
Pozměňovací a jiné návrhy  

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

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 132) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona přednesl ve druhém čtení dne 3. října 2018 poslanec Ivan 

Bartoš. 
 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 3. října 2018 
 

 

 

A. Poslankyně Věra Kovářová 

SD 1386 

 

K čl. I  

 

A1. Za bod 2 se vkládá nový bod X), který zní: 

„X. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „U vedoucích služebních úřadů se uvedené 

nevztahuje na rozhodování o věcech, o nichž se podle tohoto zákona nevede řízení ve věcech služby, 

s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. a), j), k), l).“.“. 

 

SD 1387 

A2. Za bod 70 se vkládá nový bod X, který zní: 

„X. V § 151 se za slova „pohotovost činí“ vkládá slovo „nejméně“.“. 

 

 

 

B. Poslankyně Klára Dostálová 

SD 1381 

 

B1. V čl. I za dosavadní bod 48 vložit nové body ve znění: 

 

„X. V § 60 odst. 3 větě první a druhé se za slova „Náměstek pro státní službu“ vkládají slova 

„, státní tajemník“. 

 

X. V § 60 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Návrh na odvolání náměstka pro státní službu 

a personálního ředitele sekce pro státní službu předkládá vládě ministr vnitra, návrh na 

odvolání státního tajemníka předkládá vládě příslušný ministr nebo vedoucí Úřadu vlády 

po projednání s náměstkem pro státní službu.“.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

B2. V čl. I za dosavadní bod 62 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 88 odst. 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a státní tajemník“.“. 

 

 Následující body přečíslovat. 
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B3. V čl. II doplnit body 5 až 7 ve znění: 

 

„5. Kárná odpovědnost státního tajemníka se posoudí podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud k jednání zakládajícímu kárnou 

odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

6. Podle § 60 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, lze státního tajemníka odvolat za jednání, k němuž došlo po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

7. Zahájené řízení o kárném provinění státního tajemníka, které nebylo pravomocně skončeno 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.  

 

 

 

C. Poslankyně Zuzana Ožanová 

SD 1034 

 

C1. V čl. I před dosavadní bod 1 vložit nové body ve znění: 

 

„1. V názvu zákona se slova „další související zákony“ nahrazují slovy „zákon č. 150/2017 

Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)“.“. 

   

 2.    V § 4 odst. 3 se slova „má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar“ nahrazují slovy 

„státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu“.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

C2. V čl. I za dosavadní bod 1 vložit nové body ve znění: 

 

„X. V § 11 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 

 

X. V § 11 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

 

 „(5) Náměstek pro státní službu může vydat služební předpis, který je závazný 

pro všechny státní zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti 

podle § 5 a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve 

služebním úřadu. Ustanovení věty první se nepoužije v případě státního zaměstnance, který 

vykonává službu v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Českém telekomunikačním 

úřadu, Energetickém regulačním úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu 

pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a 

politických hnutí, Českém statistickém úřadu, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 

nebo Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. Ustanovení věty první se dále nepoužije 

v případě zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 v úřadu 

uvedeném ve větě druhé a v případě osoby ve služebním poměru podle jiného zákona 

zařazené k výkonu služby v úřadu uvedeném ve větě druhé.  

 

 (6) Vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník může vydat služební předpis, který 

je závazný i pro státního zaměstnance, který vykonává službu v podřízeném služebním 
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úřadu, zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 v podřízeném 

služebním úřadu a osobu ve služebním poměru podle jiného zákona zařazenou k výkonu 

služby v podřízeném služebním úřadu, je-li pro podřízené služební úřady nezbytná 

jednotná úprava organizačních věcí služby.“ 

 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.“. 

 

 Následující body přečíslovat. 

 

C3. V čl. I dosavadní bod 5 uvést ve znění: 

 

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

 

C4. V čl. I dosavadní bod 13 uvést ve znění: 

 

„13. V § 49 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, nebo se stávajícím bezprostředně 

nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného 

bezprostředně nadřízeného představeného; pokud podle  2 po sobě jdoucích služebních 

hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků, lze státního zaměstnance zařadit i 

na služební místo zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu vyšší, než je dosavadní 

služební místo“.“. 

 

C5. V čl. I za dosavadní bod 13 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 49 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí: 

 

„(3) Státní zaměstnanec se za podmínek podle odstavce 2 zařadí též na jiné služební 

místo ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo 

v nadřízeném ústředním správním úřadu, dohodnou-li se na zařazení písemně nový 

služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. O zařazení státního 

zaměstnance na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán. 

 

 (4)  Státní zaměstnanec, který vykonává službu na služebním místě zařazeném v 9. 

nebo 10. platové třídě, pro které splňuje stanovené vzdělání, se zařadí se svým souhlasem 

na jiné služební místo v témže služebním úřadě zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu 

vyšší, než je dosavadní služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro 

jiné služební místo s výjimkou vzdělání a dohodne-li se na zařazení písemně služební 

orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným, nebo se stávajícím bezprostředně 

nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného 

bezprostředně nadřízeného představeného. Podmínkou postupu podle věty první dále je, že 

státní zaměstnanec vykonává službu ve stejném oboru služby nejméně po dobu 4 let a podle 

závěrů 2 po sobě jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících 

výsledků.  

