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III. 

N á v r h 
 

ZÁKON 
 

ze dne ………………. 2018, 
 

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

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o státní službě 

 
Čl. I 

 
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona 
č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., 
zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., 
zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona 
č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Pro služební místo mohou být služebním předpisem stanoveny nejvýše 
3 obory služby, a jde-li o služební místo představeného, nejvýše 4 obory služby.“.  

 
2. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „ministr vnitra“ nahrazují slovy „předseda vlády“ a slova 

„náměstkovi ministra vnitra pro státní službu (dále jen „náměstek pro státní službu“)“ 
se nahrazují slovy „generálnímu řediteli státní služby (dále jen „generální ředitel“)“. 
 

3. V § 10 dost. 1 písm. c) se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „generální 
ředitel“ a slova „sekce pro státní službu“ se nahrazují slovy „Generálního ředitelství 
státní služby (dále jen „generální ředitelství“)“. 
 

4. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova „sekce pro státní službu“ nahrazují slovy „generálního 
ředitelství“ a slova „sekci pro státní službu“ se nahrazují slovy „generálním ředitelství“. 
 

5. V § 11 odst. 4 větě první se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „generální 
ředitel“ a slova „sekce pro státní službu“ se nahrazují slovy „generálního ředitelství“ 
a ve větě druhé se slova „náměstkem pro státní službu“ nahrazují slovy „generálním 
ředitelem“. 
 

6. V § 12 odst. 1 se slova „náměstkem pro státní službu“ nahrazují slovy „generálním 
ředitelem“. 
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7. V § 12 odst. 5 větě první se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „generální 
ředitel“, ve větě druhé se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy „generálního 
ředitele“ a ve větě třetí se slova „Náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „Generální 
ředitel“. 
 

8. V § 12 odst. 6 se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „generální ředitel“. 
 

9. V § 12 odst. 7 větě první se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „generální 
ředitel“ a ve větě druhé se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generálního ředitele“. 
 

10. § 13 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 13 
Generální ředitelství 

  
(1) Generální ředitelství 

 
a) koordinuje strategické a koncepční činnosti související se státní službou, 
 
b) připravuje návrh systemizace služebních míst (dále jen „systemizace“) na základě 
návrhů služebních orgánů a vyhodnocuje její dodržování, 
 
c) koordinuje zpracování návrhů organizačních struktur služebních úřadů, není-li 
stanoveno jinak, 
 
d) koordinuje systém hodnocení státních zaměstnanců, 
 
e) koordinuje vzdělávání státních zaměstnanců a připravuje vzdělávací programy 
a rámcová pravidla pro vzdělávání státních zaměstnanců, 
 
f) hodnotí vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby 
služebními úřady a předkládá o tom jednou ročně zprávu vládě, 
 
g) plní další úkoly stanovené zákonem. 
     

(2) Generální ředitelství je sekcí Úřadu vlády. 
  

(3) V čele generálního ředitelství je generální ředitel, který má postavení náměstka 
pro řízení sekce a je podřízen předsedovi vlády. 

  
(4) V generálním ředitelství se zřizuje služební místo personálního ředitele 

generálního ředitelství. Personální ředitel generálního ředitelství má postavení ředitele 
odboru. Generální ředitel může pověřit personálního ředitele generálního ředitelství 
výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního 
poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa 
představeného nebo skončení služebního poměru. 
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(5) Není-li služební místo generálního ředitele obsazeno, vykonává jeho 
pravomoci personální ředitel generálního ředitelství. Není-li služební místo generálního 
ředitele ani služební místo personálního ředitele generálního ředitelství obsazeno, pověří 
předseda vlády některého ze státních tajemníků výkonem pravomocí generálního ředitele. 

  
(6) Generální ředitel a státní zaměstnanec jím písemně pověřený jsou oprávněni 

vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců. 
Pověření ke kontrole může mít i formu průkazu, jehož vzor stanoví Úřad vlády 
vyhláškou. Při výkonu kontroly se postupuje podle kontrolního řádu.“. 

 
11. V § 14 odst. 5 se slova „s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j),“ zrušují. 

 
12. V § 15 odst. 4 se slova „změn služebního poměru podle § 44 písm. f) a g) a skončení 

služebního poměru“ nahrazují slovy „jmenování na služební místo představeného“ 
a slova „po projednání“ se nahrazují slovy „v dohodě“. 
 

