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V.

Text novelizovaných zákonů v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
§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,
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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,
u) přípravu k výkonu zahraniční služby.
(2) Vláda stanoví nařízením obory služby.
(3) Pro služební místo mohou být služebním předpisem stanoveny nejvýše
3 obory služby, a jde-li o služební místo představeného, nejvýše 4 obory služby.
§ 10
Služební orgán
(1) Služebním orgánem je
a) vláda nebo ministr vnitra předseda vlády na základě pověření vlády vůči náměstkovi
ministra vnitra pro státní službu (dále jen „náměstek pro státní službu“) generálnímu řediteli
státní služby (dále jen „generální ředitel“),
b) vláda nebo pověřený člen vlády vůči vedoucímu služebního úřadu, který je ústředním
správním úřadem,
c) náměstek pro státní službu generální ředitel vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá
nadřízený služební úřad, státnímu tajemníkovi a personálnímu řediteli sekce pro státní službu
Generálního ředitelství státní služby (dále jen „generální ředitelství“),
d) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči vedoucímu podřízeného služebního
úřadu,
e) personální ředitel sekce pro státní službu generálního ředitelství vůči státním
zaměstnancům zařazeným v sekci pro státní službu generálním ředitelství,
f) vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči ostatním státním zaměstnancům.
(2) Služební orgán jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru.
Služební předpis
§ 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.
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(4) Služební předpisy vydává náměstek pro státní službu generální ředitel, vedoucí
služebního úřadu, státní tajemník nebo personální ředitel sekce pro státní službu generálního
ředitelství. Služební předpis vydaný náměstkem pro státní službu generálním ředitelem 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, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
Český statistický úřad, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře a Státní úřad pro jadernou
bezpečnost.
(5) Služební orgán je povinen vést přehled platných služebních předpisů a aktualizovat
jej.
§ 12
(1) Služební předpis nesmí být v rozporu s právním předpisem nebo služebním
předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro
státní službu generálním ředitelem.
(2) Je-li služební předpis v rozporu s právním předpisem a má-li příslušný služební
úřad nadřízený služební úřad, vyzve služební orgán v nadřízeném služebním úřadu příslušný
služební orgán ke zjednání nápravy a současně pozastaví účinnost takového služebního
předpisu. Účinnost služebního předpisu je pozastavena dnem doručení rozhodnutí služebního
orgánu v nadřízeném služebním úřadu o pozastavení účinnosti služebního předpisu
příslušnému služebnímu orgánu. Služební orgán v nadřízeném služebním úřadu v rozhodnutí
současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Zjedná-li příslušný služební orgán nápravu ve stanovené lhůtě, služební orgán
v nadřízeném služebním úřadu své rozhodnutí o pozastavení účinnosti služebního předpisu
zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení příslušného služebního orgánu o zjednání nápravy,
jehož přílohou je i opatření příslušného služebního orgánu, kterým byla zjednána náprava.
(4) Nezjedná-li příslušný služební orgán nápravu do 30 dnů od doručení výzvy,
služební orgán v nadřízeném služebním úřadu takový služební předpis zruší a o rozhodnutí
o zrušení služebního předpisu informuje příslušný služební orgán.
(5) Je-li služební předpis v rozporu s právním předpisem a služební orgán
v nadřízeném služebním úřadu nepostupuje podle odstavců 2 až 4 nebo příslušný služební
úřad nemá nadřízený služební úřad, vyzve náměstek pro státní službu generální ředitel
příslušný služební orgán ke zjednání nápravy a současně pozastaví účinnost takového
služebního předpisu. Účinnost služebního předpisu je pozastavena dnem doručení rozhodnutí
náměstka pro státní službu generálního ředitele o pozastavení účinnosti služebního předpisu
příslušnému služebnímu orgánu. Náměstek pro státní službu Generální ředitel v rozhodnutí
současně stanoví přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.
(6) Zjedná-li příslušný služební orgán nápravu ve stanovené lhůtě, náměstek pro
státní službu generální ředitel své rozhodnutí o pozastavení účinnosti služebního předpisu
zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení příslušného služebního orgánu o zjednání nápravy,
jehož přílohou je i opatření příslušného služebního orgánu, kterým byla zjednána náprava.
(7) Nezjedná-li příslušný služební orgán nápravu ve stanovené lhůtě, podá
náměstek pro státní službu generální ředitel do 30 dnů od jejího uplynutí návrh na zrušení
služebního předpisu soudu. Jestliže soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví,
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pozbývá rozhodnutí náměstka pro státní službu generálního ředitele o pozastavení účinnosti
služebního předpisu platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
§ 13
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra
a) připravuje návrh systemizace služebních míst (dále jen „systemizace“) na základě návrhů
služebních orgánů a vyhodnocuje její dodržování,
b) koordinuje zpracování návrhů organizačních struktur služebních úřadů, není-li stanoveno
jinak,
c) koordinuje systém hodnocení státních zaměstnanců,
d) koordinuje vzdělávání státních zaměstnanců a připravuje vzdělávací programy a rámcová
pravidla pro vzdělávání státních zaměstnanců,
e) hodnotí vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby
služebními úřady a předkládá o tom jednou ročně zprávu vládě,
f) plní další úkoly stanovené zákonem.
(2) Působnost Ministerstva vnitra stanovenou tímto zákonem, s výjimkou působnosti
svěřené přímo ministrovi vnitra, náměstkovi pro státní službu, státnímu tajemníkovi nebo
personálnímu řediteli sekce pro státní službu a vydávání vyhlášek, vykonává sekce pro státní
službu.
(3) Sekce pro státní službu je organizační jednotkou Ministerstva vnitra.
(4) V čele sekce pro státní službu je náměstek pro státní službu.
(5) V sekci pro státní službu se zřizuje služební místo personálního ředitele sekce
pro státní službu. Personální ředitel sekce pro státní službu má postavení ředitele odboru.
Náměstek pro státní službu může pověřit personálního ředitele sekce pro státní službu
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.
(6) Není-li služební místo náměstka pro státní službu obsazeno, vykonává jeho
pravomoci personální ředitel sekce pro státní službu. Není-li služební místo náměstka
pro státní službu ani služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu obsazeno,
pověří vláda některého ze státních tajemníků výkonem pravomocí náměstka pro státní službu
do doby jmenování nového náměstka pro státní službu.
(7) Náměstek pro státní službu 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
Ministerstvo vnitra vyhláškou. Při výkonu kontroly se postupuje podle kontrolního řádu.
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(8) Stanoví-li tento zákon úkoly služebnímu orgánu, plní je v Ministerstvu vnitra
státní tajemník.
§ 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.
(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.
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§ 14
Vedoucí služebního úřadu
(1) Vedoucí služebního úřadu řídí činnosti související se zajišťováním organizačních
věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího
podřízeného služebního úřadu.
(2) Vedoucí služebního úřadu dále plní úkoly související s pracovněprávními vztahy
zaměstnanců ve správním úřadu.
(3) Vedoucí služebního úřadu může pověřit 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, svého zástupce.
(4) V době nepřítomnosti vedoucího služebního úřadu vykonává jeho zástupce
všechny pravomoci vedoucího služebního úřadu, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí
do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního
místa představeného nebo skončení služebního poměru.
(5) Rozhodování o věcech, o nichž se podle tohoto zákona nevede řízení ve věcech
služby, s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j), může vedoucí služebního úřadu přenést
služebním předpisem na představené.
§ 15
Státní tajemník
(1) Služební místo státního tajemníka se zřizuje v ministerstvu a v Úřadu vlády. Státní
tajemník má postavení náměstka pro řízení sekce.
(2) Státní tajemník řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby,
správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu
podřízeného ministerstvu.
(3) Státní tajemník dále plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců
ve správním úřadu.
(4) Ve věcech týkajících se změn služebního poměru podle § 44 písm. f) a g)
a skončení služebního poměru jmenování na služební místo představeného postupuje státní
tajemník po projednání v dohodě s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády.
(5) Státní tajemník může pověřit 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, svého zástupce.
(6) V době nepřítomnosti státního tajemníka vykonává jeho zástupce všechny
pravomoci státního tajemníka, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru,
jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného
nebo skončení služebního poměru.
(7) Rozhodování o věcech, o nichž se podle tohoto zákona nevede řízení ve věcech
služby, s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j), může státní tajemník přenést služebním
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předpisem na představené.
§ 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 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 generální ředitelství v dohodě
s Ministerstvem financí na základě návrhů služebních orgánů, které mu je v termínu
stanoveném Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím 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 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. 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.
(3) Systemizaci schvaluje vláda na následující kalendářní rok. Návrh systemizace
předkládá vládě ministr vnitra předseda vlády. Vláda je oprávněna upravit v souvislosti se
schvalováním systemizace organizační strukturu služebního úřadu.
(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.
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§ 19
Organizační struktura služebního úřadu
(1) Služební orgán zpracuje podle systemizace návrh organizační struktury
služebního úřadu nebo její změny a prostřednictvím příslušného ústředního správního úřadu
jej předloží Ministerstvu vnitra generálnímu ředitelství k vyjádření. Nevyjádří-li se
Ministerstvo vnitra generální ředitelství k návrhu do 30 dnů od jeho předložení, považuje se
návrh za schválený. Pokud služební orgán nezohlední vyjádření Ministerstva vnitra
generálního ředitelství, může Ministerstvo vnitra návrh předložit předloží předseda vlády
návrh k rozhodnutí vládě, jinak se po uplynutí 15 dnů od vyjádření považuje návrh
za schválený.
(2) Nedojde-li v důsledku schválení organizační struktury nebo její změny
ke skončení služebního poměru nebo odvolání ze služebního místa představeného, schvaluje
organizační strukturu nebo její změnu státní tajemník nebo služební orgán v nadřízeném
služebním úřadu, a není-li nadřízený služební úřad, vedoucí služebního úřadu.
(3) Nesnese-li věc odkladu a je-li to potřebné k plnění rozhodnutí soudu anebo
rozhodnutí orgánu mezinárodní organizace, může služební orgán do doby schválení
organizační struktury služebního úřadu nebo její změny prozatímně postupovat tak, jako by
navržená organizační struktura nebo její změna byla schválena; to neplatí, pokud by tím došlo
ke skončení služebního poměru. Nebude-li navržená organizační struktura nebo její změna
schválena, změny prozatímně provedené v jejím důsledku se od počátku ruší a služební
vztahy se navracejí v předešlý stav.
(4) Jde-li o organizační strukturu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí, Českého statistického úřadu, Úřadu pro přístup
k dopravní infrastruktuře nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, schvaluje ji ten, kdo
je v jejich čele. Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí.
§ 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, § 49
