy jmenuje
a odvolává státní tajemník, z toho 2 členy na návrh příslušného náměstka pro řízení sekce.
V jiném správním úřadu jmenuje a odvolává členy výběrové komise vedoucí služebního
úřadu.
(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit
a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby,
jehož se obsazované služební místo týká,
b) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího
odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li
správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká, nebo
c) akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, v krajském
úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, instituci Evropské unie, mezinárodní
organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce
s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.
(4) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl,
vyhlásí se druhé kolo výběrového řízení.
(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit
a) státní zaměstnanec,
b) vedoucí úředník územního samosprávného celku,
c) vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň třetího stupně řízení a nejméně
ve služební hodnosti rada,
d) voják z povolání alespoň v hodnosti podplukovníka,
e) úředník Evropské unie, který řídí jiné úředníky, nebo
f) zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné zaměstnance, nebo
g) akademický pracovník, který je alespoň odborným asistentem,
pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, v krajském
úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, bezpečnostním sboru, ozbrojených silách
České republiky, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako
uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo
činnosti obdobné.
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(6) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení neuspěl ani ve druhém kole
výběrového řízení, vyhlásí se třetí kolo výběrového řízení, kterého se může dále zúčastnit
a) úředník územního samosprávného celku,
b) příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti rada,
c) voják z povolání alespoň v hodnosti majora,
d) úředník Evropské unie,
e) zaměstnanec mezinárodní organizace, nebo
f) vedoucí zaměstnanec podle zákoníku práce, který má složenou úřednickou zkoušku,
pokud v uplynulých 6 letech nejméně po dobu 3 let vykonával ve správním úřadu, v krajském
úřadu, obecním úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, instituci Evropské unie,
mezinárodní organizaci, na vysoké škole, u jiného zaměstnavatele nebo jako uvolněný člen
zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem činnosti podle § 5 nebo činnosti
obdobné anebo zastával pracovní místo tajemníka obecního úřadu.
§ 59
(1) Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo vedoucího
oddělení představeného jmenována osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou
zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 2 měsíců;
ustanovení § 29 odst. 3 se použije obdobně. Příplatek za vedení po tuto dobu nepřísluší.
(2) Státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky
nárok na změnu trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na jmenování na služební
místo vedoucího oddělení představeného na dobu neurčitou, nebo na změnu trvání
služebního poměru na dobu určitou a na jmenování na služební místo vedoucího oddělení
představeného na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zkušební doba podle § 29 odst. 2 tím není dotčena.
§ 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,
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 chování nebo
jednání, jímž narušil důstojnost své funkce nebo ohrozil důvěru v jeho nestranné, odborné
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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) Výkon služby na služebním místě představeného končí též dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o kárném opatření podle § 90 odst. 2 písm. c) nebo d).
§ 83
Zákaz konkurence
(1) Systemizace může stanovit služební místa, pro která se stanoví zákaz se po skončení
služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů
nebo být jejich společníkem nebo členem v oboru, který je shodný s příslušným oborem
služby, nebo být v pracovním nebo obdobném poměru k podnikateli v takovém oboru (dále
jen „zákaz konkurence“).
(1) Vláda může v rámci systemizace stanovit služební místa představených, pro která
lze stanovit nebo sjednat zákaz konkurence. Vláda může v rámci systemizace dále
stanovit služební místa státních zaměstnanců, na kterých se rozhoduje o zadávání
veřejných zakázek nebo při výkonu práv a povinností zprostředkovatele při realizaci
dotační politiky, pro která lze stanovit nebo sjednat zákaz konkurence.
(2) Při jmenování na služební místo představeného lze státnímu zaměstnanci stanovit zákaz
konkurence. Zákaz konkurence lze státnímu zaměstnanci stanovit při jmenování
na služební místo představeného podle odstavce 1. Zákaz konkurence lze stanovit jen
na určitou dobu počínající dnem skončení služebního poměru, nejdéle však na dobu 1 roku
ode dne odvolání ze služebního místa představeného nebo ode dne uplynutí doby jmenování
na služební místo představeného na dobu určitou.
(3) Zákaz konkurence lze stanovit i státnímu zaměstnanci při zařazení na služební místo,
na kterém bude rozhodovat o zadávání veřejných zakázek nebo rozhodovat při výkonu práv
a povinností zprostředkovatele při realizaci dotační politiky. Zákaz konkurence lze státnímu
zaměstnanci stanovit při zařazení na služební místo podle odstavce 1. V tomto případě lze
zákaz konkurence stanovit jen na určitou dobu počínající dnem skončení služebního poměru,
nejdéle však na dobu 6 měsíců ode dne skončení zařazení na takové služební místo.
(4) Zákaz konkurence podle odstavců 2 nebo 3 může služební orgán se státním
zaměstnancem sjednat též dohodou, a to i po jmenování na služební místo představeného
nebo po zařazení na služební místo uvedené v odstavci 3.
(4) Zákaz konkurence po jmenování nebo zařazení na služební místo podle odstavce 1
lze sjednat dohodou.
(5) Po dobu trvání zákazu konkurence přísluší bývalému státnímu zaměstnanci peněžité
vyrovnání ve výši průměrného výdělku, kterého dosahoval na služebním místě podle odstavce
2 nebo 3 1. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období.
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(6) Osoba, která zákaz konkurence poruší, je povinna vrátit služebnímu úřadu dvojnásobek
poměrné části peněžitého vyrovnání, která se určí počtem dnů od počátku porušení zákazu
konkurence do konce jeho trvání.
(7) Zákaz konkurence se nevztahuje na podnikatelskou činnost vykonávanou jako
svobodné povolání podle jiného zákona.
§ 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) Státním zaměstnancům lze osobní příplatek snížit nebo odejmout také z důvodu snížení
objemu potřebných prostředků v důsledku zvýšení platových tarifů; úhrn platového tarifu
a osobního příplatku tím však nesmí poklesnout.
(3) (2) Státnímu zaměstnanci lze do jeho prvního služebního hodnocení přiznat, zvýšit,
snížit nebo odejmout osobní příplatek, a to na návrh představeného.
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