13. V § 15 odst. 7 se slova „s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j),“ zrušují. 
 

14. V § 17 odst. 2 větě první se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „generální 
ředitelství“ a slova „Ministerstvem vnitra“ se nahrazují slovy „generálním ředitelstvím“. 
 

15. V § 17 odst. 2 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Při vypracování návrhu systemizace 
ministerstva nebo jemu podřízeného služebního úřadu se postupuje v součinnosti 
s příslušným členem vlády. Při vypracování návrhu systemizace Úřadu vlády se 
postupuje v součinnosti s vedoucím Úřadu vlády, s výjimkou části systemizace týkající se 
státních zaměstnanců zařazených v útvaru podřízeném členovi vlády, kdy se postupuje 
v součinnosti s tímto členem vlády, a části systemizace týkající se státních zaměstnanců 
zařazených v generálním ředitelství, kdy se postupuje v součinnosti s generálním 
ředitelem.“. 
 

16. V § 17 odst. 3 větě druhé se slova „ministr vnitra“ nahrazují slovy „předseda vlády“.  
 

17. V § 19 odst. 1 větě první se slova „Ministerstvu vnitra“ nahrazují slovy „generálnímu 
ředitelství“, ve větě druhé se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „generální 
ředitelství“ a ve větě třetí se slova „Ministerstva vnitra“ nahrazují slovy „generálního 
ředitelství“ a slova „může Ministerstvo vnitra návrh předložit“ se nahrazují slovy 
„předloží předseda vlády návrh“. 
 

18. V § 24 odst. 5 větě první se za text „§ 49 odst. 2,“ vkládá text „§ 51 odst. 6“.  
 

19. V § 24 odst. 8 se slova „Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách“ nahrazují 
slovy „generální ředitelství na internetových stránkách Úřadu vlády“. 
 

20. V § 35 odstavec 2 zní: 
 
„(2) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci na jeho žádost vykonat 

úřednickou zkoušku nejpozději  
 

a) před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou, nebo 
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b) do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném 
nebo dalším oboru služby.“. 
 

21. V § 36 odst. 2 větě druhé se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „generální 
ředitelství“.  
 

22. V § 38 odst. 1 se slova „Ministerstvem vnitra“ nahrazují slovy „generálním ředitelstvím“.  
 

23. V § 40 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 

24. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; ustanovení § 38 odst. 1 se použije 
obdobně“. 
 

25. V § 41 se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „Úřad vlády“.  
 

26. V § 42 větě první se slova „uvedený v § 29 odst. 1“ nahrazují slovy „zařazený 
na služební místo nebo jmenovaný na služební místo ředitele odboru nebo vedoucího 
oddělení, který byl přijat do služebního poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1,“ 
a za slova „na zařazení na“ a slova „nebo jmenování na“ se doplňuje slovo „dosavadní“. 
 

27. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Státní zaměstnanec jmenovaný na služební místo generálního ředitele, 
státního tajemníka, vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce, ředitele sekce 
nebo personálního ředitele generálního ředitelství, který byl přijat do služebního poměru 
na dobu určitou podle § 29 odst. 1, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok 
na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou 
uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a na jmenování na dosavadní 
služební místo představeného na dobu určitou uvedenou v § 52 odst. 1, § 53 odst. 1, 
§ 54 odst. 1 nebo § 55 odst. 1 anebo na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení. Zkušební doba podle § 29 odst. 2 tím není dotčena.“. 

 
28. V § 49 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; pokud podle závěrů 2 po sobě 

jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků, lze státního 
zaměstnance zařadit i na služební místo zařazené v platové třídě až o 2 platové třídy 
vyšší, než je dosavadní služební místo“. 
 

29. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Na obsazení volného služebního místa 
generálního ředitele, státního tajemníka, vedoucího služebního úřadu a personálního 
ředitele generálního ředitelství se koná výběrové řízení vždy.“. 
 