odst. 2, § 51 odst. 6, § 61, 67 nebo 70. Výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li se o zařazení
státního zaměstnance na služební místo uvolněné v souvislosti s vysláním k výkonu 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.
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(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,
e) zákazu konkurence, je-li pro služební místo stanoven,
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 generální ředitelství
na internetových stránkách Úřadu vlády.
§ 35
(1) Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.
(2) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci na jeho žádost vykonat úřednickou
zkoušku nejpozději před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou.
(2) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci na jeho žádost vykonat
úřednickou zkoušku nejpozději
a) před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou, nebo
b) do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo
dalším oboru služby.
(3) Služební úřad umožní osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního
poměru, vykonat úřednickou zkoušku; tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické
zkoušky sama.
(4) Státní zaměstnanec, který úspěšně vykonal úřednickou zkoušku jako osoba podle
odstavce 3, má nárok na úhradu nákladů na vykonání úřednické zkoušky pro obor služby,
k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován, ve výši paušální částky
stanovené služebním předpisem náměstka pro státní službu. Úhradu nákladů poskytuje
služební úřad, ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu, po uplynutí zkušební doby
v nejbližším výplatním termínu určeném ve služebním úřadu pro výplatu platu.
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(5) Přihlášení na úřednickou zkoušku a další organizační věci spojené s úřednickou
zkouškou se uskutečňují prostřednictvím portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku.
§ 36
(1) Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní.
(2) Obecná část úřednické zkoušky se koná písemně. Účelem obecné části úřednické
zkoušky je ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné znalosti organizace a činnosti veřejné
správy, práv, povinností a pravidel etiky státního zaměstnance, právních předpisů obecně
dopadajících na činnost státní správy a práva Evropské unie. Provedení obecné části
úřednické zkoušky zabezpečuje Ministerstvo vnitra generální ředitelství.
(3) Zvláštní část úřednické zkoušky se koná po úspěšném vykonání obecné části
úřednické zkoušky, a to ústně před zkušební komisí. Účelem zvláštní části úřednické zkoušky
je ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné vědomosti a schopnosti a je dostatečně odborně
připraven pro další výkon služby v oboru služby, k jehož výkonu byl na služební místo
zařazen nebo jmenován. Provedení zvláštní části úřednické zkoušky zabezpečuje ústřední
správní úřad ve spolupráci se služebním úřadem.
(4) Za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky se považuje obecná část zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku. Vláda může
nařízením stanovit, že zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního
samosprávného celku k výkonu konkrétní správní činnosti se považuje za rovnocennou
zvláštní části úřednické zkoušky pro příslušný obor služby. Vláda může dále nařízením
stanovit, že za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se považuje zkouška
podle jiného zákona, je-li její obsah a rozsah se zvláštní částí úřednické zkoušky srovnatelný.
§ 38
(1) Služební orgán ve spolupráci s Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím
a ústředním správním úřadem nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky
písemně vyrozumí státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky;
při stanovení termínu zkoušky se přihlíží k žádosti státního zaměstnance.
(2) Brání-li státnímu zaměstnanci ve vykonání úřednické zkoušky v určeném termínu
překážka ve službě, stanoví se mu náhradní termín konání úřednické zkoušky.
§ 40
(1) Jestliže státní zaměstnanec úřednickou zkoušku nevykonal úspěšně, umožní mu
služební orgán její opakování na základě jeho písemné žádosti. Úřednickou zkoušku lze
opakovat jen jednou.
(2) Žádost o opakování úřednické zkoušky musí být doručena služebnímu orgánu
do 30 pracovních dnů po doručení zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky, jinak
možnost opakovat zkoušku zaniká; ustanovení § 38 odst. 1 se použije obdobně.
(3) (2) Opakovaná úřednická zkouška může být konána nejdříve po uplynutí 1 měsíce
po neúspěšném vykonání úřednické zkoušky; ustanovení § 38 odst. 1 se použije obdobně.
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(4) (3) Členem zkušební komise při opakované úřednické zkoušce nesmí být ten, kdo
byl jejím členem při úřednické zkoušce, kterou státní zaměstnanec nevykonal úspěšně.
(5) (4) Doba trvání služebního poměru se při opakování úřednické zkoušky
neprodlužuje.
§ 41
Ministerstvo vnitra Úřad vlády stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další náležitosti
úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a hodnocení.
§ 42
Postup po úspěšném vykonání úřednické zkoušky
(1) Státní zaměstnanec uvedený v § 29 odst. 1 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, má po úspěšném vykonání
úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou
a na zařazení na dosavadní služební místo nebo jmenování na dosavadní služební místo
představeného na dobu neurčitou, nebo na změnu doby trvání služebního poměru na dobu
určitou a na zařazení na dosavadní služební místo nebo jmenování na dosavadní služební
místo představeného na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zkušební doba podle § 29 odst. 2 tím není dotčena.
(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.
§ 49
Zařazení na jiné služební místo
(1) Státní zaměstnanec se zařadí na jiné služební místo na základě výsledku
výběrového řízení na obsazení volného služebního místa.
(2) Státní zaměstnanec se zařadí se svým souhlasem na jiné služební místo v témže
služebním úřadě ve stejném oboru služby, zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako je
dosavadní služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební
místo a dohodne-li se na zařazení písemně služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným
představeným; 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.
(3) Doba trvání služebního poměru na dobu neurčitou není zařazením na jiné služební
místo dotčena.
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(4) Doba trvání služebního poměru na dobu určitou se zařazením na jiné služební
místo nezkracuje.
§ 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. Na obsazení volného služebního místa generálního ředitele,
státního tajemníka, vedoucího služebního úřadu a personálního ředitele generálního
ředitelství se koná výběrové řízení vždy.
(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) Výkonem vedoucí funkce se rozumí výkon služby na služebním místě
představeného nebo výkon jiné obdobné vedoucí nebo řídící funkce.
(4) (5) 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) 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).
(5) (6) Představený se jmenuje se svým souhlasem na jiné služební místo
představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení v témže služebním úřadě ve stejném oboru
služby, zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako je dosavadní služební místo
představeného, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební místo
představeného a dohodne-li se na jmenování písemně služební orgán s novým bezprostředně
nadřízeným představeným; 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.
§ 52
Jmenování na služební místo náměstka pro státní službu generálního ředitele
(1) Náměstka pro státní službu Generálního ředitele jmenuje vláda na návrh předsedy
vlády na dobu 6 let na základě výsledku výběrového řízení. Nikdo nemůže být náměstkem pro
státní službu generálním ředitelem jmenován více než jednou.
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(2) Výběrová komise má 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda. Výběrové řízení
organizuje Úřad vlády.
(3) Výběrového řízení se může zúčastnit V prvním kole se může výběrového řízení
zúčastnit
a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě vedoucího služebního úřadu,
náměstka pro řízení sekce, ředitele sekce, státního tajemníka nebo personálního ředitele sekce
pro státní službu, nebo, personálního ředitele generálního ředitelství nebo ředitele odboru,
b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí
zaměstnance, nebo
b) c) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského
úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
pokud je státním občanem České republiky, dosáhl věku 40 let a v uplynulých 8 letech
vykonával nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci ve správním úřadu v organizační složce
státu, v územním samosprávném celku, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci,
Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu 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
služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno, vyhlásí se druhé kolo
výběrového řízení.
(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
vykonávala nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci činnosti podle § 5 nebo činnosti
obdobné.
§ 53
Jmenování na služební místo státního tajemníka
(1) Státního tajemníka jmenuje vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího
Úřadu vlády na dobu 5 let na základě výsledku výběrového řízení.
(2) Výběrové řízení organizuje sekce pro státní službu generální ředitelství.
Výběrová komise má 4 členy, které jmenuje a odvolává náměstek pro státní službu generální
ředitel, z toho 3 členy na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise, kterým je člen jmenovaný
náměstkem pro státní službu generálním ředitelem bez návrhu příslušného ministra nebo
vedoucího Úřadu vlády.
(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit
a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě náměstka pro státní službu
generálního ředitele, vedoucího služebního úřadu, státního tajemníka, náměstka pro řízení
sekce nebo ředitele odboru, nebo ředitele sekce, personálního ředitele generálního
ředitelství nebo ředitele odboru,
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b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí
zaměstnance, nebo
b) c) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského
úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci
ve správním úřadu v organizační složce státu, v územním samosprávném celku, instituci
Evropské unie, mezinárodní organizaci, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké
sněmovny, Kanceláři Senátu 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
služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno, 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 vedoucího odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) zaměstnanec regionální rady regionu soudržnosti (dále jen „regionální rada“) zařazený na
pracovním místě ředitele úřadu regionální rady,
d) úředník Evropské unie, nebo
e) úředník mezinárodní organizace,
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci
ve správním úřadu, v územním samosprávném celku, regionální radě, instituci Evropské unie,
mezinárodní organizaci, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny,
Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou
působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.
(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.
§ 54
Jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu
(1) Vedoucího služebního úřadu jmenuje ten, o kom to stanoví zákon, na dobu v něm
stanovenou, jinak na dobu neurčitou 5 let, a to na základě výsledku výběrového řízení.
Nestanoví-li zákon jinak, vedoucího služebního úřadu na služební místo jmenuje služební
orgán ve služebním úřadu, který je bezprostředně nadřízen služebnímu úřadu, v němž má být
služební místo obsazeno; není-li takový nadřízený služební úřad, jmenuje vedoucího
služebního úřadu náměstek pro státní službu generální ředitel.
(2) Výběrová komise na jmenování vedoucího služebního úřadu v ústředním správním
úřadu má 4 členy, které jmenuje a odvolává vláda, z toho 1 člena na návrh náměstka pro státní
14

