
1 
 

 V.  
 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  
 

k návrhu nařízení vlády o oborech státní služby 
 

 
Návrh nařízení vlády byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 4. července 2018 s termínem pro zaslání připomínek 
do 27. července 2018.  
 
Celkem bylo k návrhu nařízení vlády uplatněno 31 zásadních připomínek, a to 14 připomínkovými místy. 
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády České republiky, úřad ministra 
pověřeného řízením Legislativní rady vlády, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky, 
Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Sdružení místních 
samospráv České republiky 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, 
Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí České 
republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad průmyslového vlastnictví, Hlavní město Praha, 
Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj 
 
Připomínky nezaslaly: Asociace krajů České republiky, Asociace samostatných odborů, Energetický regulační úřad, Hospodářská komora 
České republiky, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Technologická agentura České republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí, Ústav pro studium totalitních režimů 
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo financí  
2. Ministerstvo obrany  
3. Ministerstvo práce a sociálních věcí  
4. Ministerstvo pro místní rozvoj  
5. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
6. Ministerstvo spravedlnosti 
7. Ministerstvo zahraničních věcí 
8. Úřad vlády České republiky 
9. úřad ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády  
10. zmocněnkyně vlády pro lidská práva  
11. odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky 
12. Českomoravská konfederace odborových svazů 
13. Český báňský úřad 
14. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 
 
 

Připomínkové místo Připomínka  
1. Ministerstvo 

financí 
 

 

1.1 
Požadujeme nahradit název oboru služby č. 2 „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 
plnění, loterie a jiné podobné hry“ názvem „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 
plnění a hazardní hry“, a to jak v příloze č. 1, tak i v příloze č. 2 sloupci B.  
 
Zdůvodnění: zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který nabyl účinnosti dne 
1. ledna 2017 a který nahradil zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, změnil používanou terminologii v oblasti herního 
práva. Namísto označení „loterie a jiné podobné hry“ je nyní používáno označení 
„hazardní hry“. Tuto změnu je nutné zohlednit i v návrhu nařízení vlády o oborech státní 
služby. 

Akceptováno.  
 
Text bude upraven. 
 
 

 1.2 
K datu účinnosti nařízení 
Požadujeme posunout účinnost nařízení vlády o 1 měsíc, a to  z 01. 12.2018 
na 01.01.2019. 

Akceptováno. 
 
Účinnost navrhovaného nařízení vlády bude 
posunuta na 1. července 2019. 
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Zdůvodnění: účinnost od 1. 12. 2018 by způsobila značné časové a administrativní 
zatížení služebních úřadů spojené s vydáním dodatků služebních předpisů, kterých se 
nové nařízení vlády dotkne, a to s platností pouze na jeden měsíc. Změny vyplývající 
z nařízení vlády bude nutné promítnout do vnitřních informačních systémů, a to v období 
vysokého pracovního vytížení, kdy je potřeba zpracovat potřebné úpravy, výstupy 
a analýzy v souvislosti se schválenou systemizací na následující kalendářní rok. Z výše 
uvedených důvodů je vhodné veškeré úpravy provést společně se změnou systemizace 
k 1. 1. 2019. 

 
 

 1.3 
V Odůvodnění, je uvedeno „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).“ Údaj o 39 služebních místech v Generálním finančním 
ředitelství s oborem státní služby č. 6 Loterie a jiné podobné hry neodpovídá skutečnosti. 
Od 1. 1. 2018 nemá uvedený obor státní služby žádné služební místo ve Finanční správě 
ČR. S ohledem na přesun agendy spojené s tímto oborem státní služby pod Celní správu 
byl k 31. 12. 2017 zmiňovaným 39 služebním místům obor státní služby č. 6 Loterie 
a jiné podobné hry odebrán. Požadujeme upravit podle skutečnosti. 

Akceptováno.  
 
Text odůvodnění bude upraven. 
 
 

2. Ministerstvo 
obrany 

 
 
 

2.1 
K příloze č. 1, bodu 58 
V příloze č. 1, bodě 58. Požadujeme navrhovaný text upravit takto:      
„58. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, 
příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.“ 
 
Odůvodnění: 
V návrhu nařízení vlády o oborech státní služby nebyly dotčeny názvy oborů státní 
služby, které nebyly předmětem slučování. V této souvislosti je nezbytné upozornit 
na zachovaný název oboru státní služby č. 58 (v příloze č. 1 nařízení vlády 
č. 106/2015 Sb. v bodě 78.) „Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů 
státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“. 
Podle ustanovení přílohy č. 2 vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické 
zkoušky, která upravuje přehled mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních 
předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků pro tvorbu zkušebních otázek 
ke zvláštní části úřednické zkoušky z oboru státní služby č. 78 podle přílohy č. 1 nařízení 
vlády č. 106/2015 Sb., je s účinností do 1. srpna 2018 vyhláškou č. 124/2018 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, doplněn 
do tohoto přehledu pod písmenem g) zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. 
Jelikož služba vojáka v záloze není službou vojáka z povolání, požadujeme z názvu 
tohoto oboru státní služby zrušit slova „z povolání“.  

Akceptováno.  
 
Text bude upraven. 
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3. Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

 
 

3.1 
K § 2 odst. 1 
V přechodném ustanovení se v řadě případů zakládá výkon státní služby v nových, 
rozšířených oborech, kdy se uvádí, že státní zaměstnanec, který dosud vykonává státní 
službu v dosavadním oboru státní služby uvedeném ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení, „vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní 
služby uvedeném ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády“, tedy v rozšířeném 
oboru státní služby. Podle zákona o státní službě se výběrové řízení koná pro určitý obor 
státní služby (§ 24) a také v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru (§ 30) se uvádí 
příslušný obor státní služby. Podle přechodného ustanovení, které nemá výslovnou oporu 
v zákoně, se však u dotčených státních zaměstnanců obor služby rozšiřuje (nařízením 
vlády se fakticky mění individuální správní akt, tedy rozhodnutí o přijetí do služebního 
poměru); například státní zaměstnanec, který dosud vykonává státní službu v oboru 
legislativa a právní činnost, by měl ode dne účinnosti nařízení vlády také „vykonávat“ 
navíc státní službu v oboru lidských práv, a to i kdyby v tomto oboru státní službu 
vykonávat nechtěl (a naopak: ten, kdo vykonává státní službu jen v oboru lidských práv, 
by měl automaticky vykonávat státní službu také v oboru legislativy a právní činnost). 
Tento postup je v rozporu s autonomií projevu vůle dotčeného státního zaměstnance, kdy 
se mu bez jeho souhlasu rozšiřuje výkon dosavadních činností spadajících 
do dosavadního oboru státní služby. Není tedy pravdivé tvrzení na str. 2 odůvodnění, 
že „navrhovaná úprava nepřinese stávajícím zaměstnancům žádné nové povinnosti“, 
neboť jim přinese povinnost (stanovenou nařízením vlády) vykonávat nově i další 
činnosti. Správné by bylo, aby státní zaměstnanec vykonával nadále činnosti spadající 
do dosavadního oboru státní služby a jen s jeho souhlasem by mohlo dojít k rozšíření 
těchto činností v rámci nového oboru státní služby.  

Neakceptováno. 
 
Úprava, kterou navrhuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, by představovala úpravu praeter 
legem, a tedy překročení mezí úpravy dané 
prováděcím právním předpisem. Jedná se 
o úpravu, jež by musela být obsažena v zákoně 
o státní službě. Připomínka Ministerstva práce 
a sociálních věcí souvisí i se skutečností, že zákon 
o státní službě otázku doplnění oboru/ů služby 
na služebním místě neřeší. Nestanoví, zda by 
služební místo, na němž by měl/y být doplněn/y 
obor/y služby, mělo být zrušeno a zřízeno nové 
služební místo, nebo zda by měl státní 
zaměstnanec vykonávat státní službu nově 
i v doplněném/doplněných oboru/oborech služby. 
Touto problematikou se zabýval poradní sbor 
náměstka pro státní službu k zákonu o státní 
službě, který ve svém závěru č. 9 ze dne 25. 
listopadu 2016 uvedl, že důvodem pro zrušení 
a zřízení nového místa může být jen úplná změna 
(výměna) oborů služby na daném místě. Důvodem 
tedy není doplnění oboru služby nebo jeho 
odebrání, jestliže je alespoň jeden z původních 
oborů služby na místě nadále systemizován. Tzn., 
že k rozšíření činností vykonávaných 
na služebním místě, neboť služební místo je 
primárně definováno správními činnostmi, jejichž 
výkon se na něm požaduje, nikoliv obory služby, 
může docházet už dle stávající právní úpravy. 
Rozšíření činností ovšem nemůže být svévolné, je 
limitováno působností daného služebního úřadu 
a v jeho rámci daného organizačního útvaru. Proti 
svévolnému rozšíření činností na služebním místě 
se státní zaměstnanec může bránit stížností.  
K tomuto pojetí se kloní i novela zákona o státní 
službě, jež je aktuálně projednávána v Poslanecké 
sněmovně (sněmovní tisk č. 132) a jež v § 79 
odst. 2 písm. f) upravuje právo státního 
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zaměstnance odmítnout vyřizovat služební úkoly, 
které nepatří do oboru služby, v němž vykonává 
službu; jež se ovšem neuplatní, spadá-li služební 
úkol do působnosti organizačního útvaru, v němž 
je zařazeno jeho služební místo (tzn., že státní 
zaměstnanec nemůže odmítnout vyřizovat 
služební úkoly, které nepatří do oboru služby, 
v němž vykonává službu, pokud spadají 
do působnosti organizačního útvaru, v němž je 
zařazeno jeho služební místo).  

 3.2 
K příloze č. 1 
Navrhované sloučení stávajících oborů služby č. 25 a 26 
Již v současném nařízení vlády o oborech státní služby jsou některé obory státní služby 
pojaty šířeji (např. obor státní služby „Doprava“). Trend širšího pojetí oborů státní 
služby má předloženým návrhem pokračovat další redukcí jejich stávajícího počtu, se 
záměrem umožnit širší využitelnost státního zaměstnance při jeho převádění v rámci 
takto pojatých oborů státní služby. Je třeba upozornit, že takové pojetí je v rozporu 
s požadavkem na specializaci a vysokou odbornost státní správy, resp. státních 
zaměstnanců, kteří ji vykonávají. Návrh na slučování oborů služby na základě 
formálních hledisek (počet státních zaměstnanců, počet právních předpisů) podle našeho 
názoru není v souladu s jedním z hlavních cílů přijetí zákona o státní službě, 
tj. profesionalizace a zkvalitnění státní správy. Výkon „občanské" státní služby je 
specifický oproti výkonu jiných druhů služeb právě v tom, že každý ústřední orgán 
a podřízený územní orgán vykonává specifickou úzce specializovanou a unikátní činnost 
(s výjimkou některých společných průřezových činností). K návrhu na úpravy členění 
oborů státní služby lze obecně sdělit, že se v jejich rámci slučují správní činností, které 
jsou podle našeho názoru nesourodé. V odůvodnění návrhu je jako jednoznačný důvod 
redukce počtu oborů služby uvedena pouze možnost vyšší prostupnosti mezi 
jednotlivými služebními místy, proto nelze kvalifikovaně s ohledem na charakter a obsah 
služebních činností zhodnotit opodstatněnost konkrétních navrhovaných změn. 
Do jednoho oboru státní služby se tak dostávají správní činnosti nesourodé z hlediska 
věcného, vyžadující odlišný směr a obor vzdělání a jejichž výkon v daném oboru je 
možný pouze za předpokladu věcně a časově náročné specializace.  
 
