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IV. 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 

A. Obecná část 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 

právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku, včetně 

zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen 

 

Návrh nařízení vlády o oborech státní služby byl připraven na základě zmocnění 

obsaženého v čl. 78 Ústavy České republiky k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, a plně nahrazuje nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby. 

 

Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o státní službě obsahuje výčet činností, které jsou 

výkonem státní služby, prováděcí právní předpis – navrhovaná právní úprava – pak zařazuje 

tyto činnosti do jednotlivých oborů státní služby (dále jen „obory služby“), a to jak 

do tzv. průřezových oborů (pro činnosti vykonávané napříč služebními úřady), tak 

do tzv. resortních oborů (pro činnosti vykonávané především v působnosti jednotlivých 

služebních úřadů). Ustanovení § 5 odst. 2 zákona o státní službě sice obsahuje ustanovení, 

které zmocňuje vládu, aby stanovila nařízením obory služby, namísto tohoto zmocnění ovšem 

bylo při přípravě návrhu využito obecné zmocnění obsažené v čl. 78 Ústavy České republiky. 

Je tomu tak z toho důvodu, že navrhovaná úprava obsahuje rovněž „převodník“, tedy 

ustanovení upravující fikci výkonu služby v novém oboru služby, vykonával-li doposud státní 

zaměstnanec státní službu ve stávajícím oboru služby, jenž se stal součástí nového oboru 

služby, a dále fikci úspěšného vykonání zvláštní části úřednické zkoušky v novém oboru 

služby, vykonala-li osoba zvláštní část úřednické zkoušky ve stávajícím oboru služby, jenž se 

stal součástí nového oboru služby. 

 

Návrh nařízení vlády o oborech státní služby byl připraven i v souvislosti s novelou 

zákona o státní službě, jež je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk 

č. 132), avšak není na této novele zcela závislý. V novele zákona o státní službě je navržena 

úprava, podle které pro služební místo mohou být služebním předpisem stanoveny nejvýše 

3 obory služby, a jde-li o služební místo představeného, nejvýše 4 obory služby. Touto 

úpravou se zakládá korektiv proti nepřiměřenému počtu oborů služby stanovených 

pro konkrétní služební místo – v rámci profesionality a odbornosti státní správy je namístě, 

aby byli státní zaměstnanci odborníky ve specificky vymezených oborech služby. 

Při nepřiměřeném počtu oborů služby navíc vznikají problémy s obsazováním služebních 

míst, neboť státní zaměstnanci jsou povinni složit všechny zvláštní části úřednické zkoušky 

pro všechny obory služby stanovené pro konkrétní služební místo. V odůvodnění novely 

zákona o státní službě je uvedeno, že v zájmu zvýšení prostupnosti mezi jednotlivými 

služebními místy by měla být změna zákona o státní službě doprovázena revizí nařízení vlády 

č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, s cílem snížit počet oborů služby, jichž je nyní 79, 

jejich případným sloučením. 

 

Obory služby jsou pro konkrétní služební místo stanoveny tzv. vnitřní systemizací 

(služebním předpisem) a jsou uvedeny v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení 

nebo jmenování na služební místo podle § 30 zákona o státní službě. Na jednom služebním 
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místě může být vykonávána státní služba v jednom i ve více oborech služby, a to 

podle věcného zařazení činností, které státní zaměstnanec vykonává nebo řídí. Při stanovení 

oborů služby se vychází z konkrétních činností vykonávaných na služebním místě včetně 

věcného vymezení působnosti daného služebního úřadu. 

 

Stanovení oborů služby je nezbytné pro praktickou aplikaci zákona o státní službě, 

neboť jednotlivá služební místa jsou vždy spojena s konkrétním oborem nebo obory služby (je 

na nich vykonávána státní služba v těchto oborech služby). Nařízení vlády je tak nezbytným 

předpokladem např. pro systemizaci služebních úřadů nebo pro konání výběrových řízení 

a úřednických zkoušek.  

  

Cílem navrhované úpravy je jednak zareagovat na v praxi identifikované problémy 

právní úpravy obsažené v nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, 

tj. na určitou nevyváženost některých resortních oborů, ať už jde o jejich věcný rozsah 

(záběr), nebo o počet služebních míst, na nichž je vykonávána služba v těchto oborech služby. 

Kromě počtu služebních míst systemizovaných v jednotlivých oborech služby a počtu úřadů, 

v nichž jsou tato služební místa systemizována, byly při přípravě návrhu vzaty v potaz také 

mezinárodní smlouvy a právní předpisy uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb., 

o podrobnostech úřednické zkoušky, na jejichž základě jsou vytvořeny zkušební otázky 

pro zvláštní část úřednických zkoušek v jednotlivých oborech a jejichž znalost se úřednickou 

zkouškou prověřuje. I když snahou bylo zachovat „resortnost“ nově navrhovaných oborů, jsou 

v několika případech, kde jde o věcně související agendy, navrhovány i obory meziresortní. 