30. V § 51 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
 
„(4) Výkonem vedoucí funkce se rozumí výkon služby na služebním místě 

představeného nebo výkon jiné obdobné vedoucí nebo řídící funkce.“. 
 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 
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31. V § 51 odstavec 5 zní:  
 

(5) Osoba, která byla jmenována na služební místo představeného, se po dobu 
3 let od ukončení výkonu služby na služebním místě představeného považuje za osobu 
splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení uvedené v § 52 až 58 na služební 
místo představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení; to neplatí, jde-li o osobu, 
která byla ze služebního místa představeného odvolána z důvodů uvedených 
v § 60 odst. 1 písm. b) nebo které bylo uloženo kárné opatření uvedené 
v § 89 odst. 2 písm. c), a dále jde-li o osobu, jejíž předchozí služební poměr skončil 
z důvodů uvedených v § 72 odst. 1 písm. b) nebo v § 74 odst. 1 písm. a) až c) a e).“. 
 

32. V § 51 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „; pokud podle závěrů dvou po sobě 
jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků, 
lze představeného jmenovat i na služební místo představeného zařazené v platové třídě 
až o 2 platové třídy vyšší, než je dosavadní služební místo představeného“. 

 
33. V § 52 se v nadpisu slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy „generálního 

ředitele“. 
 

34. V § 52 odst. 1 větě první se slova „Náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy 
„Generálního ředitele“ a ve větě druhé se slova „náměstkem pro státní službu“ nahrazují 
slovy „generálním ředitelem“. 
 

35. V § 52 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Výběrového řízení se může zúčastnit“ 
nahrazují slovy „V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit“. 
 

36. V § 52 odst. 3 písm. a) se za slova „náměstka pro řízení sekce,“ vkládají slova „ředitele 
sekce,“ a slova „nebo personálního ředitele sekce pro státní službu, nebo“ se nahrazují 
slovy „, personálního ředitele generálního ředitelství nebo ředitele odboru,“. 
 

37. V § 52 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 
„b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí 
zaměstnance, nebo“. 

 
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).  

 
38. V § 52 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „ve správním úřadu“ nahrazují slovy 

„v organizační složce státu“ a slova „, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři 
Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu“ se zrušují. 
 

39. V § 52 odst. 4 se slova „žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení 
neuspěl“ nahrazují slovy „služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení 
obsazeno“. 
 

40. V § 52 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 

„(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která 
je státním občanem České republiky, dosáhla věku 40 let a v uplynulých 8 letech 
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vykonávala nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci činnosti podle § 5 nebo činnosti 
obdobné.“. 

 
41. V § 53 odst. 2 větě první se slova „sekce pro státní službu“ nahrazují slovy „generální 

ředitelství“, ve větě druhé se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generální ředitel“ a ve větě třetí slova „náměstkem pro státní službu“ se nahrazují slovy 
„generálním ředitelem“. 
 

42. V § 53 odst. 3 písm. a) se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generálního ředitele“ a slova „nebo ředitele odboru, nebo“ se nahrazují slovy „ředitele 
sekce, personálního ředitele generálního ředitelství nebo ředitele odboru,“. 
 

43. V § 53 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 
„b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí 
zaměstnance, nebo“. 

 
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).  
 

44. V § 53 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „ve správním úřadu“ nahrazují slovy 
„v organizační složce státu“ a slova „, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři 
Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu“ se zrušují. 

 
45. V § 53 odst. 4 se slova „žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení 

neuspěl“ nahrazují slovy „služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení 
obsazeno“. 
 

46. V § 53 odstavec 5 zní: 
 

„(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, 
která v uplynulých 8 letech vykonávala nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci činnosti 
podle § 5 nebo činnosti obdobné.“. 
 

47. V § 54 odst. 1 větě první se slovo „neurčitou“ nahrazuje slovy „5 let“ a ve větě druhé se 
slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „generální ředitel“. 
 

48. V § 54 odst. 2 větě první až třetí se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generálního ředitele“. 
 

49. V § 54 odst. 3 se za slova „s výjimkou vedoucího oddělení,“ vkládají slova 
„nebo vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí 
zaměstnance,“, slova „ve správním úřadu“ se nahrazují slovy „v organizační složce státu“ 
a slova „, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři 
Senátu“ se zrušují. 
 