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

službu generálního ředitele; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise,
kterého jmenuje vláda z těch členů výběrové komise, které jmenovala na návrh náměstka
pro státní službu generálního ředitele. Výběrová komise na jmenování vedoucího služebního
úřadu v jiném správním úřadu s celostátní působností má 4 členy, které jmenuje a odvolává
ten, kdo vedoucího služebního úřadu jmenuje, z toho 2 členy na návrh příslušného ministra
nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu a 1 člena na návrh náměstka pro státní
službu generálního ředitele; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise,
kterého jmenuje ten, kdo výběrovou komisi jmenoval, z těch členů výběrové komise,
které jmenoval na návrh náměstka pro státní službu generálního ředitele. V jiném správním
úřadu má výběrová komise 3 členy, které jmenuje a odvolává ten, kdo vedoucího služebního
úřadu jmenuje, z toho 1 člena na návrh náměstka pro státní službu generálního ředitele.
(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit státní zaměstnanec
vykonávající službu na služebním místě představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, nebo
vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí
zaměstnance, pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním
úřadu v organizační složce státu, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, regionální
radě, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu 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
služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno, vyhlásí se druhé kolo
výběrového řízení.
(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit státní zaměstnanec
vykonávající službu na služebním místě představeného ve správním úřadu, který v uplynulých
8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu, instituci Evropské unie,
mezinárodní organizaci, regionální radě, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři
Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo
obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.
(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.
§ 55
Jmenování na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce
(1) Náměstka pro řízení sekce jmenuje státní tajemník na dobu 5 let na základě
výsledku výběrového řízení. Ředitele sekce jmenuje vedoucí služebního úřadu na dobu 5 let
na základě výsledku výběrového řízení.
(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
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a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného, s výjimkou
vedoucího oddělení, ve stejném oboru služby,
b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož
obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
b) c) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského
úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) d) zaměstnanec regionální rady zařazený na pracovním místě ředitele úřadu regionální rady,
d) e) akademický pracovník, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby,
a který řídí vedoucí zaměstnance,
e) f) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který působí v oboru, jehož obsah
odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance, nebo
f) g) vedoucí úředník Evropské unie, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru
služby, a který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo
g) h) vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo
vedoucí Kanceláře Senátu,
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu
v organizační složce státu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři
prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu 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
služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno, 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) zaměstnanec regionální rady zařazený na pracovním místě vedoucího odboru úřadu
regionální rady,
d) vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň druhého stupně řízení a nejméně
ve služební hodnosti rada,
e) voják z povolání alespoň v hodnosti plukovníka,
f) vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie,
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g) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné vedoucí zaměstnance
mezinárodní organizace,
h) akademický pracovník, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, nebo
i) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké
sněmovny nebo Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance,
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu,
v územním samosprávném celku, regionální radě, bezpečnostním sboru, ozbrojených silách
České republiky, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole,
v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo
jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5
nebo činnosti obdobné.
(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.
(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 vrchní komisař,
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 2 let činnosti podle § 5 nebo
činnosti obdobné.
§ 56
Jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu generálního
ředitelství
Na výběr a jmenování personálního ředitele sekce pro státní službu generálního
ředitelství se použijí ustanovení o výběru a jmenování náměstka pro státní službu
generálního ředitele obdobně.
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§ 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) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož
obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
b) c) 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,
c) d) vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné
vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se
obsazované služební místo týká,
d) e) akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
e) f) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance, nebo
f) g) vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo
g) h) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké
sněmovny nebo Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní
činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu
v organizační složce státu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři
prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu 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
služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno, vyhlásí se druhé kolo
výběrového řízení.
(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit
a) státní zaměstnanec,
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b) vedoucí úředník územního samosprávného celku,
c) vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
d) vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň třetího stupně řízení a nejméně
ve služební hodnosti vrchní komisař,
e) voják z povolání alespoň v hodnosti podplukovníka,
f) úředník Evropské unie, který řídí jiné úředníky,
g) zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné zaměstnance,
h) akademický pracovník, který je alespoň odborným asistentem, nebo
i) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké
sněmovny nebo Kanceláři Senátu,
pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu,
v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě,
bezpečnostním sboru, ozbrojených silách České republiky, instituci Evropské unie,
mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři
Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo
obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.
(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.
(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 v uplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo
činnosti obdobné a která má složenou úřednickou zkoušku nebo zaměstnanec zařazený
v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu.
Jmenování na služební místo vedoucího oddělení
§ 58
Jmenování na služební místo vedoucího oddělení
(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.
(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, který má složenou úřednickou zkoušku,
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b) úředník územního samosprávného celku,
c) zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
d) příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,
e) voják z povolání v důstojnické hodnosti,
f) akademický pracovník,
g) osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo
obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo
h) zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny
nebo Kanceláři Senátu,
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.
(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).
(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).
§ 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 nebo
dostačujících výsledků,
c) přestal splňovat předpoklad zdravotní způsobilosti,
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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 Generální ředitel a personální ředitel sekce pro státní
službu generálního ředitelství, pokud vykonává pravomoci náměstka pro státní službu
z důvodu, že služební místo náměstka pro státní službu generálního ředitele z důvodu,
že služební místo generálního ředitele 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 Generální ředitel
a personální ředitel sekce pro státní službu generálního ředitelství, pokud vykonává
pravomoci náměstka pro státní službu z důvodu, že služební místo náměstka pro státní službu
generálního ředitele z důvodu, že služební místo generálního ředitele není obsazeno,
se ze služebního místa dále odvolá v případě, že nevykonává službu po dobu delší než 6
měsíců.
(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).
§ 61
Převedení na jiné služební místo
(1) Státní zaměstnanec se převede na jiné služební místo, nemůže-li vykonávat
službu na dosavadním služebním místě
a) ze zdravotních důvodů,
b) v důsledku odvolání ze služebního místa představeného,
c) v důsledku zrušení jeho služebního místa z důvodu změny systemizace,
d) v důsledku uplynutí doby, na kterou byl státní zaměstnanec zařazen na služební místo nebo
jmenován na služební místo představeného na dobu určitou, aniž by současně skončil jeho
služební poměr,
e) z důvodu, že přestal splňovat požadavek spočívající ve způsobilosti seznamovat se
s utajovanými informacemi podle právního předpisu o ochraně utajovaných informací,
f) z důvodu, že přestal splňovat požadavek státního občanství České republiky, nebo
g) z důvodu, že odmítl uzavřít dohodu o zákazu konkurence nebo dohodu o hmotné
odpovědnosti. nebo
h) z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku nejpozději do 12 měsíců ode dne,
kdy začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby.