Průřezové obory pak v návrhu zůstávají zachovány.  

 

Nad rámec výše uvedeného bylo zvažováno také doplnění nových oborů služby 

souvisejících se vznikem nových ústředních správních úřadů od roku 2015 (Úřad pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní 

infrastruktuře a příp. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jenž ovšem 

není služebním úřadem), avšak pro takové doplnění nebyly v tuto chvíli shledány důvody, 

neboť jejich případný věcný rozsah se jeví být pokryt rozsahem již existujících oborů služby. 

 

Díky navrhovanému širšímu věcnému rozsahu některých dnes poměrně úzce 

vymezených oborů služby by navrhovaná úprava měla přispět k rozšíření možnosti uplatnění 

státních zaměstnanců ve státní službě, a to jednak k jejich větší mobilitě (včetně převedení či 

zařazení na jiné vhodné služební místo ve stejném oboru služby) a jednak k větším 

možnostem jejich kariérního růstu (cestou účasti ve výběrových řízeních na služební místa 

představených). Navrhovaná úprava nepřinese stávajícím státním zaměstnancům žádné nové 

povinnosti. Sloučením některých úzce vymezených oborů služby zároveň dále dojde 

ke snížení administrativy spojené s konáním úřednických zkoušek pro malý počet 

přihlášených státních zaměstnanců (resp. dalších osob). 

 

Navrhovaná právní úprava bude následována revizí nařízení vlády č. 302/2014 Sb., 

o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 136/2015 Sb., 

o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, 

a vyhlášky č. 162/2015 Sb. V oblasti konání úřednických zkoušek bude doplněna metodikou 

sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, jež by měla služební úřady (gestory jednotlivých 

oborů služby) vést zásadně k tvorbě průřezových zkušebních otázek, které by pokryly celý 

věcný rozsah jednotlivých oborů služby a udržely potřebnou úroveň prověření znalostí, aby 

zůstal zachován účel zvláštní části úřednické zkoušky stanovený zákonem o státní službě.    
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Současná právní úprava (jakožto i ta navrhovaná) je v souladu s požadavkem na zákaz 

diskriminace a nemá vliv na rovnost mužů a žen. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  

je navržena 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o státní službě, jehož ustanovení 

provádí (§ 5 odst. 2), a je v souladu se zmocněním obsaženým v čl. 78 Ústavy České 

republiky (vizte výše).  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie 

 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, a Listinou základních práv a svobod. Návrh nařízení vlády 

respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy 

Ústavního soudu České republiky. Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Právo Evropské unie 

se na danou problematiku nevztahuje. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí  

 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny dopady na státní rozpočet ani ostatní 

veřejné rozpočty, neboť jde pouze o parametrickou změnu, která nemá za následek větší 

změny ve způsobu obsazování služebních míst. 

 

Navrhovaná úprava bude mít dopad do systému úřednických zkoušek, který ovšem 

nepřinese zvýšené finanční náklady, naopak by měl postupně generovat mírnou úsporu. 

 

Zpočátku sice bude nutné jednorázově zřídit zkušební komise a jmenovat jejich členy 

pro nově koncipované obory služby, což s sebou ponese určitou nepatrnou jednorázovou 

administrativní zátěž (k takovým změnám však průběžně dochází i nyní v souvislosti 

s pracovní fluktuací jmenovaných členů zkušebních komisí), pravděpodobně však dojde 

ke snížení celkového počtu zřízených zkušebních komisí a jejich jmenovaných členů. 

V současnosti musí být pro každý obor služby jmenovány nejméně 2 tříčlenné zkušební 

komise (z důvodu možného opakování úřednické zkoušky po neúspěšném pokusu), 

po sloučení některých oborů služby v jeden se tak celkový nezbytně nutný počet zkušebních 

komisí může snížit. Rovněž celkový počet zkoušených státních zaměstnanců v dotčeném 

oboru služby by se měl snížit (státní zaměstnanec, který v současnosti vykonává státní službu 

ve 2 oborech služby, pro něž musí vykonat úspěšně zvláštní část úřednické zkoušky, bude 

povinen vykonat úspěšně zvláštní část úřednické zkoušky jen pro 1 obor služby, budou-li 

dané 2 obory služby navrhovaným nařízením vlády sloučeny). 
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 Pro úplnost je třeba konstatovat, že v souvislosti s přechodem informačního systému 

o státní službě na nový systém oborů služby, tj. jak v souvislosti s přijetím navrhované právní 

úpravy, tak v souvislosti s revizí nařízení vlády č. 302/2014 Sb., nařízení vlády 

č. 136/2015 Sb. a vyhlášky č. 162/2015 Sb., vzniknou náklady do výše 500.000,- Kč. Tyto 

náklady ovšem budou hrazeny z prostředků na běžný rozvoj systému. 