Pokud jde konkrétně o navrhované sloučení stávajících oborů služby č. 25 a 26, 
zdůrazňujeme, že tyto obory služby mají jako společnou právní úpravu pouze zákoník 
práce, ovšem prováděcí předpisy k němu již nikoliv. Obor služby Platy, mzdy a jiné 
odměny za práci vychází z § 9 kompetenčního zákona, podle kterého jde nejen o mzdy 

Akceptováno. 
 
Obory služby č. 25 Pracovněprávní vztahy a č. 26 
Platy, mzdy a jiné odměny za práci nebudou 
slučovány.  
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a platy v pracovněprávních vztazích, ale i o jiné odměny za práci (tedy např. i za výkon 
veřejné funkce, ve služebních vztazích), které již nemají s pracovněprávní úpravou nic 
společného, a výkon služby v tomto oboru proto vyžaduje znalosti mnoha dalších 
právních předpisů. Jestliže se předpokládá, že tento obor služby bude jako dosud 
i na jiných ministerstvech (např. MO), pak není zřejmé, proč by znalost úpravy platů 
pro vojáky měla být spojena s pracovněprávními znalostmi, natož v rámci stejného oboru 
služby). V případě uvedených oborů služby se nejedná ani o stejný typ vzdělání, protože 
ekonomika práce je vyučována na mnoha vysokých školách ekonomického nebo 
technického zaměření, stejně jako matematika nebo statistika, a její znalost je 
nezastupitelná v určitých činnostech v rámci oboru služby 26. Je však neuplatnitelná 
při řešení koncepčních pracovněprávních úkolů. Dále je třeba upozornit, že v praxi by 
byla problematická např. situace, kdy by měl odborník na pracovněprávní vztahy být 
přesunut na služební místo v oboru 26, na kterém by měl vypracovat např. koncepci 
odměňování vojáků z povolání a vyčíslit ve variantách její dopady na státní rozpočet. 
S ohledem na výše uvedené jsme toho názoru, že předložený návrh nepovede 
ke zkvalitnění výkonu státní služby, ale naopak ke ztrátě požadavku na vysokou 
odbornost při jejím zabezpečování.  
 
Zásadně pak z hlediska působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí nelze souhlasit se 
sloučením oborů služby č. 25 a 26, protože problematika platů, mezd a jiných odměn 
za práci v mnoha případech s pracovněprávní úpravou vůbec nesouvisí a mnohdy 
vyžaduje i jiné zaměření předběžného vzdělání.  

 3.3 
Sloučení dosavadních oborů státní služby Legislativa a právní činnost a Lidská 
práva 
Nelze souhlasit s tím, že dochází ke sloučení dosavadních oborů státní služby Legislativa 
a právní činnost a Lidská práva. Věcně spolu tyto obory nesouvisejí a tvrzení na str. 8 
odůvodnění, že gestorem je Úřad vlády, platí právě jen na Úřadu vlády; například 
na Ministerstvu dopravy je vykonávána legislativa a právní činnost, avšak souvislost 
působnosti tohoto ministerstva s oblastí lidských práv není nijak zřejmá. Požadujeme 
proto zachování dosavadní právní úpravy u těchto oborů státní služby.  

Akceptováno. 
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány.  
 

4. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 
 

4.1 
K příloze č. 1 nařízení vlády  
K oborům státní služby č. 35 a 57 
Požadujeme přiřadit část oboru 57 týkající se Evropské politiky vlády k oboru služby 35. 
Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční 
a obdobné fondy a uvést jeho název ve znění „35. Společné evropské politiky podpory 
a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, a evropská politika vlády“ 
a obsah a název oboru státní služby č. 57 uvést ve znění „57. Odborné zabezpečení 

Vysvětleno. 
 
Obory služby č. 77 Odborné zabezpečení činnosti 
vlády a č. 79 Evropská politika vlády sloučeny 
nebudou. Připomínkové místo s tímto postupem 
souhlasí. 
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činnosti vlády“ a ponechat v původním rozsahu.  
 
Odůvodnění: 
Sloučení oborů služby č. 35 a z části č. 57 požadujeme z hlediska blízké tematické 
souvislosti. Návrh redukce oborů služby se celkově jeví být koncipován jako slučování 
oborů více podle organizací/ministerstev, spíše než dle témat. Jakkoliv chápeme 
obtížnost, kterou to může znamenat z hlediska průběhu úřednických zkoušek, 
považujeme tematickou příbuznost a tedy zvýšení prostupnosti státní služby využíváním 
zkušených a proškolených státních zaměstnanců v obdobných agendách (sloučených 
v jednom oboru služby) za klíčovou. Nejsilnějším společným bodem dosud rozdělených 
oborů je zaměření na evropskou spolupráci. To, že koordinace evropských politik 
v podmínkách ČR není dána oborovým, ale organizačním rozdělením, by toto 
uspořádání nemělo mít obsahový vliv. Aktivity EU, jíž je ČR členem, se navíc často 
týkají třetích zemí (států mimo EU) a souvisejí zejména s mezinárodní multilaterální 
spoluprací. EU jako celek je také poměrně intenzivně zapojena do mezinárodních 
rozvojových aktivit; tyto zahraničně-politické vazby je proto nutné posuzovat 
a projednávat nejen na politické, nýbrž i na pracovní úrovni jako celek, se znalostí všech 
souvislostí. Sloučením výše uvedených služby 35. a zčásti třetího oboru služby (57) bude 
zvýšena prostupnost státní služby a rozšíří se možnost uplatnění stávajících zaměstnanců 
v tematicky obdobné oblasti. To v konečném důsledku též zvyšuje efektivitu státní 
správy. 
Domníváme se, že předkladatel návrhu slučuje obor služby Odborné zabezpečení 
činnosti vlády s oborem služby Evropská politika vlády pouze z důvodu 
organizace/instituce, s čímž nelze souhlasit. Obory služby musí být strukturovány 
výhradně podle věcného a odborného obsahu, nikoli podle toho, který úřad (v čele 
s členem vlády) má danou agendu ve své momentální kompetenci. 

 
 
 

 4.2 
K oboru státní služby č. 21 Legislativa, právní činnost a lidská práva 
Požadujeme název oboru uvést ve znění „21. Legislativa a další právní činnost.“  
 
Odůvodnění: Předkladatel návrhu nařízení vlády navrhuje sloučení stávajícího oboru 
služby Legislativa a právní činnost se stávajícím oborem služby Lidská práva. 
Z odůvodnění nařízení plyne, že důvodem je společný základ těchto oborů v oblasti 
ochrany lidských práv a svobod a není nutné tyto obory služby upravovat odděleně. 
S argumentací předkladatele souhlasíme, a máme za to, že vypíchnutí lidských práv není 
třeba uvádět v názvu oboru, neboť lidská práva spadají jednoznačně do ústavního práva, 
tedy do právní činnosti obecně. Do právní činnost dále spadá např. též zastupování státu 
před soudy a jinými správními orgány, sepisování smluv nebo právních stanovisek. 
Pakliže tyto činnosti nejsou výslovně obsaženy v názvu oboru služby, pak není důvod 

Neakceptováno. 
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány.  
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do názvu oboru služby uvádět lidská práva. 
 
 

4.3 
K oboru státní služby č. 36 Regionální rozvoj a cestovní ruch 
Nesouhlasíme s vytvořením nového oboru státní služby č. 36 Regionální rozvoj 
a cestovní ruch, který by měl vzniknout sloučením stávajících oborů služby č. 48 
Regionální rozvoj a č. 49 Cestovní ruch. Požadujeme, aby byl ponechán samostatný obor 
služby Regionální rozvoj a samostatný obor služby Cestovní ruch.  
 
Odůvodnění:V odůvodnění sloučení se uvádí, že „cílem je vytvořit jeden komplexní obor 
služby pro oblast regionální politiky“. Regionální politika je soubor politických činností 
prováděných na státní úrovni, jejichž cílem je za běžných okolností dosažení rozvoje 
státu prostřednictvím regionálně cílených opatření. Může se jednat o nejrůznější sociální, 
hospodářská a environmentální opatření, která by měla být v souladu s příslušnou teorií 
regionálního rozvoje. Opatření v oblasti cestovního ruchu jsou pouze marginálním 
výsekem celého souboru intervencí, které jsou prováděny ve smyslu realizace dané 
regionální politiky, ale nejsou regionální politikou samotnou. Pokud bychom postupovali 
logikou odůvodnění, že „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“, tedy, že cestovní ruch je součástí regionální politiky, pak by součástí 
regionální politiky musely být i ostatní socioekonomické kategorie, které jsou v prostoru 
rozmístěny nerovnoměrně a mají určitá „regionální specifika“. Touto logikou by muselo 
dojít ke sloučení mnoha dalších oborů služby pod obor č. 36 (pouze namátkově 
např. Ochrana přírody a krajiny; Doprava; Zemědělství a rostlinolékařská péče; Průmysl 
a stavebnictví; Zaměstnanost atd.). 
Dále nelze souhlasit s tím, že „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“. Odbor regionální politiky, 
jehož zaměstnanci pracují v oboru služby č. 48 Regionální rozvoj, a odbor cestovního 
ruchu, jehož zaměstnanci pracují v oboru č. 49 Cestovní ruch, vykonávají věcně odlišné 
aktivity, které vyžadují značně rozdílné odborné znalosti pracovníků uvedených odborů, 
a proto v rámci systemizace MMR tvoří tyto organizační složky samostatné odbory. 
Pokud se autor návrhu při definici oborů služby řídí pravidlem, že 1 sekce resortu = 1 
služební obor, pak by bylo nutné toto pravidlo aplikovat paušálně na všech 
ministerstvech při vymezení celého souboru oborů státní služby. 
Cestovní ruch je navíc samostatným ekonomickým odvětvím s významem pro národní 
hospodářství. Součástí oboru služby č. 49 Cestovní ruch je rovněž také právní regulace 
vztahů souvisejících s cestovním ruchem, což je specifická oblast právní úpravy. Ta je 
obsažena v předpisech veřejného i soukromého práva a je do značné míry ovlivněna 

Akceptováno.  
 