21

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

(2) Podle odstavce 1 písm. a) se převede státní zaměstnanec na služební místo,
na kterém je služba pro něj vhodná,
a) jestliže pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu na základě lékařského posudku
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní
správy příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě
způsobilost vykonávat dosavadní službu nebo ji nesmí konat pro služební úraz, onemocnění
nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí,
b) koná-li těhotná státní zaměstnankyně, státní zaměstnankyně, která kojí, nebo státní
zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu službu, kterou nesmějí být tyto
státní zaměstnankyně zaměstnány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její
těhotenství nebo mateřské poslání,
c) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu
ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčními nemocemi,
d) jestliže byl státní zaměstnanec vykonávající službu v noci na základě lékařského
posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým
ke službě v noci, nebo
e) požádá-li o to těhotná státní zaměstnankyně, státní zaměstnankyně, která kojí, nebo státní
zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která vykonává službu v noci.
(3) Dlouhodobé pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle odstavce 2
písm. a) spočívá ve zdravotním stavu, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní
schopnosti státního zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat službu, pokud tento
zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat,
že bude trvat déle než 1 rok.
(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.
(4) Při převedení státního zaměstnance podle odstavce 2 se vedle zdravotních
hledisek sleduje, aby služba byla pro něj vhodná též vzhledem k jeho kvalifikaci
a schopnostem.
(5) Dojde-li v důsledku převedení podle odstavce 2 písm. a) ke snížení platu státního
zaměstnance, přísluší mu po dobu převedení k platu doplatek do výše platu před převedením.
Doplatek přísluší nejdéle po dobu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
§ 62
Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů
(1) Nemůže-li být státní zaměstnanec v případech uvedených v § 61 odst. 1 písm. b)
až g) h) nebo § 61 odst. 2 písm. a) převeden na jiné služební místo, protože žádné vhodné
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není volné, nebo nemůže-li být v případech uvedených v § 70 odst. 3 zařazen na volné
služební místo, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na 6 měsíců.
(2) Ode dne zařazení mimo výkon služby podle odstavce 1 činí plat státního
zaměstnance 80 % měsíčního platu.
Společná ustanovení o změnách služebního poměru
§ 70
(1) Státní zaměstnanec se po odpadnutí důvodu změny služebního poměru
podle § 47, 48, 63, 64, 67a, 67b nebo 69 zařadí k výkonu služby na jeho původní služební
místo; obdobně to platí po skončení zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby
z důvodu výkonu vojenského cvičení nebo mimořádné služby nebo výkonu funkce poslance,
senátora, poslance Evropského parlamentu, člena vlády, náměstka člena vlády nebo
uvolněného člena zastupitelstva.
(2) Na služební místo státního zaměstnance uvedeného v odstavci 1 lze zařadit nebo
jmenovat jiného státního zaměstnance jen na dobu určitou, která nesmí být delší než doba,
po kterou trvá změna služebního poměru podle odstavce 1.
(3) Nelze-li postupovat podle odstavce 1 v důsledku zrušení služebního místa
z důvodu změny systemizace, nebo systemizace nebo proto, že uplynula doba určitá,
na kterou byl státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 zařazen nebo jmenován
na služební místo, anebo odpadne-li jiný důvod změny služebního poměru, pro který státní
zaměstnanec nemohl vykonávat službu, zařadí se k výkonu služby na volné služební místo;
přednostně se zařazují státní zaměstnanci z příslušného oboru služby, na kterém je služba
pro něj vhodná. K výkonu služby na služební místo zařazené v nižší platové třídě však lze
státního zaměstnance zařadit jen s jeho souhlasem.
§ 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 uvedený v § 29 odst. 1
nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku, nebo
h) dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž státní zaměstnanec dovršil věk 70 let.
(2) Služební poměr skončí rovněž dnem vzniku překážky výkonu služby podle § 33
odst. 4 písm. b).
§ 77
(1) Státní zaměstnanec je povinen
a) zachovávat při výkonu služby věrnost České republice,
b) vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění a zdržet se při výkonu služby všeho,
co by mohlo ohrozit důvěru v jeho nestrannost,
c) při výkonu služby dodržovat právní předpisy vztahující se k jejímu výkonu, služební
předpisy a příkazy k výkonu služby,
d) plnit služební úkoly osobně, řádně a včas,
e) prohlubovat si vzdělání podle pokynů služebního orgánu,
f) dodržovat služební kázeň,
g) poskytovat informace o činnosti služebního úřadu podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, jestliže to patří k jeho služebním úkolům,
h) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu služby, a které v
zájmu služebního úřadu nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byl této povinnosti
zproštěn; povinnost zachovávat mlčenlivost, která státnímu zaměstnanci vyplývá z jiného
zákona, není dotčena,
i) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními,
zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem služby ve prospěch vlastní
nebo jiného, jakož i nezneužívat postavení státního zaměstnance,
j) v souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující
částku 300 Kč, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných služebním orgánem,
k) oznámit služebnímu orgánu, že je proti němu zahájeno trestní stíhání a v jaké věci,
l) zastupovat představeného nebo státního zaměstnance na služebním místě zařazeném
ve vyšší platové třídě,
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m) vykonávat službu ve výběrové komisi, zkušební komisi, při smírčím řízení, v kárné komisi
a v dalších orgánech zřizovaných služebním orgánem podle služebního předpisu,
n) zachovávat pravidla slušnosti vůči představeným, ostatním státním zaměstnancům
a zaměstnancům ve správním úřadu a při úředním jednání,
o) plně využívat služební dobu k výkonu služby,
p) řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu služebním úřadem a střežit a ochraňovat
majetek, který mu byl svěřen, před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím,
q) při výkonu služby z jiného místa vykonávat službu pouze na místě sjednaném v dohodě
o výkonu služby z jiného místa a dodržovat podmínky sjednané v této dohodě,
r) při úředním ústním nebo písemném jednání s fyzickými osobami nebo právnickými
osobami sdělit své jméno, popřípadě jména, a příjmení, služební označení a název
organizačního útvaru služebního úřadu, v němž je zařazen,
s) vykonávat službu při odvracení živelní pohromy nebo jiného hrozícího nebezpečí anebo se