50. V § 54 odst. 4 se slova „žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení 
neuspěl“ nahrazují slovy „služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení 
obsazeno“. 
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51. V § 54 odstavec 5 zní: 
 

„(5)  Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která 
v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně 
po dobu 4 let, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci.“. 

 
52. V § 55 odst. 1 větě první se za slovo „tajemník“ vkládají slova „na dobu 5 let“ a ve větě 

druhé se za slovo „úřadu“ vkládají slova „na dobu 5 let“. 
 

53. V § 55 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 
„b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož 
obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,“. 

 
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).  
 

54. V § 55 odst. 3 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“. 
 

55. V § 55 odst. 3 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 

56. V § 55 odst. 3 se písmeno h) zrušuje. 
 

57. V § 55 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „ve správním úřadu“ nahrazují slovy 
„v organizační složce státu“ a slova „, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři 
Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu“ se zrušují. 
 

58. V § 55 odst. 4 se slova „žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení 
neuspěl“ nahrazují slovy „služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení 
obsazeno“. 
 

59. V § 55 odstavec 5 zní: 
 

„(5)  Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, 
která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné 
nejméně po dobu 3 let, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci.“. 

 
60. V § 55 se odstavec 6 zrušuje. 

 
61. V § 56 se v nadpisu slova „sekce pro státní službu“ nahrazují slovy „generálního 

ředitelství“. 
 

62. V § 56 se slova „sekce pro státní službu“ nahrazují slovy „generálního ředitelství“ a slova 
„náměstka pro státní službu“ se nahrazují slovy „generálního ředitele“. 
 

63. V § 57 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 
„b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož 
obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,“. 
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Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).  
 

64. V § 57 odst. 3 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“. 
 

65. V § 57 odst. 3 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 

66. V § 57 odst. 3 se písmeno h) zrušuje. 
 

67. V § 57 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „ve správním úřadu“ nahrazují slovy 
„v organizační složce státu“ a slova „, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři 
Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu“ se zrušují. 

 
68. V § 57 odst. 4 se slova „žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení 

neuspěl“ nahrazují slovy „služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení 
obsazeno“. 

 
69. V § 57 odstavec 5 zní: 
 

„(5)  Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, 
která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné 
nejméně po dobu 2 let, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci.“. 

 
70. V § 57 se odstavec 6 zrušuje. 

 
71. Nadpis nad označením § 58 se zrušuje. 

 
72. Pod označení § 58 se vkládá nadpis „Jmenování na služební místo vedoucího 

oddělení“. 
 

73. V § 58 odstavce 2 až 4 znějí: 
 

„(2) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit osoba, která v uplynulých 
4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku. 

 
(3) V případě, že služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení 

obsazeno, vyhlásí se druhé kolo výběrového řízení. 
 
(4) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která splňuje 

předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 
písm. b).“. 
 

74. V § 58 se odstavce 5 a 6 zrušují. 
 

75. V § 60 odst. 1 písm. b) se za slovo „nevyhovujících“ vkládají slova „nebo dostačujících“. 
 

76. V § 60 odst. 3 větě první a druhé se slova „Náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy 
„Generální ředitel“, slova „sekce pro státní službu“ se nahrazují slovy „generálního 
ředitelství“ a slova „náměstka pro státní službu z důvodu, že služební místo náměstka pro 
státní službu“ se nahrazují slovy „generálního ředitele z důvodu, že služební místo 
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generálního ředitele“. 
 

77. V § 61 odst. 1 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 

78. V § 61 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo dohodu o hmotné 
odpovědnosti“. 
 

79. V § 61 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se 
písmeno h), které zní: 

 
„h) z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku nejpozději do 12 měsíců ode 
dne, kdy začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby.“. 

 
80. V § 61 odst. 2 písm. a) se slova „orgánu státní zdravotní správy“ nahrazují slovy 

„příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,“. 
 

81. V § 61 odst. 2 písm. d) se za slova „jestliže byl“ vkládají slova „státní zaměstnanec 
vykonávající službu v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb“. 
 

82. V § 61 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Dlouhodobým pozbytím způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle 
odstavce 2 písm. a) se rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, 
smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat 
dosavadní službu, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze 
předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této služby 
by vážně ohrozil jeho zdraví.“. 