Bude zachován samostatný obor služby Regionální 
rozvoj a samostatný obor služby Cestovní ruch. 
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právem evropským. Stěžejním předpisem je zákon č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, 
ve znění pozdějších předpisů (ten kromě jiného upravuje rozsah základní činnosti horské 
služby a její výkon a stanovuje podrobnosti jejího financování). Cestovního ruchu se ale 
dotýká řada dalších předpisů - např. živnostenský zákon, občanský zákoník, zákon 
o místních poplatcích. Jelikož výše citované argumenty odůvodnění sloučení oborů č. 48 
a 49 postrádají platnost, jeví se, že jediným argumentem pro sloučení oborů je 
nedostatečné využívání oboru č. 49 (28 zaměstnanců na MMR) z pohledu autora návrhu, 
příp. užší legislativní rámec související s oborem. To však není důvod požadovat 
od zaměstnanců, kteří pracují v oblasti regionální politiky, aby měli erudici v oblasti 
cestovního ruchu a aby museli tuto erudici prokazovat. Totéž platí i opačně pro 
zaměstnance odboru cestovního ruchu. Také se nedomníváme, že by sloučení oborů 
mohlo mít významnější pozitivní vliv na kariérní růst zaměstnanců (viz odůvodnění 
návrhu). Jedním z důvodů je i to, že k navýšení kompetencí (včetně fiktivního) 
ve smyslu absolvovaných zkoušek, by došlo u všech zaměstnanců, takže žádný z nich by 
nezískal v rámci veřejného sektoru kompetenční výhodu, kterou by mohl využít 
při kariérním růstu, přičemž instituce mimo veřejného sektoru úřednickým zkouškám 
vyšší váhu nepřikládají a nezajímají se o šířku jejich věcného obsahu. Dále je sporné, 
zda je vyšší mobilita zaměstnanců (viz odůvodnění návrhu) mezi organizačními 
složkami, které spolu věcně souvisí pouze okrajově (jako je tomu v případě odboru 
regionální politiky a odboru cestovního ruchu MMR), žádoucí. Možnosti realokace 
zaměstnanců by se sice rozšířily, avšak z hlediska obsazení služebních míst 
kompetentními lidmi zůstává vysoká mobilita pracovníků nežádoucí. Navrhovaná úprava 
se kromě toho nejeví jako koncepční s ohledem na skutečnost, že v dosavadním oboru 
č. 48 by mělo dojít k výraznějšímu posílení, aby v jeho rámci mohly být zabezpečovány 
úkoly plynoucí z platného Programového prohlášení vlády. Podle textu v části Vnitřní 
bezpečnost a veřejná správa uvedeného dokumentu mají být přehodnoceny a změněny 
kompetence ve vztahu k samosprávě, která by nadále spadala pod Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Rovněž zde bude třeba vytvořit podmínky pro územní aplikace jiného 
záměru obsaženého v části Veřejné investice Programového prohlášení vlády: vytvoření 
jednoho místa se zodpovědností za veřejné investování včetně příprav strategického 
investičního plánu.  Přitom již v současné době je obor státní služby Regionální rozvoj 
značně široký, vedle kompetenčních, organizačních a právních aspektů jsou sledovány 
i ekonomické vazby a souvislosti financování rozvoje území ve vztahu k samostatné 
i přenesené působnosti se zakotvením ve „velkých“ i „malých“ rozpočtových pravidlech 
a také vztahy k EU, jejím iniciativám, institucím a fondům. Do oboru státní služby je 
začleněna také problematika pohřebnictví.   
Pokud dojde k propojení obou zmiňovaných oborů, dojde k velké nevyváženosti 
v porovnání s ostatními obory. Na stejný podíl činnosti bude připadat příliš mnoho 
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odborností/dovedností. 
Pokud má být cílem příprav na zvláštní část úřednické zkoušky seznámit se s oborem, 
resp. agendou, bylo by to při takovéto šíři agregovaného oboru přinejmenším 
problematické.  Jednotlivým dílčím oborům by bylo věnováno méně otázek 
(při proporčním zastoupení problematik Regionálního rozvoje a Cestovního ruchu pouze 
celkem 10; 20 otázek je maximum). Snížení kvality by mohlo vést ke zvýšení 
formálnosti zkoušek, nehledě na problémy s vyváženým zastoupením reálných 
odborností ve složení zkušebních komisí. 

 4.4 
K oboru státní služby č. 37 Bydlení, územní plánování a stavební řád 
Požadujeme opětovně zvážit ponechání oboru Bydlení samostatně, neboť problematika 
stávajícího oboru služby Bydlení věcně nesouvisí s problematikou dalších dvou 
stávajících oborů služby Územní plánování a Stavební řád.  
 
Odůvodnění: Předkladatel návrhu nařízení vlády navrhuje sloučení tří stávajících oborů 
služby, z nichž 2 obory upravují oblast veřejného práva a stěžejním právním předpisem 
je zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ale obor služby 
Bydlení vychází z občanského zákoníku a z dalších právních předpisů soukromého 
práva. Důvod počtu zaměstnanců vykonávajících obor služby 50. Bydlení nelze 
považovat za dostatečný. Ministerstvo pro místní rozvoj je mj. ústředním orgánem státní 
správy v oblasti politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů 
a nebytových prostor. 

Neakceptováno.  
 
Bude vytvořen nový obor služby, jenž vznikne 
sloučením 3 stávajících oborů služby Bydlení, 
Územní plánování a Stavební řád. 
 
 
Podle kompetenčního zákona je Ministerstvo 
pro místní rozvoj ústředním orgánem státní správy 
ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, 
rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci 
nájmu bytů a nebytových prostor, územního 
plánování a stavebního řádu, vyvlastnění, 
investiční politiky, cestovního ruchu 
a pohřebnictví. Působnost Ministerstva pro místní 
rozvoj ve věcech investiční politiky je promítnuta 
do stávajících oborů služby č. 46 Veřejné 
investování a zadávání veřejných zakázek a č. 47 
Společné evropské politiky podpory a pomoci, 
evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. 
V těchto případech se jedná o průřezové obory 
služby, v nichž jsou systemizována služební místa 
i v jiných služebních úřadech. Samostatně se 
navrhuje upravit obor služby Bydlení, územní 
plánování a stavební řád, a to z toho důvodu, že 
rovněž obory služby č. 50 Bydlení, č. 51 Územní 
plánování a č. 52 Stavební řád jsou do určité míry 
průřezové. Oblast sociálního bydlení bude 
zařazena do oboru služby Nepojistné sociální 
dávkové systémy, do něhož věcně spadá.  
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 4.5 
K příloze č. 2 nařízení vlády 
K převodní tabulce oborů státní služby 
Požadujeme v souvislosti s připomínkami č. 1 až 4 provést tomu odpovídající úpravu 
převodní tabulky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády. 

Akceptováno 
 
Bude upraveno v návaznosti na vypořádání 
zásadních připomínek. 

5. Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 
 

5.1 
Ke spojení současných oborů a služby č. 39 a č. 40 
Zásadně nesouhlasíme se spojením dosavadních oborů služby č. 39 Průmysl a č. 40 
Stavebnictví pod nový obor služby č. 29 Průmysl a stavebnictví (gestor Ministerstvo 
průmyslu a obchodu). Není pravdou (jak je uvedeno v části IV Odůvodnění), 
že stavebnictví se zaměřuje na výrobní činnost, při kterých se pomocí technologií, 
tj. výrobních prostředků a výrobních postupů získávají a zpracovávají suroviny na 
konečné výrobky, a jedná se tedy o jedno odvětví průmyslu. Na rozdíl od průmyslové 
výroby se nejedná o kusovou nebo sériovou výrobu. Stavebnictví je činnost, která 
na rozdíl od průmyslu vytváří hodnoty trvalého charakteru (stavby), které přispívají 
k rozvoji vystavěného území, k rozvoji hospodářského sektoru i sociálních, bytových 
a jiných služeb pro obyvatele. Zahrnuje specializované i nespecializované stavební 
činnosti. Patří sem práce na novostavbách, opravy, provádění nástaveb a přístaveb 
budov, inženýrských sítí, výstavbě prefabrikovaných objektů, dočasných objektů 
obchodní, bytové, průmyslové budovy, dopravní stavby, energetické stavby apod. 
Rovněž je zde zcela chybně uváděno, že pro oba stávající obory jsou společné dva právní 
předpisy určující rozsah zkušebních otázek předpisy zvláštní části úřednické zkoušky, 
a to zákon o technických požadavcích na výrobky a stavební zákon. Jen prostým 
pohledem na seznam základních právních předpisů zkušebních otázek pro oba odbory je 
zřejmé, že tomu tak vůbec není. Odůvodnění systemizací MPO, která je provedena 
pouze z důvodů řízení, nikoli podle vykonávaných činností, není rovněž na místě. 
 
Dále uvádíme: 
• stavebnictví je samostatné odvětví zařazené v Klasifikaci NACE-CZ v sekci F, kterou 

používá EU (ES) od roku 1970, 

• stavebnictví je zařazeno jako samostatné odvětví i v rámci Klasifikace zaměstnání 
(CZ-CPA, kód 7), stejně tak jako v Klasifikaci oborů vzdělávání (CZ-ISCED-F  2013), 

• stavebnictví je samostatným odvětvím národního hospodářství a rovněž tak je 
vykazováno, tomu odpovídá i řada odlišných legislativních postupů a statistických 
evidencí, 

• vzdělávání ve stavebnictví musí vedle technické stránky akcentovat i charakter staveb 

Akceptováno.  
 
Bude zachován samostatný obor služby Průmysl 
a samostatný obor služby Stavebnictví. 
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(architektura, začlenění do krajiny apod.), 

• stavebnictví je na rozdíl od průmyslu ovlivňováno velkým množstvím specifických 
právních předpisů, norem a dalších normativů, 

• řízení stavební výroby vyžaduje zcela odlišný přístup než řízení průmyslové výroby, 

• rozsah potřebných vědomostí pro OSS 39 je značný. Rozšíření bude znamenat 
neadekvátní nárůst požadavků v rámci úřednické zkoušky bez potřebného efektu 
na zajištění erudovaných pracovníků, 

• při výběru pracovníků do státní služby v rámci oboru 40 je kladen důraz právě 
na specifika odvětví stavebnictví, které nemají žádné styčné body s oborem 39 
(zkušební otázky jsou zcela odlišné). Kladný výsledek zkoušky nemusí odpovídat 
požadovaným nárokům na příslušný obor. 

• sloučení zvýší nároky na uchazeče o státní službu a tím ještě více ztíží již nyní velmi 
obtížný nábor státních zaměstnanců. 

6. Ministerstvo 
spravedlnosti 

 

6.1 
Nový obor služby č. 18 – Pracovněprávní vztahy a odměny za práci  
Podle odůvodnění návrhu uvedený nový obor spojuje stávající obory služby č. 25 
Pracovněprávní vztahy a č. 26 Platy, mzdy a jiné odměny za práci. Jakkoliv lze souhlasit 
s tím, že oblast odměňování tematicky spadá do pracovněprávních vztahů, faktický 
výkon této činnosti je provázán s několika dalšími obory (právo sociálního zabezpečení, 
zdravotní pojištění, daně, finance a účetnictví). Z pohledu realizace pracovněprávních 
vztahů se jedná o specifický segment personální činnosti, kterou se zabývají 
specializovaní zaměstnanci, kteří se dalšími atributy pracovněprávních a služebních 
poměrů nezabývají. Převážná většina personalistů služebních úřadů zpravidla spravuje 
záležitosti obou uvedených poměrů, tj. pracovního i služebního. Z tohoto důvodu 
při respektu k záměru snížit počet oborů služby se jeví jako vhodnější sloučit stávající 
obor služby č. 78 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních 
zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se stávajícím 
oborem služby č. 25 Pracovněprávní vztahy. Obsahově jsou agendy uvedených oborů 
podobné, nadto podléhá část služebních vztahů režimu zákoníku práce. Spojení obou 
oborů navíc může napomoci lepší přípravě kandidátů úřednické zkoušky, neboť v rámci 
přípravy na ni mají možnost komparace obou druhů poměrů a tím i lepší orientace 
v jejich jednotlivých odlišnostech. Domníváme se, že není racionální ani praktické 
rozdělovat personalisty na pracovněprávní a služebněprávní. Na základě výše uvedeného 
Ministerstvo spravedlnosti:  
-  nesouhlasí se sloučením stávajících oborů služby č. 25 a 26,  

Akceptováno.  
 
Obory služby č. 25 Pracovněprávní vztahy a č. 26 
Platy, mzdy a jiné odměny za práci nebudou 
slučovány.  
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- žádá ponechání samostatného stávajícího oboru služby č. 26 Platy, mzdy a jiné 
odměny za práci,  
- navrhuje sloučení stávajících oborů služby č. 25 Pracovněprávní vztahy a č. 78 
Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, 
příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. 