podílet na zmírnění jejich bezprostředních následků,
t) dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem.
(2) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a h) až k) je povinen státní zaměstnanec
dodržovat, i když nevykonává službu.
(3) Víra, náboženství ani politické nebo jiné smýšlení státního zaměstnance nesmějí
být na újmu řádného a nestranného výkonu jeho služby.
(4) Povinnosti zachovávat mlčenlivost o služebních věcech může státního
zaměstnance zprostit služební orgán; vedoucího služebního úřadu může této povinnosti
zprostit vedoucí nadřízeného služebního úřadu. Nemá-li služební úřad nadřízený služební
úřad, může vedoucího služebního úřadu zprostit povinnosti zachovávat mlčenlivost náměstek
pro státní službu generální ředitel.
(5) Povinnosti zachovávat mlčenlivost o služebních věcech může náměstka pro
státní službu zprostit vláda nebo ministr vnitra na základě pověření vlády generálního
ředitele zprostit předseda vlády.
(6) Jiné zákony, které stanoví povinnost zachovávat mlčenlivost, nejsou odstavci 4
a 5 dotčeny.
§ 79
Práva státních zaměstnanců
(1) Státní zaměstnanci, kteří vykonávají službu v mezích oprávnění stanovených
jinými právními předpisy, tímto zákonem a služebními předpisy, mají právo, aby jim služební
úřad, v němž vykonávají službu, poskytoval podporu při výkonu služby. Bude-li vůči státnímu
zaměstnanci podána stížnost, že porušil povinnosti, které státním zaměstnancům vyplývají
ze zákona, musí služební orgán záležitost, která je předmětem stížnosti, řádně přezkoumat
a včas vyřídit a státního zaměstnance o výsledku jejího vyřízení vyrozumět.
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(2) Státní zaměstnanec má zejména právo
a) na vytvoření podmínek pro řádný výkon služby,
b) na to, aby mu byla ve služebním úřadu k dispozici odborná literatura vztahující se k jím
vykonávanému oboru služby,
c) na veřejné užívání služebního označení státního zaměstnance včetně služebního označení
představeného nebo služebního orgánu,
d) na prohlubování vzdělání,
e) na plat a platový postup; platová třída státního zaměstnance odpovídá služebnímu místu
v oboru služby, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován; změnu služebního
místa spojenou se snížením platové třídy lze bez souhlasu státního zaměstnance provést jen
v případech stanovených tímto zákonem nebo na základě zákona, kterým se mění působnost
služebního úřadu,
f) odmítnout vyřizovat služební úkoly, které nepatří do oboru služby, v němž vykonává službu,
nebo do působnosti organizačního útvaru, v němž je zařazeno jeho služební místo,
g) odmítnout splnit služební úkol, který má podle jiného právního předpisu, služebního
předpisu nebo příkazu splnit osobně představený; to neplatí v případě zastupování,
h) podat ve věcech výkonu služby a služebních vztahů stížnost,
i) domáhat se zákonným způsobem svých práv vyplývajících ze služebního poměru.
§ 82
(1) Představenému nepřísluší vykonávat právo na stávku.
(2) Požadavky týkající se služebních vztahů státních zaměstnanců uplatňované
představenými musí být bez zbytečného odkladu a průtahů projednány ve smírčím řízení.
Ve smírčím řízení jednají představení nebo jejich zástupci a za služební úřad služební orgán
nebo státní zaměstnanec, do jehož oboru služby tato záležitost spadá, jím pověřený státní
zaměstnanec anebo zástupce.
§ 85
(1) Má-li státní zaměstnanec za to, že příkaz je v rozporu s právním předpisem nebo
služebním předpisem, je povinen na to upozornit bezprostředně nadřízeného představeného,
vyššího představeného, vedoucího služebního úřadu, příslušného člena vlády nebo vedoucího
Úřadu vlády dříve, než tento příkaz začne plnit. Nedojde-li k nápravě, je státní zaměstnanec
povinen na tento rozpor písemně upozornit.
(2) Trvá-li bezprostředně nadřízený představený, vyšší představený, vedoucí
služebního úřadu, příslušný člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády přes písemné upozornění
na splnění příkazu, je povinen vydat příkaz státnímu zaměstnanci písemně. Písemné
upozornění a písemný příkaz se založí do osobního spisu státního zaměstnance; o tomto
postupu se neprodleně písemně vyrozumí náměstek pro státní službu generální ředitel.
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(3) Státní zaměstnanec nesmí splnit příkaz, spáchal-li by jeho splněním trestný čin
nebo správní delikt.
(4) Odstavce 1 až 3 se použijí přiměřeně i v případě, má-li státní zaměstnanec za to,
že služební předpis je v rozporu s právním předpisem.
(5) Odstavce 1 až 4 platí obdobně 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.
§ 88
Kárné provinění
(1) Zaviněné porušení služební kázně je kárným proviněním.
(2) Státní zaměstnanec odpovídá za kárné provinění. Za kárné provinění neodpovídá
náměstek pro státní službu generální ředitel.
(3) Drobné nedostatky ve službě může představený nebo služební orgán vyřídit tak,
že je státnímu zaměstnanci ústně nebo písemně vytkne. Písemná výtka se založí do osobního
spisu státního zaměstnance na dobu 1 roku; po uplynutí této doby se z osobního spisu státního
zaměstnance vyřadí.
§ 92
(1) Kárná komise prvního stupně se zřizuje ve služebním úřadu, jestliže v něm
službu vykonává alespoň 25 státních zaměstnanců. Nelze-li ve služebním úřadu zřídit kárnou
komisi prvního stupně, je příslušná kárná komise prvního stupně zřízená u nadřízeného
služebního úřadu. Nemá-li služební úřad nadřízený služební úřad, je příslušná kárná komise
prvního stupně zřízená v Ministerstvu vnitra generálním ředitelství.
(2) Kárnou pravomoc vůči vedoucímu služebního úřadu vykonává kárná komise
prvního stupně zřízená u nadřízeného služebního úřadu. Nemá-li služební úřad nadřízený
služební úřad, vykonává kárnou pravomoc kárná komise prvního stupně zřízená
v Ministerstvu vnitra generálním ředitelství.
§ 93
Kárná komise druhého stupně se zřizuje v Ministerstvu vnitra generálním
ředitelství.
Kárné řízení
§ 94
(1) Kárné řízení zahajuje z moci úřední kárná komise na základě podnětu služebního
orgánu, a to i služebního orgánu v nadřízeném služebním úřadu, nebo náměstka pro státní
službu generálního ředitele anebo představeného, a to i vyššího představeného. Jde-li
o kárné provinění vedoucího služebního úřadu, zahajuje se řízení na základě podnětu
služebního orgánu v nadřízeném služebním úřadu, a nemá-li služební úřad nadřízený služební
úřad, na základě podnětu náměstka pro státní službu generálního ředitele.
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(2) Podnět k zahájení kárného řízení z moci úřední, jde-li o kárné provinění státního
tajemníka nebo náměstka pro řízení sekce, může podat i příslušný člen vlády nebo vedoucí
Úřadu vlády.
§ 107
Prohlubování vzdělání
(1) Prohlubováním vzdělání je vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, vzdělávání
představených a jazykové vzdělávání. Prohlubování vzdělání státního zaměstnance se
zaměřuje na jeho další odborný růst v jím vykonávaném oboru služby včetně zdokonalování
nebo získávání jazykových znalostí.
(2) Prohlubování vzdělání státního zaměstnance se považuje za výkon služby, za který