 
83. V § 62 odst. 1 se text „g)“ nahrazuje textem „h)“. 

 
84. V § 70 odst. 1 se za text „§ 67a,“ vkládá text „, 67b“. 

 
85. V § 70 odst. 3 větě první se slova „systemizace, nebo“ nahrazují slovy „systemizace nebo 

proto, že uplynula doba určitá, na kterou byl státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 
zařazen nebo jmenován na služební místo, anebo“ a slova „; přednostně se zařazují státní 
zaměstnanci z příslušného oboru služby“ se nahrazují slovy „na kterém je služba pro něj 
vhodná“. 
 

86. V § 74 odst. 1 písm. g) se za slovo „zaměstnanec“ vkládá text „uvedený v § 29 odst. 1“. 
 

87. V § 77 odst. 4 větě druhé se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generální ředitel“. 
 

88. V § 77 odst. 5 se slova „náměstka pro státní službu zprostit vláda nebo ministr vnitra 
na základě pověření vlády“ nahrazují slovy „generálního ředitele zprostit předseda 
vlády“. 
 

89. V § 79 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, nebo do působnosti 
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organizačního útvaru, v němž je zařazeno jeho služební místo“. 
 

90. V § 82 odst. 2 větě druhé se slova „státní zaměstnanec, do jehož oboru služby tato 
záležitost spadá,“ nahrazují slovy „jím pověřený státní zaměstnanec“. 
 

91. V § 85 odst. 2 větě druhé se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generální ředitel“. 
 

92. V § 88 odst. 2 větě druhé se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generální ředitel“. 
 

93. V § 92 odst. 1 a 2 se slova „Ministerstvu vnitra“ nahrazují slovy „generálním ředitelství“. 
 

94. V § 93 se slova „Ministerstvu vnitra“ nahrazují slovy „generálním ředitelství“. 
 

95. V § 94 odst. 1 větě první a druhé se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generálního ředitele“. 
 

96. V § 107 odst. 3 se za slovo „vychází“ vkládá slovo „zejména“ a na konci textu odstavce 3 
se doplňují slova „a z návrhů jeho představeného“. 
 

97. Za § 125 se vkládá nový § 125a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 125a 
Uplatnění nároku na náhradu škody 

 
Nárok na náhradu škody se uplatňuje v občanském soudním řízení.“. 

 
98. V § 152 odst. 1 větě první se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy 

„generálního ředitele“. 
 

99. V § 153 odst. 2 větě druhé se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „generální 
ředitelství“. 
 

100. V § 154 odst. 3 se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „Úřad vlády“. 
 

101. V § 155 se odstavec 2 zrušuje. 
 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 
 
102. V § 155 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „a“. 

 
103. V § 155 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) 

se zrušují. 
 

104. V § 155 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 
 „b) velmi dobré výsledky,“. 
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Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) a e). 
 
105. V § 155 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které zní: 
 
   „(5) Služební hodnocení se provede nejpozději do 12 měsíců ode dne vzniku 

služebního poměru. Služební hodnocení se dále provede podle potřeby, nejméně však 
jednou za 3 roky za uplynulé, dosud nehodnocené období, které zahrnuje alespoň 
60 odsloužených dnů ode dne seznámení státního zaměstnance s předchozím služebním 
hodnocením.  

 
   (6) Služební hodnocení se dále provede na požádání státního zaměstnance 

za uplynulé, dosud nehodnocené období, které zahrnuje alespoň 60 odsloužených dnů 
ode dne seznámení státního zaměstnance s předchozím služebním hodnocením. 

 
   (7) Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o tom, 

že ve službě dosahoval nevyhovujících výsledků, další služební hodnocení se provede 
vždy po uplynutí 60 odsloužených dnů ode dne seznámení státního zaměstnance 
s předchozím služebním hodnocením.  

 
   (8) Služební hodnocení se dále provede, přechází-li státní zaměstnanec na jiný 

služební úřad; toto služební hodnocení neobsahuje závěr o tom, jaké státní zaměstnanec 
dosahoval ve službě výsledky, ani stanovení individuálních cílů pro další osobní rozvoj 
státního zaměstnance a zašle se novému služebnímu orgánu státního zaměstnance.“. 

 
 Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 9. 

 
106. V § 156 odst. 2 se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „pověřený člen 

vlády v součinnosti s generálním ředitelem“. 
 