 

S ohledem na předmět úpravy návrhu nelze očekávat žádné dopady na podnikatelské 

prostředí České republiky. V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady 

na rodiny nebo specifické skupiny obyvatel ani ostatní dopady v sociální sféře. Návrh nařízení 

vlády s ohledem na svůj věcný obsah nemá dopady na životní prostředí. 

 

Návrh bude mít pouze nepatrný dopad na státní zaměstnance: navrhovaná úprava 

obsahuje „převodník“, tedy ustanovení upravující fikci výkonu státní služby v novém oboru 

služby, vykonával-li státní zaměstnanec doposud státní službu v některém ze stávajících 

oborů služby, jenž se stal součástí nového oboru služby, a dále fikci úspěšného vykonání 

zvláštní části úřednické zkoušky v novém oboru služby, vykonala-li osoba úspěšně zvláštní 

část úřednické zkoušky v některém ze stávajících oborů služby, jenž se stal součástí nového 

oboru služby. Fikce úspěšného vykonání zvláštní části úřednické zkoušky v novém oboru 

služby bude v novele nařízení vlády č. 136/2015 Sb. upravena také pro státní zaměstnance, 

kterým bylo vydáno osvědčení o rovnocennosti zvláštní části zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu konkrétní správní činnosti 

nebo osvědčení o rovnocennosti zkoušky podle jiného zákona, je-li její obsah a rozsah 

se zvláštní částí úřednické zkoušky srovnatelný.  

 

Navrhovaná úprava v návaznosti na výše uvedené nepředpokládá vydání rozhodnutí 

o stanovení oborů služby na služebním místě, na kterém je státní zaměstnanec zařazen nebo 

jmenován, a nepředpokládá ani vydání osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky 

v nových oborech služby státním zaměstnancům, kteří úspěšně vykonali úřednickou zkoušku 

ve stávajících oborech služby, neboť nový systém oborů služby bude promítnut do všech 

součástí informačního systému o státní službě, v němž bude i nadále obsaženo, v jakém 

(aktuálně platném) oboru služby vykonává státní zaměstnanec službu a v jakém (aktuálně 

platném) oboru služby vykonal státní zaměstnanec úspěšně zvláštní část úřednické zkoušky.   

 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, rovnosti 

mužů a žen a k ochraně soukromí a osobních údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nemá přímé ani zprostředkované dopady na rovnost mužů 

a žen a nevede k diskriminaci pohlaví, nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno pohlaví 

a nestanoví pro ně odlišné podmínky. Navrhovaná právní úprava nemá ani jiný dopad 

ve vztahu k zákazu diskriminace z jakéhokoli jiného důvodu. 

 

S přijetím navrhované právní úpravy nejsou spojena opatření, ve kterých by bylo 

možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

6. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Vzhledem k obsahu právní úpravy nejsou s přijetím návrhu nařízení vlády spojena 

opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální korupční rizika.  
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7. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 

 

8. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

 

V souladu s přílohou č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 o Obecných 

zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních pravidel vlády 

a Jednacího řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26, 

předseda Legislativní rady vlády udělil výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů 

regulace podle Obecných zásad svým dopisem č. j. 7238/2018-OHR ze dne 25. května 2018. 
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B. Zvláštní část 

 

K § 1 a k příloze č. 1 

 

Navrhovanou úpravou se stanoví obory služby, jejichž výčet vychází z činností 

uvedených v § 5 odst. 1 zákona o státní službě a z působností jednotlivých služebních úřadů. 

Většina oborů služby je převzata ze stávajícího nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech 

státní služby (vizte níže odůvodnění k § 2). Kromě zvláštní části úřednické zkoušky 

a možnosti účastnit se výběrového řízení na služební místa představených je stanovení oboru 

služby stěžejní, i pokud jde o přeložení státního zaměstnance, převedení státního 

zaměstnance, dodržování služební kázně a práva odmítnout vyřizovat služební úkoly, které 

nepatří do oboru služby, v němž státní zaměstnanec službu vykonává. 