přísluší státnímu zaměstnanci plat.
(3) Rozsah prohlubování vzdělání státního zaměstnance určuje služební orgán, přitom
vychází zejména z výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance a z návrhů jeho
představeného.
(4) Náklady vynaložené na prohlubování vzdělání nese služební úřad.
§ 125
Zvláštní odpovědnost služebního úřadu za škodu
Služební úřad nahradí škodu osobě, která poskytla státnímu zaměstnanci na jeho
žádost nebo s jeho vědomím pomoc při plnění jeho služebních úkolů; této odpovědnosti se
zprostí jen tehdy, způsobí-li si poškozený tuto škodu úmyslně.
§ 125a
Uplatnění nároku na náhradu škody
Nárok na náhradu škody se uplatňuje v občanském soudním řízení.
§ 152
Zvláštní ustanovení o platu některých služebních orgánů
(1) Výši platového tarifu, výši příplatku za vedení, poskytnutí odměny a její výši
a přiznání a výši osobního příplatku, jeho zvýšení, snížení nebo odejmutí představenému
na služebním místě náměstka pro státní službu generálního ředitele, vedoucího služebního
úřadu v ústředních správních úřadech a vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený
služební úřad, určí ten, kdo jej na dané služební místo jmenoval, podle této části a příloh č. 1
a 2 k tomuto zákonu. Pokud služební orgán jmenovala na dané služební místo vláda, může
vláda pověřit jednáním podle věty první příslušného člena vlády.
(2) U ostatních vedoucích služebních úřadů rozhodne o platových náležitostech
uvedených v odstavci 1 nadřízený služební orgán.
§ 153
Osobní spis
(1) O služebním poměru státního zaměstnance se vede osobní spis, který smí
obsahovat jen písemnosti nezbytné pro služební poměr a hodnocení státního zaměstnance.
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(2) Do osobního spisu mají právo nahlížet služební orgán, jakož i představení, kteří
jsou státnímu zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu, jakož i právo
na pořízení opisu osobního spisu má Ministerstvo vnitra generální ředitelství, orgán inspekce
práce, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní
bezpečnostní úřad a zpravodajská služba.
(3) Státní zaměstnanec a bývalý státní zaměstnanec mají právo nahlížet do svého
osobního spisu, činit si z něj výpisy a na náklady služebního úřadu z něho požadovat opisy
listin.
(4) Rozhodnutí o uložení kárného opatření se po zahlazení kárného opatření
uchovává odděleně mimo osobní spis; pro nahlížení do rozhodnutí se použije odstavec 2
obdobně.
§ 154
Služební průkaz
(1) Služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, vystaví státnímu
zaměstnanci služební průkaz. Služební průkaz osvědčuje, že jeho držitel je státním
zaměstnancem. Služební průkaz obsahuje
a) fotografii státního zaměstnance,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul státního zaměstnance,
c) evidenční číslo státního zaměstnance,
d) označení služebního úřadu, v němž státní zaměstnanec vykonává službu,
e) číslo služebního průkazu,
f) datum vystavení, popřípadě i datum platnosti služebního průkazu,
g) jiné údaje, stanoví-li tak jiný právní předpis.
(2) Služební průkaz může dále obsahovat kontaktní elektronický čip nebo jiný nosič
informací. Do kontaktního elektronického čipu nebo jiného nosiče informací lze nahrát pouze
elektronické prostředky využívané při výkonu služby nebo v souvislosti s ním.
(3) Vzor služebního průkazu stanoví Ministerstvo vnitra Úřad vlády vyhláškou.
Služební hodnocení
§ 155
(1) Státní zaměstnanec podléhá služebnímu hodnocení.
(2) Služební hodnocení se provádí jednou ročně v prvním čtvrtletí kalendářního roku
za uplynulý kalendářní rok. Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o tom,
že ve službě dosahoval nevyhovující výsledky, další služební hodnocení se provede
po uplynutí 6 měsíců ode dne seznámení státního zaměstnance s předchozím služebním
hodnocením. Služební hodnocení se dále provádí, přechází-li státní zaměstnanec na jiný
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služební úřad; služební hodnocení se zasílá novému služebnímu orgánu státního zaměstnance.
(3) (2) Služební hodnocení státního zaměstnance zahrnuje hodnocení
a) znalostí a dovedností a
b) výkonu služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými
individuálními cíli,.
c) dodržování služební kázně,
d) výsledků vzdělávání.
(4) (3) Služební hodnocení musí obsahovat závěr o tom, zda státní zaměstnanec
dosahoval ve službě
a) vynikající výsledky,
b) velmi dobré výsledky,
b) c) dobré výsledky,
c) d) dostačující výsledky, nebo
d) e) nevyhovující výsledky.
(5) (4) Služební hodnocení dále obsahuje stanovení individuálních cílů pro další
osobní rozvoj státního zaměstnance.
(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.
(6) (9) Státnímu zaměstnanci se vydá stejnopis služebního hodnocení.
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§ 156
(1) Služební hodnocení státního zaměstnance provádí bezprostředně nadřízený
představený v součinnosti se služebním orgánem, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Služební hodnocení vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební
úřad, provádí náměstek pro státní službu pověřený člen vlády v součinnosti s generálním
ředitelem, v ostatních případech nadřízený služební orgán.
(3) Služební hodnocení státního tajemníka provádí náměstek pro státní službu
v součinnosti s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády příslušný člen vlády
nebo vedoucí Úřadu vlády v součinnosti s generálním ředitelem.
(4) Služební hodnocení náměstka pro řízení sekce provádí státní tajemník příslušný
člen vlády v součinnosti s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády se státním
tajemníkem.
(5) Služební hodnocení státních zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu
provádí personální ředitel sekce pro státní službu. Služební hodnocení personálního ředitele
sekce pro státní službu generálního ředitelství provádí náměstek pro státní službu generální
ředitel.
(6) Služební hodnocení náměstka pro státní službu generálního ředitele provádí vláda
nebo ministr vnitra na základě pověření vlády předseda vlády.
§ 156a
Námitky proti služebnímu hodnocení
(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.
Stížnost
§ 157
(1) Státní zaměstnanec může podat ve věcech výkonu služby a ve věcech služebního
poměru, s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j), písemnou stížnost služebnímu orgánu.
(2) Stížnost státního zaměstnance vyřizuje podle jejího obsahu představený, který je
státnímu zaměstnanci bezprostředně nadřízen, nebo služební orgán, není-li dále stanoveno
jinak.
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(3) Stížnost státního zaměstnance nesmí vyřizovat představený nebo služební orgán,
vůči kterému stížnost směřuje; vyřizuje ji nadřízený představený nebo nadřízený služební
orgán představeného nebo služebního orgánu, vůči kterému směřuje.
(4) Stížnost státního zaměstnance, který je služebním orgánem, vyřizuje nadřízený
služební orgán.
(5) Stížnost státního zaměstnance musí být vyřízena písemně nejpozději do 30 dnů
od jejího podání.
§ 162
stupně.