 6.2 
Nový obor služby č. 21 – Legislativa, právní činnost a lidská práva  
Odůvodnění navrhovaného sloučení stávajících oborů státní služby č. 29 a č. 30, které je 
uvedeno na str. 8 předloženého materiálu (důvodem sloučení je společný základ oborů 
č. 29 a 30), Ministerstvo spravedlnosti nepovažuje za dostatečné a důvodné. Domníváme 
se, že oblast ochrany základních práv a svobod je nedílnou součástí řady dalších oborů 
státní služby, tj. nemá společný základ pouze s oborem legislativa a právní činnost. 
Uváděný společný základ - ochrana základních práv a svobod – není vzhledem 
k obsahové náplni uvedených oborů dominantní, určujícími jsou v oboru č. 29 zejména 
požadavky na tvorbu a aplikaci práva. Pro některá služební místa plně postačuje obor 
lidská práva a v některých případech není nutné ani právní vzdělání. Spojením lidských 
práv s oborem legislativa a právní činnost by došlo k podstatnému zvýšení nároků 
na uchazeče a nový obor by se znepřístupnil pro uchazeče se vzděláním využitelným 
výlučně v oblasti lidských práv. Stávající obor č. 29 je již v současné době velmi 
rozsáhlý a tato kombinace patří obsahově mezi nejobtížnější. Obor státní služby č. 29  
zahrnuje odlišné činnosti – na straně jedné tvorbu nových právních předpisů a na straně 
druhé praktickou aplikaci platných právních předpisů. Je sice pravdou, že k oběma 
činnostem se vyžaduje zpravidla shodné vzdělání, ale obě činnosti jsou svojí povahou 
zcela odlišné a vyžadující odlišné schopnosti, znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti 
státního zaměstnance. Obor legislativa je samostatnou nezastupitelnou právní disciplínou 
vyžadující speciální vzdělání, širokou orientaci v právním řádu a podrobnou znalost 
legislativního procesu a legislativní techniky. Obor právní činnost je zaměřen 
na praktickou aplikaci a interpretaci právních norem v určité oblasti a v závislosti 
na konkrétní agendě nemusí být právnické vzdělání vždy vyžadováno. Z uvedených 
důvodů se Ministerstvo spravedlnosti domnívá, že stávající obor státní služby č. 29 by 
měl být rozdělen na dva samostatné obory Legislativa a Právní činnost a nelze proto ani 
souhlasit s navrhovaným připojením dalšího oboru ke stávajícímu oboru 
č. 29. Na základě výše uvedeného Ministerstvo spravedlnosti:  
- nesouhlasí se sloučením stávajících oborů státní služby č. 29 a č. 30,  
- žádá ponechání samostatného stávajícího oboru státní služby č. 30 Lidská práva,  
- navrhuje rozdělení stávajícího oboru státní služby č. 29 na dva samostatné 
obory státní služby – Legislativa a Právní činnost, v návaznosti na tuto úpravu bude 
patrně potřebné doplnění přechodných ustanovení. 
 

Částečně akceptováno. 
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány. 
 
S návrhem na rozdělení oboru služby č. 29 
Legislativa a právní činnost ovšem předkladatel 
nesouhlasí. Předně uvádí, že se nejedná 
o většinový požadavek z praxe. Proti rozdělení pak 
stojí následující – jen stručně uvedené – úvahy: 1/ 
příprava návrhů právních předpisů a zajišťování 
právní činnosti je citováno svodně jako činnost, 
kterou zahrnuje státní služba, v § 5 odst. 1 písm. a) 
zákona o státní službě; 2/ pokud jde o organizaci 
služebních úřadů, je agenda legislativy a agenda 
právní činnosti běžně zařazena v rámci jediné 
sekce, v několika služebních úřadech dokonce 
v rámci jediného odboru (Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury); 
3/ pokud jde o právní úpravu, není zřejmé, který 
služební úřad by měl být gestorem oboru služby 
právní činnost. 
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 6.3 
Nový obor služby – Justice  
Seznam oborů státní služby vychází jednak z ustanovení § 5 zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě a dále i z působností jednotlivých služebních úřadů vymezených 
kompetenčním zákonem a dalšími právními předpisy. V předloženém návrhu však 
postrádáme obor služby využitelný speciálně pro služební místa v Ministerstvu 
spravedlnosti. Žádáme proto o vytvoření nového oboru státní služby, který bude 
zahrnovat správu soudů a státních zastupitelství, vězeňství, odškodňování, dohled, střet 
zájmů, probaci a mediaci. 

Neakceptováno. 
 
Po projednání s připomínkovým místem toto 
od připomínky ustoupilo.  

7. Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

 
 

7.1 
K oboru státní služby č. 78 
K výše uvedenému legislativnímu návrhu uplatňuje Ministerstvo zahraničních věcí 
jednu zásadní připomínku, a to, aby u současného oboru státní služby č. 78 Organizační 
věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků 
bezpečnostních sborů a vojáků z povolání byl vypuštěn text „příslušníků bezpečnostních 
sborů a vojáků z povolání“, neboť obě ozbrojené složky mají své vlastní zákonné 
normy. 
 
V obecné rovině Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s předloženým návrhem 
a současně preferuje, aby došlo k následné novele nařízení vlády č. 302/2014 Sb., 
o katalogu správních činností, jak je i uvedeno v komentáři předloženého návrhu, tak 
aby názvy jednotlivých dílů v části 2 tohoto nařízení odpovídaly nově navrhovaným 
názvům oborů státní služby, neboť dosavadní úprava je nepřehledná a nejednoznačná, 
kdy názvy jednotlivých dílů v části 2 tohoto nařízení nekorespondují s názvy oborů 
státní služby. 
 

Neakceptováno. 
 
Rozsah oboru služby č. 78 Organizační věci státní 
služby a správa služebních vztahů státních 
zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů 
a vojáků bude zachován. Důvodem (kromě ověření 
vědomostí a schopností státních zaměstnanců 
zařazených např. v Ministerstvu vnitra, kteří 
aplikují právě zákon o příslušnících 
bezpečnostních sborů, nebo v Ministerstvu obrany, 
kteří aplikují zákon o vojácích z povolání, resp. 
zákon o službě vojáků v záloze, vůči nimž směřuje 
připomínka Ministerstva zahraničních věcí) je 
obsahová souvislost všech tří právních úprav 
týkajících se služebních poměrů, kdy zákon 
o příslušnících bezpečnostních sborů a zákon 
o vojácích z povolání, resp. zákon o službě vojáků 
v záloze a z nich vycházející literatura a judikatura 
představují pro implementovaný zákon o státní 
službě často interpretační a aplikační vodítko. 
V praxi širší rozsah oboru služby č. 78 Organizační 
věci státní služby a správa služebních vztahů 
státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních 
sborů a vojáků nepůsobí problémy a podporuje 
hlubší vhled do problematiky služebních vztahů 
i těch státních zaměstnanců, kteří zákon 
o příslušnících bezpečnostních sborů a zákon 
o vojácích z povolání, resp. zákon o službě vojáků 
v záloze bezprostředně neaplikují. 
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8. Úřad vlády 
České republiky 

 

8.1 
Obecně 
ÚVČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s navrhovaným slučováním oborů státní služby č. 29 
– Legislativa a právní činnost s oborem státní služby č. 30 – Lidská práva a oboru státní 
služby č. 77 - Odborné zabezpečení činnosti vlády s oborem státní služby č. 79 – 
Evropská politika vlády. 
 
Navrhovaná úprava by měla reagovat na nedostatky nařízení vlády č. 106/2015 Sb., 
o oborech státní služby. Měla by odstranit současnou vzájemnou nevyváženost 
některých resortních oborů, ať už jde o jejich věcný rozsah, nebo o počet služebních 
míst, na nichž je vykonávána státní služba v daném oboru státní služby. Předložená 
novela však jejich slučováním současný stav ještě daleko více prohloubí a nevyváženost 
věcného rozsahu oboru státní služby bude ještě daleko výraznější. Nelze souhlasit s 
tvrzením předkladatele, že: „průřezové obory v návrhu zůstávají zachovány“. 

Akceptováno. 
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány. 
 
Budou zachovány samostatné obory služby č. 77 
Odborné zabezpečení činnosti vlády a č. 79 
Evropská politika vlády.  

 8.2 
Zásadní připomínka ke sloučení oborů státní služby č. 29 (Legislativa a právní 
činnost) s oborem státní služby č. 30 (Lidská práva), a to zejména z následujících 
důvodů: 
 
Obor státní služby č. 29 je již v současné době po obsahové stránce velmi široký 
vzhledem k tomu, že zahrnuje stěžejní část právního řádu České republiky. Při rozsahu 
otázek a studijní literatury k nim a časové dotaci, kterou vyhláška pro zkoušku dává, je 
ověřování znalostí v tak obsahově rozsáhlém oboru státní služby i za stávajícího stavu 
opravdu velmi povrchové a nelze během zkoušení zabíhat do hlubších podrobností. 
Je celá řada jiných úzkoprofilových oborů státní služby, které se opírají o jeden právní 
předpis, a ověřování znalostí u zkoušky z jednoho právního předpisu nelze srovnávat 
s obsahem studijní literatury, kterou musí uchazeči k oboru státní služby č. 29 
nastudovat. Přidání další materie k oboru státní služby č. 29 z oboru státní služby č. 30 
tento nepříznivý stav ještě prohloubí. Sloučením by se jednalo o zcela nekoncepční 
smíšení průřezového oboru státní služby, tedy s dopadem na celou státní službu, 
s oborem resortním úzkoprofilovým, jehož záběr je značně užší, včetně nepoměrně malé 
cílové skupiny, která má tento obor státní služby stanoven na služebních 
systemizovaných místech.  
 
Dojde k tomu, že státní zaměstnanci potřebující obor státní služby „Legislativa a právní 
činnost“ budou zatíženi informacemi zcela nepotřebnými pro výkon jejich oboru státní 
služby; naopak některé informace pro ně nezbytné nedostanou, neboť tyto budou 
nahrazeny informacemi pro ně zcela irelevantními. A to vlastně platí i naopak ve vztahu 
ke státním zaměstnancům, kterým stačí současný obor státní služby Lidská práva. 

Akceptováno. 
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány.  
 
S návrhem na rozdělení oboru služby č. 29 
Legislativa a právní činnost ovšem předkladatel 
nesouhlasí. Předně uvádí, že se nejedná 
o většinový požadavek z praxe. Proti rozdělení pak 
stojí následující – jen stručně uvedené – úvahy: 1/ 
příprava návrhů právních předpisů a zajišťování 
právní činnosti je citováno svodně jako činnost, 
kterou zahrnuje státní služba, v § 5 odst. 1 písm. a) 
zákona o státní službě; 2/ pokud jde o organizaci 
služebních úřadů, je agenda legislativy a agenda 
právní činnosti běžně zařazena v rámci jediné 
sekce, v několika služebních úřadech dokonce 
v rámci jediného odboru (Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury); 
3/ pokud jde o právní úpravu, není zřejmé, který 
služební úřad by měl být gestorem oboru služby 
právní činnost. 
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Sloučením výše uvedených oborů státní služby bude rozsah materie, kterou bude potřeba 
k ní nastudovat velmi značný, proto lze tuto úřednickou zkoušku obsahem přirovnat 
např. ke státní závěrečné zkoušce na právnické fakultě. Zkoušet z tohoto všeho 
dohromady státní zaměstnance bez právního vzdělání bude znamenat, že se zcela 
degradují požadavky na zkoušené a tím i obsah a smysl celé úřednické zkoušky. 
Pro většinu zkoušených bez právního vzdělání, bude takto obtížná úřednická zkouška 
těžko zvladatelná a na základě současných zkušeností je i nyní pro celou řadu státních 
zaměstnanců velmi náročná, důkazem jsou i statisticky podložené analýzy neúspěšnosti 
vykonání této úřednické zkoušky v prvním i druhém opravném termínu. Je nutné si 
uvědomit, že celá řada státních zaměstnanců (s předepsaným oborem státní služby č. 29 
na svém systemizovaném místě) nemá právní vzdělání a dost obtížně zvládají se na tuto 
zkoušku připravit i nyní. Smyslem zvláštní části úřednické zkoušky by mělo být 
dostatečně ověřit znalosti specializované problematiky, se kterou se státní zaměstnanec 
při výkonu státní služby běžně setkává, případně může setkat. Uvedené obory státní 
služby se obsahově značně liší, a proto se jeví nadbytečné požadovat po státních 
zaměstnancích složení úřednické zkoušky také z témat, která jsou pro výkon jejich 
služebních činností naprosto vzdálená. Naopak by mohlo dojít k nechtěnému efektu, kdy 
ani u jednoho z výše zmiňovaných oborů státní služby nebude možné v rámci počtu 20 
zkušebních otázek ověřit, zda má státní zaměstnanec dostatečně hluboké znalosti dané 
problematiky. S největší pravděpodobností by tak došlo ke zcela nežádoucímu zobecnění 
zkušebních otázek. Navrhované řešení nepřinese ani snížení administrativní zátěže, 
ale naopak lze jednoznačně očekávat nárůst počtu neúspěšně vykonaných úřednických 
zkoušek a tedy z toho vyplývajících dalších termínů pro jejich opakované konání.  Lze 
předpokládat, že navrhovaná právní úprava si vyžádá i dopad na státní rozpočet. 
Zamýšlené změny predikují již zmíněnou administrativní náročnost, náklady a také zátěž 
pro jednotlivé útvary, které budou odpovědné za realizaci úřednických zkoušek. 
V neposlední řadě bude nutné také vyřešit, co se stane s nárokem fyzických osob (jiných 
než státních zaměstnanců), které (do doby nabytí účinnosti navrhovaného právního 
předpisu) úspěšně vykonaly zvláštní část úřednické zkoušky pro obory státní služby, 
které mají být sloučeny. Typicky se jedná o fyzické osoby tzv. „samoplátce“.  

