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 § 24 odst. 5 za větu první vložit větu
„Výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li se o služební místo náměstka pro řízení sekce,
ředitele odboru nebo vedoucího oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je
převážně spojena činnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q) a lze-li toto služební místo
obsadit státním zaměstnancem, který je zařazen na služebním místě náměstka pro řízení
sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je
převážně spojena činnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q) a kterému uplyne doba
jmenování nejpozději šest měsíců po uvolnění obsazovaného služebního místa, nebo státním
zaměstnancem, který je zařazen mimo výkon služby z důvodu uplynutí doby jmenování na
služební místo náměstka pro řízení sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení
v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je převážně spojena činnost uvedená v § 5 odst. 1
písm. l), p) a q)“.
2. V § 55 na konci odstavce 1 doplnit větu
„Náměstek pro řízení sekce, jehož služební místo je převážně spojeno s činností uvedenou v
§ 5 odst. 1 písm. l), p) a q), je jmenován na dobu 5 let. Službu na služebním místě náměstka
pro řízení sekce, s nímž je převážně spojena činnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q),
nemůže v témže služebním úřadu vykonávat tatáž osoba ve dvou bezprostředně po sobě
jdoucích obdobích.“.
3. V § 57 na konci odstavce 1 doplnit větu
„Ředitel odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, jehož služební místo je převážně spojeno
s činností uvedenou v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q), je jmenován na dobu 5 let. Službu na
služebním místě ředitele odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je převážně
spojena činnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q), nemůže v témže služebním úřadu
vykonávat tatáž osoba ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích obdobích.“
4. V § 58 na konci odstavce 1 doplnit větu
„Vedoucí oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, jehož služební místo je převážně
spojeno s činností uvedenou v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q), je jmenován na dobu 5 let. Službu
na služebním místě vedoucího oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je
převážně spojena činnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q), nemůže v témže služebním
úřadu vykonávat tatáž osoba ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích obdobích.“

II. Vyznačení navrhovaných změn
§ 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 služební místo náměstka pro řízení sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení
v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je převážně spojena činnost uvedená v § 5
odst. 1 písm. l), p) a q) a lze-li toto služební místo obsadit státním zaměstnancem, který
je zařazen na služebním místě náměstka pro řízení sekce, ředitele odboru nebo
vedoucího oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je převážně spojena
činnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q) a kterému uplyne doba jmenování
nejpozději šest měsíců po uvolnění obsazovaného služebního místa, nebo státním
zaměstnancem, který je zařazen mimo výkon služby z důvodu uplynutí doby jmenování
na služební místo náměstka pro řízení sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení
v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je převážně spojena činnost uvedená v § 5
odst. 1 písm. l), p) a q). 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
předpokladech a požadavcích podle § 25,
služebním místě, které má být na základě výběrového řízení obsazeno,
oboru služby, jehož se výběrové řízení týká,
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,
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,
a)
b)
c)
d)

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.
§ 55
Jmenování na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce
(1) Náměstka pro řízení sekce jmenuje státní tajemník na základě výsledku výběrového
řízení. Ředitele sekce jmenuje vedoucí služebního úřadu na základě výsledku výběrového
řízení. Náměstek pro řízení sekce, jehož služební místo je převážně spojeno s činností
uvedenou v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q), je jmenován na dobu 5 let. Službu na služebním
místě náměstka pro řízení sekce, s nímž je převážně spojena činnost uvedená v § 5 odst.
1 písm. l), p) a q), nemůže v témže služebním úřadu vykonávat tatáž osoba ve dvou
bezprostředně po sobě jdoucích obdobích.
(2) Výběrová komise v ministerstvu nebo v Úřadu vlády má 4 členy, které jmenuje
a odvolává státní tajemník, z toho 2 členy na návrh příslušného ministra nebo vedoucího
Úřadu vlády; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise, kterého jmenuje
státní tajemník z těch členů výběrové komise, které jmenoval na návrh příslušného ministra
nebo vedoucího Úřadu vlády. V jiném správním úřadu má výběrová komise 3 členy, které
jmenuje a odvolává vedoucí služebního úřadu.
(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit
a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného, s výjimkou
vedoucího oddělení, ve stejném oboru služby,
b) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského
úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo
c) akademický pracovník, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který
řídí vedoucí zaměstnance,
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu,
v územním samosprávném celku, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké
škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo 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 vykonávající službu na služebním místě představeného,
b) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě vedoucího odboru
krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň druhého stupně řízení a nejméně ve
služební hodnosti vrchní rada,
d) voják z povolání alespoň v hodnosti plukovníka,
e) vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie,

f) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné vedoucí zaměstnance
mezinárodní organizace, nebo
g) akademický pracovník, který řídí jiné vedoucí zaměstnance,
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu, v územním
samosprávném celku, bezpečnostním sboru, ozbrojených silách České republiky, instituci
Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen
zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti
obdobné.
(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) státní zaměstnanec,
b) vedoucí úředník územního samosprávného celku,
c) vedoucí zaměstnanec podle zákoníku práce, který řídí jiné vedoucí zaměstnance,
d) vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň třetího stupně řízení a nejméně
ve služební hodnosti rada,
e) voják z povolání alespoň v hodnosti podplukovníka,
f) úředník Evropské unie, který řídí jiné úředníky Evropské unie,
g) zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné zaměstnance mezinárodní organizace,
nebo
h) akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
pokud v uplynulých 4 letech vykonával nejméně po dobu 2let činnosti podle § 5 nebo
činnosti obdobné.
§ 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. Ředitel odboru v ministerstvu nebo
v Úřadu vlády, jehož služební místo je převážně spojeno s činností uvedenou v § 5 odst. 1
písm. l), p) a q), je jmenován na dobu 5 let. Službu na služebním místě ředitele odboru
v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je převážně spojena činnost uvedená v § 5
odst. 1 písm. l), p) a q), nemůže v témže služebním úřadu vykonávat tatáž osoba ve dvou
bezprostředně po sobě jdoucích obdobích.
(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 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.
(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.
Jmenování na služební místo vedoucího oddělení
§ 58
(1) Vedoucího oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády jmenuje státní tajemník na
základě výsledku výběrového řízení. V jiném správním úřadu jmenuje vedoucího oddělení na
základě výsledku výběrového řízení vedoucí služebního úřadu. Vedoucí oddělení
v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, jehož služební místo je převážně spojeno s činností
uvedenou v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q), je jmenován na dobu 5 let. Službu na služebním
místě vedoucího oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády, s nímž je převážně spojena
činnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. l), p) a q), nemůže v témže služebním úřadu
vykonávat tatáž osoba ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích obdobích.

(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 ředitele odboru. 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 ve služebním poměru na dobu neurčitou,
b) úředník územního samosprávného celku,
c) příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti rada,
d) voják z povolání v důstojnické hodnosti,
e) akademický pracovník, nebo
f) osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo
obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky,
pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let 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 osoba, která v uplynulých 4
letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, a která má
složenou úřednickou zkoušku.
(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
osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25
odst. 5 písm. b).