(1) Ve věcech kárné odpovědnosti rozhoduje v prvním stupni kárná komise prvního
(2) V ostatních věcech služby rozhoduje v prvním stupni příslušný služební orgán.

(3) Pokud se rozhodnutí služebního orgánu má týkat působnosti jiného služebního
orgánu, lze ho vydat jen s jeho souhlasem.
(4) Nadřízeným služebním orgánem je
a) náměstek pro státní službu vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený
služební úřad, státnímu tajemníkovi, personálnímu řediteli sekce pro státní službu a ve věcech,
v nichž rozhodl náměstek pro státní službu,
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,
b) vedoucí služebního úřadu vůči vedoucímu podřízeného služebního úřadu,
c) státní tajemník vůči vedoucímu služebního úřadu podřízeného ministerstvu,
d) kárná komise druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodla kárná komise druhého stupně.
§ 163
Zvláštní ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci
Ustanovení správního řádu o vyloučení z projednávání a rozhodování věci
podle tohoto zákona se nepoužijí pro náměstka pro státní službu generálního ředitele
a státního tajemníka.
§ 168
Odvolací řízení
(1) Odvolacím orgánem je
a) ve věcech kárné odpovědnosti kárná komise druhého stupně,
b) v ostatních věcech služby nadřízený služební orgán.
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(2) Odvolání nemá odkladný účinek. To neplatí při odvolání proti rozhodnutí
ve věcech kárné odpovědnosti, o odbytném, odchodném a náhradě nákladů podle § 110.
(3) Odvolá-li se státní zaměstnanec proti rozhodnutí o odvolání ze služebního místa
představeného, nebo o skončení služebního poměru nebo o přiznání, zvýšení, snížení nebo
odejmutí osobního příplatku, lze přezkoumat i služební hodnocení obsahující závěr o tom,
že ve službě dosahoval nevyhovující výsledky, které bylo podkladem pro vydání
rozhodnutí. 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.
(4) Odvolá-li se státní zaměstnanec proti rozhodnutí o uložení kárného opatření, nelze
mu v řízení o odvolání uložit přísnější kárné opatření.
§ 180
(1) Zřizuje se informační systém o státní službě jako informační systém veřejné
správy, jehož účelem je vedení údajů nezbytných pro správu organizačních věcí služby
a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi a činění některých úkonů
podle tohoto zákona.
(2) Správcem informačního systému o státní službě je Ministerstvo vnitra generální
ředitelství.
(3) Součástí informačního systému o státní službě je rejstřík státních zaměstnanců,
evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku
a evidence uskutečněných úřednických zkoušek.
§ 181
(1) Rejstřík státních zaměstnanců obsahuje údaje o státním zaměstnanci, kterými jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul,
b) datum narození,
c) státní občanství,
d) číslo služebního průkazu,
e) evidenční číslo státního zaměstnance,
f) adresa elektronické pošty zřízená státnímu zaměstnanci služebním úřadem,
f) g) služební označení,
g) h) den vzniku služebního poměru,
h) i) 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,
i) j) služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává nebo vykonával službu,
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j) k) obor služby,
k) l) služební působiště,
l) m) údaj o výsledku úřednické zkoušky,
m) n) údaj o jmenování na služební místo představeného a o odvolání z něj,
n) o) platové zařazení,
o) p) údaj o přeložení,
p) q) údaj o převedení na jiné služební místo,
q) r) údaj o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby a jeho důvod,
r) s) údaj o zastupování,
s) t) údaj o vyslání k výkonu služby v zahraničí a zařazení po jeho ukončení,
t) u) údaj o vyslání k výkonu služby jako národního experta a zařazení po jeho ukončení,
u) v) údaj o zkrácení služební doby,
v) w) údaj o přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže,
w) x) 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,
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.
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(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.
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a evidenční
číslo osoby, které bylo umožněno vykonání úřednické zkoušky.
§ 183
(1) Ministerstvo vnitra Generální ředitelství a služební orgán pro výkon působnosti
podle tohoto zákona využívá údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo vnitra Generální ředitelství a služební orgán pro výkon působnosti
podle tohoto zákona využívá údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti.,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Ministerstvo vnitra Generální ředitelství a služební orgán pro výkon působnosti
podle tohoto zákona využívá údaje z informačního systému cizinců v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
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c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány
písemnosti.
(4) Z údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 lze v konkrétním případě použít jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
§ 202
Generální ředitelství státní služby se zrušuje.
Příloha č. 2 k zákonu č. 234/2014 Sb.
ROZPĚTÍ PŘÍPLATKŮ ZA VEDENÍ
(v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je místo
představeného zařazeno)