107. V § 156 odst. 3 se slova „náměstek pro státní službu v součinnosti s příslušným členem 

vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády“ nahrazují slovy „příslušný člen vlády nebo 
vedoucí Úřadu vlády v součinnosti s generálním ředitelem“. 

 
108. V § 156 odst. 4 se slova „státní tajemník“ nahrazují slovy „příslušný člen vlády“ a slova 

„s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády“ se nahrazují slovy „se 
státním tajemníkem“. 

 
109. V § 156 odst. 5 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova „sekce pro státní službu“ 

nahrazují slovy „generálního ředitelství“ a slova „náměstek pro státní službu“ se 
nahrazují slovy „generální ředitel“. 

 
110. V § 156 odst. 6 se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy „generálního 

ředitele“ a slova „vláda nebo ministr vnitra na základě pověření vlády“ se nahrazují 
slovy „předseda vlády“. 

 
111. Za § 156 se vkládá nový § 156a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 156a 
Námitky proti služebnímu hodnocení 
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(1) Státní zaměstnanec může podat proti služebnímu hodnocení námitky 
do 15 dnů ode dne, kdy mu byl vydán stejnopis služebního hodnocení. Námitky 
se podávají písemně služebnímu orgánu, musí z nich být zřejmé, proti jaké části 
služebního hodnocení směřují, a musí obsahovat odůvodnění a návrh způsobu úpravy 
služebního hodnocení.  

 
(2) Služební orgán vyřídí podané námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení 

tak, že jim zcela nebo zčásti vyhoví a služební hodnocení upraví, nebo je zamítne. 
Námitky, z nichž není zřejmé, proti jaké části služebního hodnocení směřují, 
nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění nebo návrh způsobu úpravy služebního 
hodnocení, služební orgán zamítne jako nedůvodné. Proti upravenému služebnímu 
hodnocení nelze podat další námitky.“.   

 
112. V § 157 odst. 1 se za slova „služebního poměru“ vkládají slova „, s výjimkou věcí 

podle § 159 odst. 2 písm. j),“. 
 
113. V § 162 odst. 4 písmeno a) zní:  
 
 „a) generální ředitel vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený služební 

úřad, státnímu tajemníkovi, personálnímu řediteli generálního ředitelství a ve věcech, 
v nichž rozhodl generální ředitel,“. 

 
114. V § 163 se slova „náměstka pro státní službu“ nahrazují slovy „generálního ředitele“. 
 
115. V § 168 odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „poměru“ se vkládají slova 

„nebo o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku,“ a slova 
„obsahující závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovující výsledky“ se nahrazují 
slovy „, které bylo podkladem pro vydání rozhodnutí.“. 

 
116. V § 168 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokud odvolací orgán shledá, že služební 

hodnocení je v rozporu s právními předpisy, provede se nové služební hodnocení; 
k původnímu služebnímu hodnocení se nepřihlíží a původní služební hodnocení se 
vyřadí z osobního spisu státního zaměstnance.“. 

 
117. V § 180 odst. 2 se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „generální ředitelství“. 

 
118. V § 181 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 
 „f) adresa elektronické pošty zřízená státnímu zaměstnanci služebním úřadem,“. 
 
 Dosavadní písmena f) až w) se označují jako písmena g) až x). 
 
119. V § 183 odst. 1 úvodní části ustanovení, odst. 2 úvodní části ustanovení a odst. 3 úvodní 

části ustanovení se slova „Ministerstvo vnitra“ nahrazují slovy „Generální ředitelství“. 
 
120. V § 183 se na konci odstavce 1 a 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 

které zní: 
 

„d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAUXHZJRQ)



13 

 

121. § 202 se zrušuje. 
 
122. V příloze č. 2 se slova „náměstek pro státní službu“ nahrazují slovy „generální ředitel“. 
  

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. Dosavadní náměstek ministra vnitra pro státní službu je ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona generálním ředitelem státní služby; funkční období mu běží ode dne jmenování 
náměstkem ministra vnitra pro státní službu. 

 
2. Dosavadní personální ředitel sekce pro státní službu je ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona personálním ředitelem Generálního ředitelství státní služby; funkční období 
mu běží ode dne jmenování personálním ředitelem sekce pro státní službu. 