 8.3 
Zásadní připomínka ke sloučení oborů státní služby č. 77 (Odborné zabezpečení 
činnosti vlády) s oborem státní služby č. 79 (Evropská politika vlády) 
Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s navrhovaným sloučením oborů státní služby č. 77 – 
Odborné zabezpečení činnosti vlády a č. 79 – Evropská politika vlády, a to zejména 
s ohledem na následující důvody: Předmětné obory služby spolu svým zaměřením zcela 
nesouvisí a jediným průsečíkem obou agend je fakt, že jsou zkoušeny v rámci Úřadu 
vlády, což nepovažujeme za odůvodněný ani opodstatněný impuls pro jejich sloučení. 
Jen stěží si lze představit, že by tyto dva obory služby byly navrženy pro sloučení, byly-

Akceptováno. 
 
Budou zachovány samostatné obory služby 
Evropská politika vlády a Odborné zabezpečení 
činnosti vlády.  
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li by zkoušeny různými rezorty. V tomto ohledu považujeme za důležité upozornit 
i na fakt, že byť obor služby č. 79 zahrnuje i odborné zabezpečení činnosti Výboru pro 
EU, nejedná se o totéž jako odborné zabezpečení činnosti vlády. Z institucionálního 
hlediska je vláda orgán se svými pravidly a členy, Výbor pro EU je však jiný, byť 
subsidiární, orgán se svými pravidly a členy. Odborné zajištění činnosti Výboru pro EU 
navíc představuje jen část reálné agendy, která je vykonávána na služebních místech 
spadající pod obor služby č. 79. I v tomto ohledu tak vnímám sloučení za neodůvodněné. 
 
Faktický dopad takového sloučení by znamenal, že účastníci zvláštní části úřednické 
zkoušky by byli zkoušeni z otázek a okruhů, které fakticky s náplní práce pro jejich 
služební místo zcela nesouvisí. S ohledem na koncepci zkoušky je pak možné, že daný 
kandidát by mohl být zkoušen ze tří otázek zcela mimo svůj reálný obor. Průkazná 
hodnota jakékoliv takové zkoušky je pak mizivá. Koncepce úřednické zkoušky by byla 
touto změnou zásadně posunuta nevítaným směrem – buďto směrem k její obecnější 
koncepci, přičemž by nebylo možné otestovat potřebnou hloubku znalostí ani z jednoho 
ze stávajících oborů státní služby, nebo naopak směrem k až absurdnímu ztížení 
podmínek úřednické zkoušky, přičemž případný uchazeč by se musel připravit na téměř 
státnicovou zkoušku z oboru, který do zaměření jeho služebního místa nezapadá.  
 
Navrhovaný postup rovněž nezohledňuje ani odlišný počet uchazečů pro každý obor 
státní služby, odborné pozadí jednotlivých uchazečů (které s ohledem na odlišnou 
povahu obou oborů státní služby bude náležitě rovněž odlišné), či administrativní zátěž 
vzniklou při tvorbě nových zkušebních komisí. Zároveň by nebylo možné se vyhnout 
diskriminaci nových uchazečů vyplývající z podstatného ztížení celého procesu 
spojeného s přijetím do státní služby. Navrhované sloučení by pak jistě mělo dopad i na 
atraktivitu zaměstnání ve státní správě obecně, kde se už nyní některé obory státní 
služby potýkají s problémy najít vhodné uchazeče, kteří jsou ochotni účastnit se na 
celém přijímacím procesu. S ohledem na evropskou politiku vlády by novela navíc 
přinesla zcela nevítaný symbolický efekt oslabení tématu EU a s tím spojené oslabení 
prosazování zájmů ČR v EU, včetně oslabení Sekce pro evropské záležitosti jako 
svébytného gesčního a koordinačního orgánu komplexně se zabývajícím problematikou 
evropské politiky. S výhledem do budoucna by navrhovaná novela mohla znamenat 
i oslabení profesionality nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU. Právě s ohledem 
na nadcházející předsednictví dojde i k početnímu nárůstu státních zaměstnanců 
vykonávající tento obor státní služby. Nelze se tedy ztotožnit s argumentem, že sloučení 
oborů je vhodné s ohledem na relativně malý počet státních zaměstnanců pod tímto 
oborem služby.  
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9. úřad ministra 
pověřeného 
řízením 
Legislativní rady 
vlády 

 
 

9.1 
Ke sloučení oboru státní služby č. 29 Legislativa a právní činnost s oborem státní 
služby    č. 30 Lidská práva  
Se sloučením uvedených oborů zásadně nesouhlasíme, a to zejména z níže uvedených 
důvodů: Oboru státní služby 29. Legislativa a právní činnost lze jako teoretický základ 
(a tím i určující metodologii) přiřadit právní vědu (teorii práva a státovědu), zejména pak 
nauku práva ústavního a správního. Metodologie těchto oborů je konzistentní, jakkoli 
velký je objem znalostí nezbytných pro úspěšné složení této zkoušky. Metodologické 
zakotvení oboru státní služby 30. Lidská práva je oproti tomu nejasné, přesahuje obor 
právní vědy a státovědy a vtahuje do daného oboru otázky z oblasti sociologie, historie 
(s důrazem na práva různě pojatých) menšin či skupin ve společnosti nebo právního 
rámce činnosti NGO. V této souvislosti je třeba vznést otázku, jaký přínos by měla 
v praxi představovat integrace oborů státní služby 29 a 30. Pro státního zaměstnance 
vykonávajícího „právní činnost“, tedy typicky činnost oprávněné úřední osoby, je 
při výkonu státní správy určující povinnost postupovat v souladu s požadavky právních 
předpisů a ve vztahu k dotčeným osobám nestranně. Vědomí širších společenských 
souvislostí problematiky lidských práv či souvislostí historických, jimiž by státní 
zaměstnanec disponoval nad rámec obecné části úřednické zkoušky, však uvedené 
základní zásady činnosti správních orgánů nijak nemodifikuje. 

 
Již za stávajícího právního stavu nedává spojení legislativy a právní činnosti smysl, 
protože jednak spolu souvisí jen velmi omezeně a zatímco oblast legislativy, která spadá 
do gesce Úřadu vlády, se týká tak desetiny všech zkoušených (to je reálně pár desítek lidí 
na resortech), ve zbývající a naprosto převažující části „právní činnosti" zkušební komise 
zřízené v Úřadu vlády zkouší něco, co tomuto úřadu prakticky nepřísluší. Ostatně 
připomínáme, že Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády dlouhodobě nesouhlasí 
se spojením Legislativy a právní činnosti do jednoho oboru státní služby a že stanovisko 
předsedy Legislativní rady vlády k návrhu nařízení vlády o oborech státní služby ze dne 
10. dubna 2015 pod č. j.: 284/15 doporučovalo tyto činnosti uvést odděleně jako dva 
samostatné obory státní služby. Z tohoto důvodu je naopak na místě uvažovat o rozdělení 
oboru státní služby č. 29 Legislativa a právní činnost na obory dva. Obor státní služby 29 
je již ve stávající podobě velmi široký. Podíváme-li se do přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 162/2015 Sb. na v něm uvedený rozsah předpisů, který je základem pro tvorbu 
zkušebních otázek, tak obsahuje stěžejní část právního řádu České republiky. Při rozsahu 
otázek a časové dotaci, kterou vyhláška pro zkoušku dává, je ověřování znalostí v tak 
obsahově rozsáhlém oboru státní služby i za současného stavu opravdu dosti povrchové. 
To je v kontrastu s celou řadou jiných oborů státní služby, u nichž se v rámci zvláštní 
části úřednické zkoušky například ověřují znalosti pouze z obsahu jednoho právního 
předpisu. Takže zatímco obor státní služby Legislativa a právní činnost má navrhovaným 

Částečně akceptováno. 
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány. Zůstane 
zachován stávající obor Legislativa a právní 
činnost. 
 
S návrhem na rozdělení oboru služby č. 29 
Legislativa a právní činnost předkladatel 
nesouhlasí. Předně uvádí, že se nejedná 
o většinový požadavek z praxe. Proti rozdělení pak 
stojí následující – jen stručně uvedené – úvahy: 1/ 
příprava návrhů právních předpisů a zajišťování 
právní činnosti je citováno svodně jako činnost, 
kterou zahrnuje státní služba, v § 5 odst. 1 písm. a) 
zákona o státní službě; 2/ pokud jde o organizaci 
služebních úřadů, je agenda legislativy a agenda 
právní činnosti běžně zařazena v rámci jediné 
sekce, v několika služebních úřadech dokonce 
v rámci jediného odboru (Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury); 
3/ pokud jde o právní úpravu, není zřejmé, který 
služební úřad by měl být gestorem oboru služby 
právní činnost. 
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způsobem „nabobtnat“, tak například úzkoprofilový obor státní služby Krizové řízení, 
ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém zůstává zachován beze změny, 
ačkoliv jeho obsah (viz například zkušební otázky) je nepoměrně subtilnější a stejně tak 
by mohl být spojen s oborem státní služby Vnitřní pořádek a bezpečnost státu 
s obdobným argumentem, že oba obory státní služby přece jsou v gesci téhož resortu. 
Přidání další materie do oboru služby č. 29 tento, podle našeho názoru nepříznivý stav, 
ještě prohloubí. Jedná se o nekoncepční smíšení oboru průřezového, tedy s dopadem 
na celou státní službu, s oborem resortním (úzkoprofilovým), jehož záběr je značně užší. 
Dojde k rozmělnění čistě právního oboru neprávními oblastmi, jak vyplývá 
ze současného okruhu otázek pro obor státní služby Lidská práva (např. otázka č. 5, 12, 
17 a 18). Dojde tak k erozi čistě právního oboru státní služby. Tento obor státní služby je 
sám o osobě velmi rozsáhlý a státní zaměstnanci budou zatížení informacemi zcela 
nepotřebnými pro výkon jejich oboru státní služby; naopak některých informací pro ně 
nezbytných se jim nedostane, neboť budou nahrazeny oněmi nepotřebnými. A to vlastně 
platí i naopak ve vztahu ke státním zaměstnancům, kterým toliko stačí současný obor 
státní služby Lidská práva.  