 

Každý státní zaměstnanec je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je 

stanoven jeden nebo více oborů služby, a to podle věcného zařazení činnosti, kterou státní 

zaměstnanec vykonává nebo řídí. Činnosti, kterými jsou např. kontrola, správní řízení nebo 

správní trestání, které nemají samostatný obor služby, tak jsou podřazeny pod takový obor 

služby, který odpovídá věcné působnosti, ve které jsou tyto činnosti vykonávány (provádí-li 

státní zaměstnanec např. správní řízení a správní trestání v oblasti dopravy, bude zařazen 

v oboru služby „Doprava“). Zvláštní část úřednické zkoušky musí státní zaměstnanec složit 

z každého oboru služby, který je stanoven pro služební místo, na kterém státní zaměstnanec 

vykonává státní službu. 

 

Konkrétní náplň činnosti státního zaměstnance je pak rozhodná rovněž pro jeho 

zařazení do příslušné platové třídy podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních 

činností. Pokud jde o vzájemný vztah nařízení vlády o oborech státní služby a katalogu 

správních činností, stanovením oboru (oborů) služby pro konkrétní služební místo se vymezí 

rámec možných správních činností imanentních služebnímu místu. Na služebním místě pak 

budou moci být vykonávány správní činnosti, které pro daný obor služby vyplývají z právní 

úpravy příslušné agendy, postavení služebního úřadu, ve kterém je služební místo zařazeno, 

v rámci hierarchie vykonavatelů příslušné agendy (správní orgán 1. stupně, správní orgán 

2. stupně, dozorový orgán, ústřední správní úřad pro danou agendu), eventuálně i z postavení 

služebního místa v hierarchii samotného služebního úřadu (služební místo „řadového“ 

státního zaměstnance, služební místo představeného).  

 

K § 2 a k příloze č. 2 

 

Při odstraňování vzájemné nevyváženosti některých oborů služby uvedených 

v nařízení vlády č. 106/2015 Sb. dochází v určitých případech ke sloučení stávajících oborů 

služby do nového oboru služby. Aby nedošlo ke zhoršení postavení státních zaměstnanců, 

stanoví navrhované nařízení vlády fikci, že státní zaměstnanec, který přede dnem nabytí 

účinnosti navrhované právní úpravy vykonával službu v některém z oborů služby uvedených 

ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení (tj. v oboru služby, jenž byl sloučen s jiným či 

jinými stávajícími obory služby), bude po nabytí účinnosti navrhované právní úpravy 

vykonávat službu v oboru služby uvedeném ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení 

(tj. v oboru služby, jenž vznikl sloučením stávajících oborů služby).  

 

Obdobně pak bude platit, že osoba, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické 

zkoušky v některém z oborů služby uvedených ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení 

(tj.   v oboru služby, jenž byl sloučen s jiným či jinými stávajícími obory služby), úspěšně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB2CAE9GM)



7 
 

vykonala zvláštní část úřednické zkoušky v oboru služby uvedeném ve sloupci B přílohy č. 2 

k tomuto nařízení (tj. v oboru služby, jenž vznikl sloučením stávajících oborů služby).  Fikce 

úspěšného vykonání zvláštní části úřednické zkoušky v novém oboru služby platí jak 

pro státní zaměstnance (včetně těch, jimž bylo na základě fikce úspěšného vykonání zvláštní 

části úřednické zkoušky upravené v § 196 zákona o státní službě vydáno osvědčení 

o úspěšném vykonání zvláštní části úřednické zkoušky), tak pro zaměstnance podle § 178 

zákona o státní službě a pro osoby podle § 35 odst. 3 zákona o státní službě, kteří vykonali 

úřednickou zkoušku z vlastní iniciativy. Fikce úspěšného vykonání zvláštní části úřednické 

zkoušky v novém oboru služby bude v novele nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti 

některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, upravena také 

pro státní zaměstnance, kterým bylo vydáno osvědčení o rovnocennosti zvláštní části zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu konkrétní 

správní činnosti nebo osvědčení o rovnocennosti zkoušky podle jiného zákona, je-li její obsah 

a rozsah se zvláštní částí úřednické zkoušky srovnatelný. 

 

Pokud jde o státní zaměstnance uvedené v § 29 odst. 1 zákona o státní službě, u nichž 

po sloučení oboru či oborů služby s jiným či jinými stávajícími obory služby dojde k tomu, 

že prostřednictvím výše popsané fikce úspěšně vykonali zvláštní část úřednické zkoušky 

pro všechny obory služby stanovené pro dané služební místo, služební orgán ke dni 

nabytí  účinnosti navrhovaného nařízení vlády rozhodne o změně doby trvání služebního 

poměru na dobu neurčitou a o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo 

představeného na dobu neurčitou, nebo o změně doby trvání služebního poměru na dobu 

určitou a o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného 

na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení (§ 42 zákona o státní 

službě). Pokud jde o státní zaměstnance uvedené v § 29 odst. 1 zákona o státní službě, kteří 

napoprvé úspěšně nevykonali zvláštní část úřednické zkoušky ve stávajícím oboru služby, 

bude jim v novele vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, 

garantováno právo opakovat zvláštní část úřednické zkoušky formou odpovědí na otázky 

ze seznamu zkušebních otázek ke stávajícímu oboru služby, i když byl sloučen s jiným či 

s jinými stávajícími obory služby do nového oboru služby.    