 
3. Dosavadní sekce pro státní službu Ministerstva vnitra je ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona Generálním ředitelstvím státní služby. 
 
4. Vyhlášky vydané Ministerstvem vnitra podle § 13 odst. 7, § 41 a § 154 odst. 3 zákona 

č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do doby vydání vyhlášek nových považují 
za vyhlášky vydané Úřadem vlády České republiky. 

 
5. Dosavadní služební předpisy vydané náměstkem ministra vnitra pro státní službu 

se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do doby vydání nových služebních předpisů 
považují za služební podpisy vydané generálním ředitelem státní služby.  
 

6. Dosavadní služební předpisy vydané personálním ředitelem sekce pro státní službu se 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do doby vydání nových služebních předpisů 
považují za služební předpisy vydané personálním ředitelem generálního ředitelství. 

 
7. S majetkem České republiky, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu 

Ministerstvo vnitra nebo jím zřízená státní příspěvková organizace, který užívá dosavadní 
sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
příslušný hospodařit Úřad vlády České republiky. Ke dni zřízení Generálního ředitelství 
státní služby ministr vnitra a vedoucí Úřadu vlády České republiky určí opatřením 
majetek, s nímž je Úřad vlády České republiky příslušný hospodařit; ustanovení § 20 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se užije obdobně. 

 
8. Státní zaměstnanci zařazení v dosavadní sekci pro státní službu Ministerstva vnitra jsou 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona státními zaměstnanci zařazenými v  Generálním 
ředitelství státní služby Úřadu vlády České republiky. 

 
9. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky 

zařazených k výkonu práce v dosavadní sekci pro státní službu Ministerstva vnitra 
přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad vlády České republiky. 
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10. Nestanoví-li se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona jinak postupem podle 
zákona č. 234/2014 Sb. nebo podle jiného zákona, přecházejí ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona prostředky účtu rezervního fondu, účtu cizích prostředků, účtu fondu 
kulturních a sociálních potřeb, které se vztahují ke státním zaměstnancům zařazeným 
v dosavadní sekci pro státní službu Ministerstva vnitra nebo k zaměstnancům České 
republiky zařazeným k výkonu práce v dosavadní sekci pro státní službu Ministerstva 
vnitra, na obdobné účty u Úřadu vlády České republiky; obdobně přecházejí i nároky 
z nespotřebovaných výdajů. 

 
11. Ministerstvo vnitra zabezpečí provoz informačního systému o státní službě do vytvoření 

podmínek pro zabezpečení provozu Úřadem vlády České republiky nebo jím určenou 
osobou. 

 
12. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně 

neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona 
č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 
13. Jako podklad pro vydání rozhodnutí podle § 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít služební hodnocení 
provedené nejdříve za období, které zahrnuje alespoň 60 odsloužených dnů 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
14. Státní zaměstnanec, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jmenován 

na služební místo vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele 
sekce, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za jmenovaného na dobu 
určitou 5 let, jejíž běh počal dnem jeho jmenování na služební místo.  
 

15. Ustanovení § 61 odst. 1 písm. h) zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.   

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky 

 
Čl. III 

 
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., 
zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona 
č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření 
č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona 
č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona 
č. 173/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., 
zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona 
č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., 
zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona 
č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., 
zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona 
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č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., 
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona 
č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., 
zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona 
č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., 
zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona 
č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., 
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., 
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 225/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., 
zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., 
zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona 
č. 246/2017 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 12 odst. 4 se slova „a státní služby“ zrušují. 

 
2. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 
„(4) Organizační jednotkou Úřadu vlády České republiky je Generální ředitelství 

státní služby.“. 
 

ČÁST TŘETÍ 
Změna soudního řádu správního 

 
Čl. IV 

 
V § 101e odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona 

č. 250/2014 Sb., se slova „náměstek ministra vnitra pro státní službu“ nahrazují slovy 
„generální ředitel státní služby“. 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o střetu zájmů 
 

Čl. V 
 

V § 2 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., 
písmeno d) zní: 

 
„d) náměstek člena vlády a generální ředitel státní služby,“. 

 
ČÁST PÁTÁ 
ÚČINNOST 

 
Čl. VI 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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