 
Rozsah materie, kterou by bylo třeba pojmout při dalším rozšíření už tak neúnosně 
širokého oboru státní služby, by prakticky dosáhl či dokonce přesáhl záběr závěrečné 
státní zkoušky na právnických fakultách. Zkoušet z tohoto všeho dohromady i lidi 
bez právnického vzdělání by fakticky znamenalo buď naprosto degradovat požadavky 
na zkoušené a tím i obsah a smysl zkoušky, nebo většinu zkoušených (včetně 
zaměstnanců Ministerstva vnitra bez právnického vzdělání, kteří poslední dobu tvoří 
značný podíl zkoušených) vystavit pro ně naprosto neúnosným požadavkům. 
Ze zkušenosti zkoušejících víme, že i takto koncipovaná zkouška je velmi obtížně 
zvladatelná pro osoby bez právnického vzdělání. Není nám přesně známo, jaké všechny 
obory státní služby jsou vázány například na služební místa zařazená v Sekci pro lidská 
práva Úřadu vlády, ale máme za to, že značná část státních zaměstnanců tam zařazených 
právnické vzdělání nemá. Sloučením, popřípadě nahrazením oboru "Lidských práv" 
oborem státní služby č. 29, by tak mohlo být zaměstnávání státních zaměstnanců v této 
sekci zbytečně zkomplikováno. Odůvodnění návrhu nařízení vlády je (nejen) ve vztahu 
ke sloučení námi rozporovaných oborů státní služby značně nepřesvědčivé (pokud jde 
o sloučení oborů státní služby č. 29 a 30 není de facto uvedeno takřka nic), zejména když 
se v té samé důvodové zprávě píše, že „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". Stejně tak se mohlo v důvodové zprávě 
uvést, že i když (možná) mají stejný základ, s ohledem na rozdílný předmět oborů státní 
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služby, (pravděpodobně) značně rozdílné počty státních zaměstnanců, na které ten který 
obor státní služby dopadá (kteréžto posouzení v odůvodnění zcela chybí) a vzájemné 
nepotřebnosti, resp. i škodlivosti, je nutné upravit oba obory státní služby odděleně. 

 
Navrhované řešení podle našeho názoru administrativní zátěž nijak nesníží. Naopak lze 
očekávat, že vzroste počet neúspěšných zkoušených, neboť lze s úspěchem pochybovat, 
že zkoušení ze stávajícího oboru státní služby č. 29 budou s to pojmout i oblast lidských 
práv, když někteří z nich nejsou schopni se aspoň v základech naučit legislativní pravidla 
vlády, a platí to i naopak, zda státní zaměstnanci, kteří se věnují lidským právům, budou 
obecně schopni pojmout například problematiku správního řádu, legislativního procesu 
či legislativně technických požadavků. Nadměrná administrativní zátěž spočívá 
i ve vyznačování nového oboru státní služby do dokumentů a elektronických systémů. 
Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra by podle našeho názoru měla své síly napnout 
naopak k tomu, aby eliminovala nikoli výjimečné případy těch státních zaměstnanců, 
kteří obor státní služby Legislativa a právní činnost k výkonu své činnosti na služebním 
místě vůbec nepotřebují a nadto ani nemají odpovídající vzdělání a tak mimo jiné 
zatěžují i stávající zkušební komise. 
 
Návrhem se podle našeho názoru neřeší ani problém, že pro jedno služební místo je 
stanoveno více oborů státní služby. Po sloučení by jich sice mohlo být opticky méně, ale 
rozsah znalostí, které bude muset daný státní zaměstnanec mít, aby absolvoval zvláštní 
část úřednické zkoušky, bude vlastně širší - dnes odpovídající několika oborům státní 
služby. Návrh tedy znamená postupný přechod od státního zaměstnance - specialisty 
k státnímu zaměstnanci s univerzálními dovednostmi, přičemž je více než zřejmé, 
že snaha o takové pojetí státní služby je iluzorní, protože naráží na faktickou nemožnost 
takové univerzální odborné kvality skutečně dosíci. Otázkou také je, zda se takto 
průřezově podaří složit dostatek zkušebních komisí. Jen na okraj podotýkáme, že 
z technického hlediska si lze jen obtížně představit, jak bude vypadat 20 zkušebních 
otázek (pokud se nezmění vyhláška a nebude jich 40) ve sloučeném oboru státní služby, 
shlédneme-li dosavadních 40 otázek z obou oborů. Sloučení oboru státní služby č. 29 
Legislativa a právní činnost s oborem státní služby č. 30 Lidská práva tedy nejen zásadně 
odmítáme, ale naopak požadujeme rozdělení oboru státní služby č. 29 Legislativa 
a právní činnost na obory dva. 

 9.2 
Ke sloučení oboru státní služby č. 77 Odborné zabezpečení činnosti vlády s oborem 
státní služby č. 79 Evropská politika vlády   
Se sloučením uvedených oborů zásadně nesouhlasíme, a kromě výše uvedeného dále 
uvádím: Tyto obory státní služby, byť jsou zabezpečovány společným ústředním 
správním úřadem – Úřadem vlády České republiky, jsou z povahy a rozsahu svého 

Akceptováno. 
 
Budou zachovány samostatné obory služby 
Evropská politika vlády a Odborné zabezpečení 
činnosti vlády.  
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obsahu zcela odlišné. Jejich rozdílnost je patrná ze seznamu zkušebních okruhů 
i doporučené odborné literatury. Každý z těchto služebních oborů je cílen na odlišné 
a specifické služební činnosti. Jejich sloučení nutně povede k částečnému zmenšení 
rozsahu požadovaných znalostí v těchto oborech. 
 
Smyslem zvláštní části úřednické zkoušky je dostatečné ověření znalosti specializované 
problematiky, se kterou se státní zaměstnanec při své práci běžně setkává (případně 
může setkat). Uvedené obory se však obsahově značně liší, a proto se jeví nadbytečné 
požadovat po státních zaměstnancích složení úřednické zkoušky rovněž z témat, která 
jsou jejich služební činnosti velmi vzdálená. Naopak by mohlo dojít k nechtěnému 
efektu, kdy ani u jednoho z výše zmiňovaných oborů státní služby nebude možné 
v rámci počtu 20 otázek ověřit, zda má státní zaměstnanec dostatečně hluboké znalosti 
dané problematiky. S největší pravděpodobností by došlo k nežádoucímu zobecnění 
otázek, které by však bylo vhodnější považovat již spíše za zkušební okruhy. Redukce 
zkušebních otázek (v případě slučování oborů státní služby, které spolu souvisí jen 
vzdáleně) vztahujících se k reálné činnosti státního zaměstnance, resp. jejich nahrazení 
těmi, které se jeho náplně práce příliš netýkají, by šla proti smyslu zvláštní části 
úřednické zkoušky, stejně tak jako jejich přílišné zobecnění. Jeví se jako diskutabilní, 
zda navrhované sloučení není dáno pouze působností jednoho ústředního správního 
úřadu (v tomto případě Úřadu vlády České republiky), namísto věcného hlediska.  

 9.3 
Ke Zhodnocení platného právního stavu: 
Požadujeme doplnit materiál o Přehledy dopadů návrhu právního předpisu k avizovaným 
revizím právních předpisů, tzn. k 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 k vyhlášce č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky. Revize výše 
uvedených právních předpisů nejsou zařazeny do Plánu legislativních prací vlády 
na zbývající část roku 2018 ani do Plánu přípravy vyhlášek na rok 2018. Kromě toho lze 
očekávat, že avizované změny budou mít věcné dopady. Předkladatel pouze uvádí, že 
v souvislosti s revizí předmětných právních předpisů vzniknou náklady do výše 500 
000,- Kč, aniž by doložil, na základě jakých údajů či kalkulace k této částce dospěl. 
Zdroj finančního krytí této částky dává do souvislosti s prostředky na běžný rozvoj 
informačního systému o státní službě. Lze se domnívat, že se jedná o zátěž na straně 
provozovatele předmětného systému. Změny však mohou mít dopady i na jiné dotčené 
subjekty. Předkladatel by měl tudíž tyto subjekty identifikovat a doložit, zda byly 
konzultovány a byly srozuměny s předpokládanými věcnými dopady. 

Vysvětleno. 
 
V textu Odůvodnění je uvedeno, že 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., 
o podrobnostech úřednické zkoušky. Pokud jde 
o nařízení vlády o katalogu správních činností, je 
třeba uvést, že nařízení vlády o oborech státní 
služby ani dnes nemá s úpravou nařízení vlády 
o katalogu správních činností přímou souvislost, 
a to především z důvodu časové posloupnosti 
při přijímání obou nařízení vlády. Smyslem 
nařízení vlády o katalogu správních činností je 
totiž definovat nejnáročnější správní činnosti, které 
mohou být požadovány na služebních místech, 
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nikoliv definovat obory služby. Pro řazení 
nejnáročnějších správních činností nařízení vlády 
o katalogu správních činností sice využívá systém 
oborů státní služby, ale toto využití není důsledné 
(srov. např. chybějící díly pro obory služby č. 19 
až 23, 26, 27, 29, 36 až 44, 55, 56, 65, 66, nebo 
naopak díly části druhé, jež nekorespondují 
s existujícími obory služby, např. č. 20, 23, 25, 26, 
33, 40, 51 až 55, 57). Lze předpokládat, že 
po přijetí nového nařízení vlády o oborech státní 
služby přistoupí Ministerstvo práce a sociálních 
věcí k revizi nařízení vlády o katalogu správních 
činností, ale nelze konstatovat, že by přijetí nového 
nařízení vlády o oborech státní služby mělo mít 
relevantní dopady na nařízení vlády o katalogu 
správních činností. Revize nařízení vlády 
o rovnocennosti některých zkoušek a odborných 
kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
a vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky 
budou v důsledku posunutí účinnosti 
navrhovaného nařízení vlády na 1. 7. 2019 
provedeny v prvním pololetí roku 2019 a budou 
podrobeny řádnému meziresortnímu 
připomínkovému řízení. Příprava nařízení vlády 
o oborech státní služby probíhala v úzké spolupráci 
se služebními orgány (státními tajemníky 
a vedoucími těch služebních úřadů, jejichž oborů 
služby se dotýkala) a s gestory vzdělávání 
a úřednických zkoušek v jednotlivých služebních 
úřadech, proto nejsou v rámci výše uvedeného 
legislativního procesu novely nařízení vlády 
o rovnocennosti některých zkoušek a odborných 
kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
a vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky 
očekávány žádné vážné problémy. Náklady 
související s přechodem informačního systému 
o státní službě na nový systém oborů služby byly 
propočteny správcem/provozovatelem 
informačního systému o státní službě, kterým je 
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Ministerstvo vnitra. Dopady lze očekávat 
i na straně služebních úřadů, které využívají 
software pro personální práci. Vzhledem k tomu, 
že v této otázce nebyly vzneseny v meziresortním 
připomínkovém řízení žádné připomínky, ukázal 
se jako odůvodněný předpoklad, že nezbytná 
úprava takového software bude hrazena 
z prostředků na jeho běžný rozvoj. Pokud jde 
o úřednické zkoušky, v Odůvodnění je uvedeno, že 
zpočátku bude nutné jednorázově zřídit zkušební 
komise a jmenovat jejich členy pro nově 
koncipované obory služby, což s sebou ponese 
určitou nepatrnou jednorázovou administrativní 
zátěž, pravděpodobně však dojde ke snížení 
celkového počtu zřízených zkušebních komisí 
a jejich jmenovaných členů, neboť po sloučení 
některých oborů služby v jeden se celkový 
nezbytně nutný počet zkušebních komisí může 
snížit. Rovněž celkový počet zkoušených státních 
zaměstnanců v dotčeném oboru služby by se měl 
snížit (budou-li některé obory služby, pro něž musí 
státní zaměstnanec úspěšně vykonat zvláštní část 
úřednické zkoušky, navrhovaným nařízením vlády 
sloučeny, státní zaměstnanec, který v nich 
v současnosti vykonává státní službu, bude 
povinen vykonat úspěšně zvláštní část úřednické 
zkoušky jen pro 1 obor služby). 
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 9.4 
K předpokládanému hospodářskému a finančnímu dopadu: 
Požadujeme doplnit materiál o vyhodnocení dopadů, které vzniknou následkem 
implementace navrhovaného nařízení vlády. Nelze souhlasit s tvrzením předkladatele, že 
s navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny dopady na státní rozpočet. Změna 
predikuje administrativní náročnost, náklady a zátěž pro jednotlivé útvary, které budou 
odpovědné za provádění jednotlivých zkoušek. V této souvislosti je nutno upozornit 
na skutečnost, že v rámci udělení výjimky z povinnosti provést hodnocení dopadů 
regulace (udělena dne 25. 5. 2018 čj. 17238/2018-OHR) bylo předsedou Legislativní 
rady vlády výslovně upozorněno na nutnost zhodnotit dopady, které vzniknou následkem 
sloučení oborů služby, v rámci Odůvodnění k předmětnému nařízení vlády. 