 

Případy, kdy dojde ke sloučení stávajících oborů služby do nového oboru služby, jsou 

následující:  

 

Obor služby č. 2 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, loterie a jiné podobné 

hry (gestor Ministerstvo financí) vznikne spojením stávajících oborů služby č. 2 Daně, 

poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a č. 6 Loterie a jiné podobné hry. Spojení obou 

stávajících oborů služby respektuje systemizaci Ministerstva financí, podle které spolu obě 

oblasti věcně souvisejí, a proto jsou i věcné útvary sdruženy v rámci jedné sekce. Daňová 

problematika tak bude soustředěna do jediného oboru služby. Obory služby č. 2 Daně, 

poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a č. 6 Loterie a jiné podobné hry jsou stanoveny 

především v Generálním finančním ředitelství (14 778, resp. 39 služebních míst) 

a v  Ministerstvu financí (134, resp. 34 služebních míst). 

 

Obor služby č. 9 Školství, mládež a tělovýchova (gestor Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy) vznikne spojením stávajících oborů služby č. 10 Školství, výchova 

a vzdělávání a č. 11 Mládež, tělovýchova a sport. Oba stávající obory služby jsou slučovány 

do jednoho z toho důvodu, že je vhodné soustředit problematiku rozvoje mládeže, její 

výchovy, vzdělávání a problematiku sportu do jediného oboru služby. Nadto jsou pro oba 

stávající obory služby společné dva stěžejní právní předpisy určující rozsah zkušebních otázek 
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zvláštní části úřednické zkoušky podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb. – školský 

zákon a zákon o pedagogických pracovnících. 

 

Do oboru služby č. 11 Kultura, církve a náboženské společnosti (gestor Ministerstvo 

kultury) jsou slučovány stávající obory služby č. 13 Umění, č. 14 Ochrana kulturního 

dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy, č. 15 Kulturně výchovná 

činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb a č. 16 Církve a náboženské 

společnosti, a to s cílem vytvořit jeden komplexní obor služby pro oblast kultury, církví 

a náboženských společností. Stávající obory služby zahrnující poměrně nízký počet 

služebních míst jsou stanoveny prakticky výlučně pro služební místa v Ministerstvu kultury. 

 

Obor služby č. 14 Sociální služby, sociální práce a sociálněprávní ochrana dětí 

a rodinná politika (gestor Ministerstvo práce a sociálních věcí) vznikne spojením stávajících 

oborů služby č. 20 Sociální služby a sociální práce a č. 21 Sociálněprávní ochrana dětí 

a rodinná politika, a to s cílem vytvořit jeden komplexní obor služby pro činnosti směřující 

k pozitivnímu ovlivnění životních podmínek občanů, resp. určitých skupin.  

 

Obor služby č. 18 Pracovněprávní vztahy a odměny za práci (gestor Ministerstvo práce 

a sociálních věcí) spojuje stávající obory služby č. 25 Pracovněprávní vztahy a č. 26 Platy, 

mzdy a jiné odměny za práci, když oblast odměňování lze považovat za součást 

pracovněprávních vztahů. 

 

Do oboru služby č. 21 Legislativa, právní činnost a lidská práva (gestor Úřad vlády) 

jsou slučovány stávající obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost a č. 30 Lidská práva. 

Oba stávající obory služby mají společný základ v oblasti ochrany základních práv a svobod, 

proto není důvodné je upravovat odděleně. 

 

Obor služby č. 24 Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa (gestor 

Ministerstvo vnitra) spojuje stávající obory služby č. 33 Systém veřejné správy a č. 34 

Všeobecná vnitřní správa s cílem vytvořit jeden komplexní obor služby pro civilně správní 

oblast. Nový obor služby tak bude zahrnovat činnosti související s koordinací organizace 

a výkonu veřejné správy a činnosti zaměřené na oblast všeobecné vnitřní správy jako 

tradičního odvětví veřejné správy, jež se zabývá otázkami osobního stavu, dokladů, evidence 

obyvatel, sdružování v politických stranách a politických hnutích, územního členění státu, 

státních symbolů a voleb.  

