
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

 

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

 ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 798) 

 

 
Vláda na své schůzi dne 23. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,  

a zaujala k němu neutrální stanovisko.  

 

Vláda považuje za potřebné upozornit, že navržená zákonná úprava, jakkoliv je 

motivována legitimními úmysly, vykazuje nedostatky, na které by v dalším legislativním 

procesu mělo být reagováno: 

a) Nově navržené ustanovení § 190a zákona o státní službě vytváří nerovnost mezi 

jednotlivými skupinami zaměstnanců. Umožňuje totiž, aby zaměstnanec uvedený 

v § 190a mohl praxi v podobě doby výkonu činnosti podle § 5 téhož zákona získat 

v období od 1. července 2015 do 31. srpna 2021, neboť podle § 190 odst. 1 písm. d) 

zákona se tato doba posuzuje zpětně ode dne podání žádosti, a tím se vyhnout 

povinnosti složit úřednickou zkoušku, kterou jiní zaměstnanci v případě nedostatečné 

délky praxe ke dni 31. srpna 2015 složit museli.  

b) Uvedenou nově navrhovanou úpravu by bylo možno považovat za ne zcela spravedlivou 

i s ohledem na dodatečnou změnu lhůty pro podání žádosti o přijetí do služebního 

poměru, neboť podle stávajících přechodných ustanovení tato lhůta pro všechny 

zaměstnance v pracovním poměru na místech, která se stala místy služebními, dnem 

31. srpna 2015 uplynula a navrženou změnou dojde k vynětí jedné skupiny 

zaměstnanců jen proto, že nesplňují jednu podstatnou podmínku pro výkon služby. 

c) Problematické pak budou důsledky navrhovaného ustanovení v těch případech, kdy 

současná úprava již přiměla některé zaměstnance ke skončení pracovního poměru 

(takový zaměstnanec o možné prodloužení pracovního poměru do 31. srpna 2021 

definitivně přišel).  

d)   Nevýhodná může být navržená úprava rovněž pro zaměstnance, kteří požádali o přijetí 

do služebního poměru a nebylo jim vyhověno, protože předpoklad vzdělání nesplnili, 

a kteří počítali s tím, že jejich pracovní poměr skončí dnem 30. června 2017 a k tomuto 
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datu obdrží odstupné (§ 190 odst. 5  zákona o státní službě). Těmto zaměstnancům 

samozřejmě nic nebrání v tom, aby k 30. červnu 2017 pracovní poměr rozvázali 

(například dali výpověď), odstupné však jim ze zákona k 30. červnu 2017 nebude 

příslušet.  
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