Vysvětleno. 
 
Předpokládané hospodářské a finanční dopady jsou 
popsány v bodě 4. obecné části Odůvodnění. 
Pokud jde o úřednické zkoušky, v Odůvodnění je 
uvedeno, že zpočátku bude nutné jednorázově 
zřídit zkušební komise a jmenovat jejich členy 
pro nově koncipované obory služby, což s sebou 
ponese určitou nepatrnou jednorázovou 
administrativní zátěž, pravděpodobně však dojde 
ke snížení celkového počtu zřízených zkušebních 
komisí a jejich jmenovaných členů, neboť 
po sloučení některých oborů služby v jeden se 
celkový nezbytně nutný počet zkušebních komisí 
může snížit. Rovněž celkový počet zkoušených 
státních zaměstnanců v dotčeném oboru služby by 
se měl snížit (budou-li některé obory služby, 
pro něž musí státní zaměstnanec úspěšně vykonat 
zvláštní část úřednické zkoušky, navrhovaným 
nařízením vlády sloučeny, státní zaměstnanec, 
který v nich v současnosti vykonává státní službu, 
bude povinen vykonat úspěšně zvláštní část 
úřednické zkoušky jen pro 1 obor služby). Návrh 
nového nařízení vlády o oborech státní služby 
reaguje mj. na vládní návrh novely zákona o státní 
službě (sněmovní tisk č. 132), v jehož důvodové 
zprávě 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. Z provedeného meziresortního 
připomínkového řízení pak vyplývá, že sloučením 
zanikne 17 oborů služby, oborů služby by tedy 
mělo být celkem 63. Výsledný rozsah redukce 
oborů služby se tedy dotkne jen nepříliš velké části 
státních zaměstnanců. Příprava nařízení vlády 
o oborech státní služby probíhala v úzké spolupráci 
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se služebními orgány (státními tajemníky 
a vedoucími těch služebních úřadů, jejichž oborů 
služby se dotýkala) a s gestory vzdělávání 
a úřednických zkoušek v jednotlivých služebních 
úřadech, o čemž svědčí i nízké množství 
uplatněných připomínek a jejich charakter. Jiná 
připomínková místa námitku administrativní 
náročnosti, nákladů a zátěže pro jednotlivé útvary, 
které budou odpovědné za provádění jednotlivých 
zkoušek, neuplatnila. 

 9.5 
K přechodným ustanovením: 
Je nezbytné prověřit právní bezvadnost navrhovaných přechodných ustanovení, 
přinejmenším v případě § 2 odst. 2. Pokud povinnost složit úřednickou zkoušku stanoví 
zákon, tak výjimku z této povinnosti (a o nic jiného v návrhu nařízení vlády než výjimku 
nejde, i když částečnou) nemůže stanovit nařízení vlády, neboť je to úprava srovnatelná 
s § 196 zákona o státní službě.   
Nadto to například v případě sloučení oborů státní služby Legislativa a právní činnost 
a Lidská práva ale platí i pro další případy slučování oborů státní služby. Nedává logiku, 
aby ten, kdo skládal zvláštní část úřednické zkoušky z oboru státní služby Lidská práva, 
měl najednou fikcí (v nařízení vlády!) i zvláštní část úřednické zkoušky z oboru státní 
služby Legislativa a právní činnost, zvláště když se tyto dva obory státní služby 
překrývají toliko v případě Listiny základních práv a svobod a Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod. To platí i obráceně, ale prokazuje to 
nevhodnost sloučení obou oborů státní služby, pokud ten společný základ v oblasti 
ochrany základních práv a svobod zmiňovaný v důvodové zprávě spočívá jen ve dvou 
výše zmíněných dokumentech. V důvodové zprávě se též uvádí, že výběrová řízení 
vyhlášená přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády a ke dni nabytí 
účinnosti navrhovaného nařízení vlády neskončená se dokončí beze změny. Dovolujeme 
si upozornit, že absentuje právní základ takového konstatování. Žádné takové přechodné 
ustanovení (a v nařízení vlády by ani nemohlo být) není a výběrové řízení je správní 
řízení, a pokud není stanoveno jinak, musí se aplikovat právní úprava platná a účinná 
v době rozhodování. 

Akceptováno.  
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány.  
 
Bezvadnost navrhovaných přechodných ustanovení 
byla prověřena rešerší jiných prováděcích předpisů 
(vyhlášky, nařízení vlády), obsahujících 
analogické použití tzv. fikce osvědčení odborné 
způsobilosti, dokončení (specializovaného) 
vzdělávání, dokončení výběrového/atestačního 
řízení apod. Obdobné řešení je tak obsaženo 
například v přechodných ustanoveních 
k vyhláškám č. 173/2017 Sb. a č. 109/2018 Sb., 
kterými se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., 
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále například v nařízení vlády 
č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 
pracovníků se specializovanou způsobilostí 
a vyhlášce č. 185/2009 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů 
(příloha č. 2, resp. č. 3, obsahují analogický 
„převodník“ jako je obsažen v předkládaném 
materiálu).  
 
Texty všech námi výše citovaných právních 
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předpisů jsou dostupné ve Sbírce zákonů 
(konkrétní příklady jednotlivých ustanovení 
a jejich právní rozbor uvádíme kvůli jejich 
velkému rozsahu ve zvláštní příloze k této 
tabulce). 
 
Nad rámec výše uvedeného lze dodat, že v rámci 
projednávání novely zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, 
v Poslanecké sněmovně bylo dohodnuto vložit 
speciální zmocňovací ustanovení k vydání nařízení 
vlády ve znění: „V § 36 se doplňuje odstavec 5, 
který zní: 
 
„(5) Vláda může při změně oborů služby nařízením 
stanovit, že úspěšně vykonaná zvláštní část 
úřednické zkoušky pro dosavadní obor služby se 
považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část 
úřednické zkoušky pro nový obor služby.“.“ 

 9.6 
Doslov 
Navrhovaná úprava je, alespoň pokud jde o výše rozporované slučování oborů státní 
služby, podle našeho názoru naprosto zbytečná, nepromyšlená a pravděpodobně i ničím 
nepodložená. Nebráníme se revizi stávajících oborů státní služby, ta však musí být 
provedena s určitou rozvahou. Je-li cílem snížit počet oborů státní služby 
prostřednictvím jejich spojování, jeví se jako logičtější řešení spojit obory provázané 
tematicky, nikoliv pouze místem výkonu či gestorem. I při tom je však nezbytné brát 
v úvahu připomínky k přechodným ustanovením výše uvedené. 
 
Stranou ponecháváme (ne)koncepčnost postupu, kdy se nejprve v prováděcí vyhlášce 
k zákonu o státní službě změní seznam zkoušených předpisů a návazně na to zkušební 
otázky a až v kroku druhém se mají slučovat obory státní služby, aby bylo nutné 
opětovně seznam a otázky měnit. 
 
Zároveň využíváme této příležitosti a znovu apelujeme na Sekci pro státní službu 
Ministerstva vnitra, aby aktivně prověřila případy těch státních zaměstnanců, kteří 
například obor státní služby Legislativa a právní činnost k výkonu své činnosti 
na služebním místě vůbec nepotřebují a nadto ani nemají tomu odpovídající vzdělání, 
a aby jejich počty redukovala. 

Částečně akceptováno. 
 
Materie bude případně podrobena další revizi. 
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10. Zmocněnkyně 
vlády pro lidská 
práva  

 
 

10.1 
Ke sloučení oboru č. 30 Lidská práva s oborem č. 29 Legislativa a právní činnost 
Slučování těchto oborů považuji za nevhodné a zásadně s ním nesouhlasím, a to jak 
z důvodů koncepčních, tak z hlediska praktických negativních dopadů zejména na chod 
Sekce pro lidská práva Úřadu vlády a případně i dalších útvarů orgánů státní správy.  
Do určité míry lze souhlasit s tím, že ‚oba stávající obory mají společný základ v oblasti 
ochrany základních práv a svobod.‘ Avšak platí to pouze do té míry, že lidská práva jsou 
v podobě základních práv a svobod součástí právního řádu a zároveň jedním ze základů 
českého ústavního pořádku i mezinárodního práva. Proto by měly být zahrnuty i mezi 
požadavky pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky oboru 
státní služby Legislativa a právní činnost. Mezi předpisy, jejichž znalost je požadována 
dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, je sice 
uvedena Listina základních práv a svobod, Úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod a Listina základních práv EU. Nicméně ze seznamu otázek uvedených 
na stránkách Ministerstva vnitra je vidět, že lidská práva nejsou sama předmětem žádné 
konkrétní otázky. Otázky se primárně týkají tvorby legislativy, technik legislativní práce 
a jejích procesních otázek a obecných charakteristik procesních řízení v právu. Nevěnuje 
se tedy detailně konkrétním oblastem práva, což je naopak předmětem zkušebních otázek 
ve všech dalších oborech služby. Stručně řečeno, Legislativa a právní činnost mají 
zkoušet, jak právo tvořit a aplikovat, zatímco ostatní obory mají zkoušet, jaké právo 
aplikovat. V tomto směru se lze proto obávat, že by lidskoprávní aspekty současného 
oboru Lidská práva v novém oboru Legislativa, právní činnost a lidská práva při jeho 
současné koncepci úplně zanikly, resp. by při stávající koncepci oboru nemohly být ani 
zohledněny, což považuji za nepřijatelné. 
 