Ústřední
správní úřady

Správní úřady Správní úřady
Ostatní správní
s celostátní
s územní
úřady
působností
působností

zástupce vedoucího oddělení,
určený podle § 9 odst. 7

10 až 20

5 až 15

vedoucí oddělení, zástupce
ředitele odboru, určený podle §
9 odst. 7, zástupce vedoucího
zastupitelského úřadu, určený
podle § 9 odst. 7

20 až 30

10 až 20

ředitel odboru, zástupce
náměstka pro řízení sekce nebo
zástupce ředitele sekce, určení
podle § 9 odst. 7, vedoucí
zastupitelského úřadu, zástupce
státního tajemníka, určený podle
§ 9 odst. 7

30 až 40

25 až 35

20 až 30

15 až 25

náměstek pro řízení sekce nebo
ředitel sekce, státní tajemník,
zástupce vedoucího služebního
úřadu, určený podle § 9 odst. 7

40 až 50

35 až 45

30 až 40

25 až 35

vedoucí služebního úřadu,
náměstek pro státní službu
generální ředitel

50 až 60

45 až 55

35 až 45

30 až 40

Představený
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Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 12
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména
pro
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu,
včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci
obyvatel a rodná čísla,
c) shromažďovací právo a sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
d) veřejné sbírky,
e) archivnictví a spisovou službu,
f) zbraně a střelivo,
g) požární ochranu,
h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
i) územní členění státu,
j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování,
uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
k) státní symboly,
l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do Evropského
parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky,
m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný
systém,
n) elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru,
o) oblast informačních systémů veřejné správy.
(2) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního
trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu.
(3) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné
správy.
(4) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů a státní služby.
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(5) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky
integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy a provozuje informační
systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.
(6) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu pro informační a komunikační
technologie.
(7) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti evropských politických stran
a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky.
§ 28
(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.
(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti
vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva
nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda, plní
Úřad vlády České republiky.
(3) Vedoucího Úřadu vlády České republiky jmenuje a odvolává vláda České
republiky. Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky,
s výjimkou organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců;
v těchto věcech postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle zákona o státní službě.
(4) Organizační jednotkou Úřadu vlády České republiky je Generální ředitelství
státní služby.
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Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
§ 101e
(1) Návrh na zrušení služebního předpisu je oprávněn podat náměstek ministra
vnitra pro státní službu generální ředitel státní služby do 30 dnů ode dne marného uplynutí
lhůty pro zjednání nápravy podle zákona o státní službě.
(2) Návrh na zrušení služebního předpisu musí kromě obecných náležitostí podání
(§ 37 odst. 2 a 3) obsahovat návrhové body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových
a právních důvodů považuje navrhovatel služební předpis nebo jeho část za nezákonný.
Obsahuje-li návrh tyto náležitosti, nelze již v dalším řízení návrh rozšiřovat na dosud
nenapadené části služebního předpisu nebo jej rozšiřovat o další návrhové body. Navrhovatel
může kdykoli za řízení návrhové body omezit.
(3) Ustanovení § 34, s výjimkou odstavce 2 věty první a odstavce 4, a § 76 se použijí
přiměřeně.
(4) K řízení o návrhu na zrušení služebního předpisu je příslušný Městský soud
v Praze.
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Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
§2
Veřejný funkcionář
(1) Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí
a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „poslanec“),
b) senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „senátor“),
c) člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády1),
d) náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu,
d) náměstek člena vlády a generální ředitel státní služby,
e) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí
Kanceláře prezidenta republiky,
f) inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,
g) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
h) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,
i) člen Rady Energetického regulačního úřadu,
j) člen bankovní rady České národní banky,
k) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
l) předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických
hnutí,
m) veřejný ochránce práv a jeho zástupce,
n) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
o) člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva
nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva,
který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
p) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl
v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který
je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
q) starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města
nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo městského
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obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města
Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy,
kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.
(2) Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely
tohoto zákona veřejným funkcionářem také
a) ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí
úrovně podle zvláštního právního předpisu3a) v bezpečnostním sboru, s výjimkou příslušníků
zpravodajských služeb3b),
b) člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby
zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního
samosprávného celku, s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního
orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu
samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem,
c) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3c) právnické
osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního
samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo
školského zařízení,
d) vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle
zvláštního právního předpisu3c) v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajské služby3b),
nebo představený podle zákona o státní službě, nejde-li o vedoucího oddělení nebo
o příslušníka zpravodajské služby3b),
e) vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností
zařazený do obecního úřadu, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně
členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo
úřadu městské části hlavního města Prahy,
f) soudce,
g) státní zástupce,
h) voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti11),
s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb3b), nebo
i) ředitel veřejné výzkumné instituce podle zákona o veřejných výzkumných institucích.
(3) Povinnosti podle tohoto zákona se na osobu uvedenou v odstavci 2, která podává
oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 evidenčnímu orgánu, vztahují pouze tehdy, jestliže
v rámci výkonu své činnosti
a) je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace
ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
b) bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování
při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
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c) rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou příkazu na místě, nebo
d) se podílí na vedení trestního stíhání.
(4) Povinnosti podle tohoto zákona se nevztahují na osobu uvedenou v odstavci 2
písm. a) nebo h), pokud je její příslušnost k bezpečnostnímu sboru nebo jeho určenému útvaru
utajovanou informací podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti12) nebo pokud se na ni vztahují zvláštní postupy k utajení a zajištění
bezpečnosti13).
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