 

Obor služby č. 28 Surovinová politika, hornictví, geologie, podzemní stavitelství 

a výbušniny vzniklé spojením dosavadních oborů služby č. 38 Surovinová politika a č. 71 

Hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušniny. Pro oba stávající obory služby je 

společných pět právních předpisů určujících rozsah zkušebních otázek zvláštní části úřednické 

zkoušky podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb. – horní zákon, zákon o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákon o geologických pracích, zákon 

o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí 

států a zákon o nakládání s těžebním odpadem. Obor č. 71 má navíc pouze tři právní předpisy 

určující rozsah zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky podle přílohy č. 2 

k vyhlášce č. 162/2015 Sb. – zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních 

dávek horníků, zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a zákon 

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, obor č. 38 pouze jeden právní 

předpis – stavební zákon. V oboru služby č. 38 Surovinová politika vykonává státní službu 

pouze 34 státních zaměstnanců (z nich 30 v Ministerstvu průmyslu a obchodu), v oboru 
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služby č. 71 Hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušniny 145 státních zaměstnanců 

(z nich 17 v Ministerstvu průmyslu a obchodu a 128 v Českém báňském úřadu a v obvodních 

báňských úřadech). Gestorem za nově vzniklý meziresortní obor služby č. 28 Surovinová 

politika, hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušniny by měl být Český báňský 

úřad. 

 

Obor služby č. 29 Průmysl a stavebnictví (gestor Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

vzniká spojením dosavadních oborů služby č. 39 Průmysl a č. 40 Stavebnictví. Spojení obou 

stávajících oborů služby respektuje systemizaci Ministerstva průmyslu a obchodu, podle které 

spolu obě oblasti věcně souvisí, a proto jsou i věcné sdruženy sloučeny v rámci jedné sekce. 

Stávající obor služby č. 40 Stavebnictví se zaměřuje na výrobní činnosti, při kterých se 

pomocí technologií, tj. výrobních prostředků a výrobních postupů získávají a zpracovávají 

suroviny na konečné výrobky, a jedná se tedy o jedno z odvětví průmyslu. Pro oba stávající 

obory služby jsou společné dva právní předpisy určující rozsah zkušebních otázek zvláštní 

části úřednické zkoušky podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb. – zákon o technických 

požadavcích na výrobky a stavební zákon. V oboru služby č. 39 Průmysl vykonává službu 

pouze 114 státních zaměstnanců (z nich 86 v Ministerstvu průmyslu a obchodu a 15 v Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), v oboru služby č. 40 

Stavebnictví 21 státních zaměstnanců (z nich 12 v Ministerstvu průmyslu a obchodu a 9 

v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). 

 

Obor služby č. 30 Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy (gestor 

Ministerstvo průmyslu a obchodu) vzniká spojením stávajících oborů služby č. 41 Licence 

a jiná povolení v oblasti zahraničního obchodu a č. 44 Obchod a mezinárodní ekonomické 

vztahy, čímž dochází k výslovnému začlenění činností spojených s uplatňováním licenčního 

režimu v zahraničním obchodu do problematiky obchodu a mezinárodních ekonomických 

vztahů. Ve stávajícím oboru služby č. 41 Licence a jiná povolení v oblasti zahraničního 

obchodu vykonává službu celkem 42 státních zaměstnanců (z nich 28 v Ministerstvu 

průmyslu a obchodu) a ve stávajícím oboru služby č. 44 Obchod a mezinárodní ekonomické 

vztahy celkem 206 státních zaměstnanců (z nich 131 v Ministerstvu průmyslu a obchodu). 

 

Obor služby č. 36 Regionální rozvoj a cestovní ruch (gestor Ministerstvo pro místní 

rozvoj) vzniká spojením stávajících oborů služby č. 48 Regionální rozvoj a č. 49 Cestovní 

ruch s cílem vytvořit jeden komplexní obor služby pro oblast regionální politiky. Spojení 

obou stávajících oborů služby respektuje systemizaci Ministerstva pro místní rozvoj, 

podle které spolu obě oblasti věcně souvisí, a proto jsou i věcné útvary sdruženy v rámci 

jedné sekce. Cestovní ruch je úzce propojen s využitím a rozvojem přírodního, historického 

a kulturního bohatství v regionech, s rozvojem produktů a služeb využívaných v regionech 

jejich obyvateli i turisty a s atraktivitou regionů pro život i cestování. Ve stávajícím oboru 

služby č. 48 Regionální rozvoj vykonává službu celkem 54 státních zaměstnanců (z nich 49 

v Ministerstvu pro místní rozvoj), ve stávajícím oboru služby č. 49 Cestovní ruch celkem 28 

státních zaměstnanců (z nich 24 v Ministerstvu pro místní rozvoj). Nadto obor služby č. 49 

má stanoven pouze jeden právní předpis a jednu koncepci určující rozsah zkušebních otázek 

zvláštní části úřednické zkoušky podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb. 