Dalším významným argumentem je, že obor Lidská práva není přes svůj název oborem 
čistě právnické povahy. Vychází sice z lidských práv jako mantinelů pro činnost státu 
a veřejné moci jako takové, ale věnuje se zároveň mnohým konkrétním lidskoprávním 
otázkám jako práva určitých zranitelných skupin (osoby se zdravotním postižením, děti, 
cizinci, národnostní a etnické menšiny) či průřezová témata rovnosti žen a mužů, 
diskriminace, špatného zacházení či nestátních neziskových organizací. Obor se tedy 
neomezuje na znalost právních předpisů upravujících lidská práva na národní či 
mezinárodní úrovni, ale zahrnuje i jejich praktickou aplikaci v různých situacích 
a souvislostech. Absolvent zkoušky by tak neměl znát lidská práva jen abstraktně, ale 
měl by se orientovat i v praktických lidskoprávních problémech ve výše uvedených 
oblastech  
 
K tomu přitom nemusí nutně potřebovat vzdělání právnické, ale vhodné může být 
například vzdělání v sociologii, jiných společenských vědách, sociální práci, apod. Jeho 

Akceptováno. 
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány. 
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činnost nespočívá ve všech případech ve tvorbě právních předpisů či ve vedení 
správních či jiných řízení, ale spíše v činnosti koncepční, analytické, koordinační 
a metodické, jak plyne i ze srovnání části 1 Katalogu správních činností podle přílohy 
k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., kde jsou popsány společné správní činnosti 
odpovídající oboru Legislativa a právní činnost, a části 2 dílu 27, kde jsou popsány 
oborně vymezené správní činnosti v oblasti lidských práv. Tyto správní činnosti 
vyžadují znalosti a přístupy k problematice nejen z pohledu právního, ale i jiných 
společenských věd a disciplín uvedených výše. Obor Lidská práva tedy není jen jakousi 
„podmnožinou“ oboru „Legislativa a právní činnost“. Pokud se správní činnosti týkají 
legislativy a práva, je na příslušných systemizovaných služebních místech stanoven 
jednak konkrétní požadavek právnického vzdělání ve smyslu § 25 odst. 5 písm. a) 
zákona o státní službě, jednak druhý obor služby Legislativa a právní činnost, z kterého 
následně státní zaměstnanci zařazení na těchto místech vykonávají zkoušku, aby mohli 
kvalifikovaně vykonávat činnosti legislativní a právní povahy v oblasti lidských práv.  
 
Dané sloučení by způsobilo i další problémy. Pokud by došlo k jednoduchému 
„překlopení“ oboru Lidská práva do nového oboru Legislativa, právní činnost a lidská 
práva, pojetí oboru Legislativa a právní činnost z hlediska stanovených správních 
činností i podoby úřednické zkoušky by se podstatně míjelo s praktickými potřebami při 
výkonu státní služby na místech se současným oborem Lidská práva. V praxi by tak 
byly státní zaměstnanci nuceni se vzdělávat a absolvovat úřednickou zkoušku z oblastí, 
které přitom při správní činnosti na svých služebních místech nevyužijí a ani nepotřebují 
znát. Naopak by jim chybělo vzdělání v oblastech a činnostech nutných pro výkon jejich 
státní služby, které přitom v nutné hloubce a specializaci nemusí být obsaženo v jiných 
stávajících (či nových) oborech státní služby. Tím se však dle mého názoru popírá smysl 
zvláštní části úřednické zkoušky podle § 36 odst. 3 zákona o státní službě, která má 
ověřit potřebné vědomosti a schopnosti a dostatečnou odbornou přípravu státního 
zaměstnance pro další výkon služby v oboru služby.  
 
Uvedený rozpor mezi teoretickou náplní oboru služby a praktickou služební činností 
navíc v praxi bude spíše odrazovat uchazeče o daná služební místa a novým uchazečům 
bude výrazně komplikovat nástup do služby. Uchazeči s právnickým vzděláním totiž 
v praxi nebudou mít o místa bez právní činnosti zájem. Naopak, pokud státní 
zaměstnanec, který nemá právnické vzdělávání, které po něm vzhledem k praktické 
náplni služební činnosti není ani přiměřené požadovat, bude nucen skládat úřednickou 
zkoušku v oboru Legislativa, právní činnost a lidská práva, je poměrně vysoká 
pravděpodobnost neúspěšného složení zkoušky a následného nutného ukončení 
služebního poměru podle § 29 odst. 1 zákona o státní službě anebo dojde k tomu, 
že samotná vidina skládání zkoušky z tohoto oboru uchazeče odradí. Uvedená služební 
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místa především v Sekci pro lidská práva Úřadu vlády se tak stanou těžce obsaditelná, 
což může vážně narušovat činnost sekce včetně činností, které souvisí např. s realizací 
projektů z ESI fondů či naplňováním podmínek pro čerpání ESI fondů ze strany ČR jako 
celku.  
 
Kromě problémů popsaných výše musím na závěr zmínit i určitou symbolickou dimenzi, 
kdy zrušení samostatného oboru věnujícímu se lidským právům je špatným signálem 
ohledně jejich významu pro českou státní správu i společnost jako celek. Proto s tímto 
zásadně nesouhlasím a požaduji zachování samostatného oboru služby Lidská práva. 
Vzhledem k výše uvedenému tedy považuji zrušení oboru Lidská práva a jeho začlenění 
do oboru Legislativa, právní činnost a lidská práva za nekoncepční, problematický 
a fakticky nepřijatelný krok. 

11. Odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 
České republiky 

 

11.1 
K příloze č. 1 a č. 2 – obor státní služby Legislativa, právní činnost a lidská práva 
Spojením oboru státní služby Legislativa a právní činnost a oboru Lidská práva vznikne 
nepřiměřeně široký obor státní služby. Již dnes je samotný obor služby Legislativa 
a právní činnost považován za jeden z nejširších. Z hlediska svého zaměření, které se 
zrcadlí ve zkušebních otázkách ke zvláštní části úřednické zkoušky, je obor Legislativa 
a právní činnost určen uchazečům o státní službu s právním vzděláním. Jsme toho 
názoru, že v oboru Lidská práva nenachází uplatnění pouze právníci a uvedená 
odbornost vyžaduje i osoby vzdělané v jiných oborech než právních, čemuž nebude nové 
nastavení zvláštní části úřednické zkoušky odpovídat. Navíc již v současné době zvláštní 
část úřednické zkoušky pro obor Legislativa a právní činnost obtížně pokrývá všechny 
aspekty spojené s tímto oborem, např. právu Evropské unie a jeho implementaci je 
věnována jen jedna zkušební otázka a vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech 
úřednické zkoušky ani po novele nezahrnuje do výčtu předpisů relevantních pro tvorbu 
zkušebních otázek Smlouvu o fungování Evropské unie a Listinu základních práv 
Evropské unie, jako základní právní dokumenty EU. Zvláštní část úřednické zkoušky se 
v nově vzniklém oboru státní služby Legislativa, právní činnost a lidská práva stane 
nepřiměřeně rozsáhlou a nevyváženou, o čemž svědčí i rozsah v současnosti zkoušených 
mezinárodních smluv, právních a služebních předpisů podle výše uvedené vyhlášky 
č. 162/2015 Sb., které se v oborech služby Legislativa a právní činnost a Lidská práva až 
na ústavní rovinu zcela rozcházejí. Domníváme se také, že by měla existovat konzistence 
v rozsahu jednotlivých oborů služby. Uvedené spojení oborů služby proto považujeme 
z výše uvedených důvodů za nevhodné. 
 
 
 
 

Akceptováno. 
 
Obory služby č. 29 Legislativa a právní činnost 
a č. 30 Lidská práva nebudou slučovány. 
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12. Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

 
 

12.1 
K odůvodnění návrhu nařízení vlády 
Předkladatel na str. 4 odůvodnění návrhu nařízení vlády uvádí, že navrhované změny 
budou mít pouze nepatrný dopad na státní zaměstnance. Dále nepředpokládá, že státním 
zaměstnancům, u kterých dojde v důsledku přijetí tohoto návrhu ke změně oborů služby, 
bude vydáváno nové osvědčení o úřednické zkoušce nebo rozhodnutí o stanovení oborů 
služby. Údaj bude pouze obsahem informačního systému o státní službě. S těmito závěry 
o dopadech návrhu na stávající státní zaměstnance se nemůžeme ztotožnit. 
 
Z ustanovení § 79 odst. 2 písm. f) zákona o státní službě a contrario dovodíme, že státní 
zaměstnanec nemůže v zásadě odmítnout vyřizovat služební úkoly z jeho oboru služby. 
Účinností návrhu (bude-li přijat) se tak rozšíří rozsah agendy, který by měli dotčení 
státní zaměstnanci ovládat. V této souvislosti lze rovněž připomenout související práva 
státních zaměstnanců, a to zejména na vytvoření podmínek pro řádný výkon služby 
a na prohlubování vzdělání (§ 79 odst. 2 písm. a) a d)). K zajištění těchto práv je dle 
našeho názoru nezbytné, aby dotčení státní zaměstnanci byli o změnách oborů služby 
v předstihu informováni a aby jim byla zajištěna možnost si vše potřebné dostudovat. 
Změny v oborech služby pak podle našeho názoru lze zařadit i mezi základní podmínky 
výkonu služby a jejich změny, o kterých je služební úřad podle § 130 odst. 1 písm. c) 
zákona o státní službě povinen státní zaměstnance informovat. Informovanost státních 
zaměstnanců o změněných oborech státní služby může být dále přínosem i pro jejich 
účast ve výběrových řízeních.  
 
Požadujeme do odůvodnění návrhu nařízení vlády doplnit, jakým způsobem bude 
zajištěno naplnění předmětných ustanovení zákona o státní službě po přijetí tohoto 
návrhu. 

Vysvětleno.  
 
 
Ve smyslu připomínky Českomoravské 
konfederace odborových svazů bude doplněno 
Odůvodnění následovně: 
„Pokud jde o dopad návrhu na státní zaměstnance, 
je třeba uvést následující: změna oborů služby 
na služebních místech bude muset být promítnuta 
do tzv. vnitřní systemizace – služebního předpisu 
služebního orgánu, se kterým je služební orgán 
povinen státního zaměstnance řádně seznámit a 
zajistit mu k němu přístup. Řádné seznámení 
v sobě zahrnuje také včasnost tohoto seznámení 
tak, aby byla naplněna ustanovení § 79 odst. 2 
písm. a) zákona o státní službě, které garantuje 
právo státního zaměstnance na vytvoření podmínek 
pro řádný výkon služby, a § 79 odst. 2 písm. d) 
zákona o státní službě, které garantuje právo 
státního zaměstnance na prohlubování vzdělání 
(a tedy na doplnění si potřebných znalostí 
a dovedností v příslušném oboru služby, jenž 
vznikl sloučením více oborů služby do jednoho). 
Z tohoto důvodu se tedy navrhuje patřičně delší 
legisvakance nové právní úpravy.“   
 

13. Český báňský 
úřad 

 
 

13.1 
K příloze č. 1 k nařízení vlády č…./2018 Sb.: 
V oborech státní služby v bodě č. 28 navrhujeme změnit pořadí oblastí tak, aby slovní 
spojení „surovinová politika“ bylo zařazeno na konec výčtu oborů, a to takto: „Hornictví, 
geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika“. Odůvodnění: Název 
oboru služby „Surovinová politika, hornictví, geologie, podzemní stavitelství 
a výbušniny“, jehož gestorem má být Český báňský úřad, nevystihuje přesně náplň 
tohoto oboru služby ani jeho personální zastoupení. V oblastech hornictví, geologie, 
podzemního stavitelství a výbušnin působí ve státní správě obecně více zaměstnanců 
a rovněž rozsah vykonávaných správních činností je v těchto oblastech vyšší, než 
v oblasti surovinové politiky. V zájmu zajištění výstižnosti proto považujeme 
za vhodnější spojený obor služby nazvat „Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, 
výbušniny a surovinová politika“. 

Akceptováno.  
 
Název oboru služby bude změněn. 
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14. Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

 

14.1 
K příloze č. 1 k bodu 53 
V příloze č. 1 výše uvedeného materiálu, nazvané jako „Obory státní služby“, bodě 53, 
navrhuji provést změnu názvu oboru služby Úřadu takto: „Ochrana hospodářské soutěže 
a dozor nad zadáváním veřejných zakázek“. Tutéž změnu požaduji současně provést také 
v příloze č. 2, nazvané jako „Převodní tabulka oborů státní služby“. 

Akceptováno. 
 
Název oboru služby bude změněn.   
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