 

Obor služby č. 37 Bydlení, územní plánování a stavební řád (gestor Ministerstvo 

pro místní rozvoj) spojuje stávající obory služby č. 50 Bydlení, č. 51 Územní plánování 

a č. 52 Stavební řád s cílem vytvořit jeden komplexní obor služby pro oblast bydlení, cílů 

a úkolů územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně následného 

povolování a provádění staveb.  Ve stávajícím oboru služby č. 50 Bydlení vykonává státní 
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službu celkem 32 státních zaměstnanců (všichni v Ministerstvu pro místní rozvoj), 

ve stávajícím oboru služby č. 51 Územní plánování celkem 96 státních zaměstnanců (z nich 

49 v Ministerstvu pro místní rozvoj) a ve stávajícím oboru služby č. 52 Stavební řád celkem 

145 státních zaměstnanců (z nich 49 v Ministerstvu pro místní rozvoj).  

 

Obor služby č. 38 Zemědělství a rostlinolékařská péče (gestor Ministerstvo 

zemědělství) vzniká spojením stávajících oborů služby č. 53 Zemědělství a č. 60 

Rostlinolékařská péče. Ke spojení stávajících oborů služby dochází v rámci kompetencí 

stanovených Ministerstvu zemědělství jako ústřednímu správnímu úřadu v § 15 odst. 1, 3 a 4 

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

republiky, s tím, že charakteristickým rysem zemědělské výroby je vázanost na půdu. 

Provázanost stávajících oborů služby je zřejmá i z počtu služebních míst, na nichž jsou 

stanoveny tyto obory služby. Stávající obor služby č. 53 Zemědělství má stanoveno celkem 

990 státních zaměstnanců (z nich 109 v Ministerstvu zemědělství a 435 v Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) a stávající obor služby č. 60 Rostlinolékařská 

péče má stanoveno celkem 300 státních zaměstnanců (z nich 4 v Ministerstvu zemědělství 

a 287 v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském). Navíc v příloze č. 2 

k vyhlášce č. 162/2015 Sb. je pro obor služby č. 60 Rostlinolékařská péče vedle společného 

pramene, jímž je zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, uveden 

jen zákon o rostlinolékařské péči a kontrolní řád. 

 

Obor služby č. 39 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství (gestor 

Ministerstvo zemědělství) spojuje stávající obory služby č. 54 Lesní hospodářství, 

č. 55 Myslivost a č. 56 Rybářství a včelařství. Ke spojení stávajících oborů služby dochází 

v rámci kompetencí stanovených Ministerstvu zemědělství jako ústřednímu správnímu úřadu 

v § 15 odst. 1 a 3 zákona č. 2/1969 Sb. a s ohledem na užší věcný rozsah stávajících oborů 

služby č. 55 Myslivost a č. 56 Rybářství a včelařství, než mají ostatní obory služby v gesci 

Ministerstva zemědělství. Dosavadní obor služby č. 54 Lesní hospodářství má stanoveno 

celkem 112 státních zaměstnanců (z nich 39 v Ministerstvu zemědělství a 73 v České inspekci 

životního prostředí), dosavadní obor služby č. 55 Myslivost má stanoveno celkem 20 státních 

zaměstnanců (všichni v Ministerstvu zemědělství) a dosavadní obor služby č. 56 Rybářství 

a včelařství má stanoveno celkem 17 státních zaměstnanců (všichni v Ministerstvu 

zemědělství). Navíc v příloze č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb. je pro obor služby č. 55 

Myslivost uveden jen zákon o myslivosti a pro obor služby č. 56 Rybářství jen zákon 

o rybářství.  

 

Obor služby č. 45 Obrana (gestor Ministerstvo obrany) vzniká spojením stávajících 

oborů služby č. 63 Zabezpečování obrany státu a správa vojenských újezdů a č. 65 Obranná 

standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti. Důvodem ke spojení těchto oborů 

služby byla mimo oborové provázanosti skutečnost, že v Úřadu pro obrannou standardizaci, 

katalogizaci a státní ověřování jakosti koresponduje počet služebních míst, která mají 

stanoveny oba obory služby s celkovým počtem služebních míst v tomto úřadu (u 140 státních 

zaměstnanců ze 140 státních zaměstnanců je stanoven obor služby č. 63 Zabezpečování 

obrany státu a správa vojenských újezdů a u 133 obor služby č. 65 Obranná standardizace, 

katalogizace a státní ověřování jakosti). Navíc v příloze č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb. je 

pro obor služby č. 65 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti uveden 

jen zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb 

určených k zajištění obrany státu.  
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Obor služby č. 52 Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv 

souvisejících vzniká spojením stávajících oborů služby č. 17 Ochrana práv duševního 

vlastnictví a č. 72 Průmyslové vlastnictví. Důvodem je provázanost obou oborů služby, kdy se 

za práva duševního vlastnictví považují práva k literárním, uměleckým  a vědeckým dílům, 

k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a vysílání, k vynálezům, k vědeckým 

objevům, k průmyslovým vzorům a k ochranným známkám, obchodnímu jménu 

a názvům.  Dalším důvodem byl i fakt, že stávající obor služby č. 17 Ochrana práv duševního 

vlastnictví má stanoveno celkem 56 státních zaměstnanců, z nichž je celkem 41 zařazeno 

v Úřadu průmyslového vlastnictví, byť gestorem tohoto oboru služby je Ministerstvo kultury. 

Gestorem za nově vzniklý meziresortní obor služby č. 52 by měl být Úřad průmyslového 

vlastnictví.  

 

Obor služby č. 57 Odborné zabezpečení činnosti vlády a evropská politika vlády 

(gestor Úřad vlády) vzniká spojením stávajících oborů služby č. 77 Odborné zabezpečení 

činnosti vlády a č. 79 Evropská politika vlády. Důvodem ke spojení stávajících oborů služby 

je požadavek jejich vzájemné kompatibility pro zajištění činnosti vlády na základě českého 

a unijního práva. Stávající obor služby č. 77 Odborné zabezpečení činnosti vlády má 

stanoveno celkem 59 státních zaměstnanců (z nich 46 v Úřadu vlády) a stávající obor služby 

č. 79 Evropská politika vlády má stanoveno celkem 95 státních zaměstnanců (z nich 68 

v Úřadu vlády). 

 

K § 3  

 

Zrušuje se nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby. Toto nařízení vlády 

bude plně nahrazeno předkládaným nařízením vlády. 

  
K § 4 

 

Účinnost k 1. prosinci 2018 se navrhuje proto, aby jednotlivé služební úřady mohly 

na základě nových oborů služby stanovit vnitřní systemizaci pro rok 2019, která musí být 

účinná od 1. ledna 2019.  

 

Aktualizaci údajů ve schválených návrzích systemizace pro rok 2019 provedou 

služební úřady příslušným procesem v modulu systemizace a organizace informačního 

systému o státní službě (OSYS). 

 

Výběrová řízení vyhlášená přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády 

a ke dni nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády neskončená se dokončí beze změny. 

Ve vyhlášení těchto výběrových řízení bude ovšem vhodné kromě informace o činnostech, 

jejichž výkon se na služebním místě požaduje, uvést taktéž informaci o případném sloučení 

oborů služby s jiným či jinými stávajícími obory služby a o případné změně čísel, resp. názvů 

oborů služby. Pokud se jedná o kola výběrových řízení na služební místa představených, 

v nichž je podmínkou účasti výkon služby ve stejném oboru služby, bude třeba připustit účast 

příslušných státních zaměstnanců vykonávajících službu v kterémkoliv ze stávajících oborů 

služby, jenž se stal součástí nového oboru služby. Pokud jde o údaje o volném služebním 

místě obsažené v modulu evidence obsazovaných služebních míst informačního systému 

o státní službě (EOSM), dojde dnem nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády 

k automatické aktualizaci dat (k úpravě oborů služby dle navrhovaného nařízení vlády).  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB2CAE9GM)



12 
 

Obdobně dojde k automatické úpravě oborů služby dle navrhovaného nařízení vlády 

v modulech rejstřík státních zaměstnanců a portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku. 

V modulu evidence provedených úřednických zkoušek rovněž dojde k automatické úpravě 

oborů služby dle navrhovaného nařízení vlády s tím, že budou zachovány i údaje 

o vykonaných úřednických zkouškách v dosavadních oborech služby.   

 

Zároveň se účinnost nařízení vlády navrhuje tak, aby novela zákona o státní službě, jež 

je aktuálně projednávána v Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 132, vstoupila 

v účinnost pozdějším dnem než nařízení vlády, aby mohla být případná redukce oborů služby, 

kterou novela zákona o státní službě předpokládá, provedena postupně ve dvou krocích 

(novela zákona o státní službě obsahuje ustanovení omezující počet oborů služby, jež mohou 

být služebním předpisem pro služební místo stanoveny u služebních míst představených 

na nejvýše 4 a u služebních míst ostatních státních zaměstnanců nejvýše na 3, čímž zakládá 

korektiv proti nepřiměřenému počtu oborů služby pro konkrétní služební místo, kdy nyní 

vznikají problémy s obsazováním volných služebních míst, neboť státní zaměstnanec je 

zatížen povinností složit všechny zvláštní části úřednické zkoušky pro všechny obory služby).  
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