 

(5) Státní zaměstnanec se za podmínek podle odstavce 4 zařadí též na jiné služební 

místo ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo 

v nadřízeném ústředním správním úřadě ve stejném oboru služby, dohodnou-li se na 

zařazení písemně nový služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. 

O zařazení státního zaměstnance na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7. 

Následující body přečíslovat. 
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C6. V čl. I dosavadní bod 17 uvést ve znění: 

 

„17. V § 51 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, nebo se stávajícím bezprostředně 

nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného 

bezprostředně nadřízeného představeného; pokud podle závěrů 2 po sobě jdoucích 

služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků, lze představeného 

jmenovat i na služební místo představeného zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu 

vyšší, než je dosavadní služební místo představeného“.“. 

 

C7. V čl. I za dosavadní bod 17 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 51 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Představený se za podmínek podle odstavce 5 jmenuje též na jiné služební místo 

ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném 

ústředním správním úřadě ve stejném oboru služby, dohodnou-li se na jmenování písemně 

nový služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. O jmenování 

představeného na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán.“.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

C8. V čl. I za dosavadní bod 70 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 145 odst. 1 větě druhé se slova „a způsob jejich určení pro státní 

zaměstnance“ nahrazují slovy „, způsob jejich určení pro státní zaměstnance a podmínky 

pro určení započitatelné praxe“.“. 

 

C9. V čl. I za dosavadní bod 85 vložit nové body ve znění: 

 

„X. V § 178 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 

 „(2) Služební orgán může obsadit služební místo, s výjimkou služebního místa 

představeného, postupem podle odstavce 1 též osobou, která nesplňuje vzdělání stanovené 

pro služební místo, v případě, že  

 

a) v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně 

po dobu 4 let,  

 

b) splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu 

nižší, nebo 

 

c) získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným 

odborným zaměřením vzdělání.   

 

 (3) Se zaměstnancem uvedeným v odstavcích 1 a 2 se sjedná zkušební doba v délce 6 

měsíců. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci 

v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje.“ 

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6. 

 

X. V § 178 odst. 5 se slova „a 2“ nahrazují slovy „, 2 a 4“. 
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X. V § 178 odst. 6 se slova „a 2“ nahrazují slovy „, 2 a 4“. 

 

X. Za § 178 se vkládá nový § 178a, který zní: 

 

 

„§ 178a 

 

 (1) Služební orgán může obsadit služební místo zařazené v 10. a vyšší platové třídě, s 

výjimkou služebního místa představeného, osobou v pracovním poměru na dobu určitou 

podle pracovněprávních předpisů, která nesplňuje vzdělání stanovené pro služební místo, 

avšak dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou postupu podle 

věty první je, že se jedná o služební místo, na jehož obsazení byla vyhlášena alespoň dvě 

výběrová řízení za sebou a na jejich základě nebylo služební místo obsazeno.  

 

 (2) Zaměstnanci uvedenému v odstavci 1 se stanoví doba určitá trvání pracovního 

poměru v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, nejdéle však v délce  

 

a) 9 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného 

studiem v magisterském studijním programu,  

 

b) 6 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného 

studiem v bakalářském studijním programu nebo stanoveného vyššího odborného vzdělání, 

nebo  

 

c) 5 let, je-li absolventem studia v bakalářském studijním programu, ale nesplňuje 

předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském 

studijním programu. 

 

 (3) Se zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 se sjedná zkušební doba v délce 

6 měsíců. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci 

v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje. 

 

(4) Zaměstnanec uvedený v odstavci 1 předloží do 2 let ode dne vzniku pracovního 

poměru potvrzení o zápisu ke vzdělávání na vyšší odborné škole nebo do studia 

v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu na vysoké 

škole, které musí odpovídat vzdělání stanovenému pro služební místo, včetně jeho 

odborného zaměření, jinak jeho pracovní poměr skončí dnem následujícím po uplynutí této 

lhůty. Pracovní poměr skončí rovněž dnem následujícím po dni, kdy se služební úřad dozví, 

že zaměstnanec ukončí vzdělávání nebo studium jiným než řádným způsobem. 

 

 (5) Zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má po doplnění vzdělání stanoveného 

pro služební místo nárok na přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou nebo na dobu 

určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, a na zařazení na toto služební 

místo, požádá-li písemně o přijetí do služebního poměru a v den podání žádosti o přijetí do 

služebního poměru splňuje předpoklady podle § 25 odst. 1. 

  

 (6) Zaměstnanec uvedený v odstavci 5, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou 

zkoušku, se přijme do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců, není-

li délka doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, kratší. Zaměstnanec má po úspěšném 

vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu 

neurčitou a na zařazení na dosavadní služební místo na dobu neurčitou, nebo na změnu 
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doby trvání služebního poměru na dobu určitou a na zařazení na dosavadní služební místo 

na dobu určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno.  

 

 (7) Služební úřad kontroluje průběh vzdělávání nebo studia zaměstnance uvedeného 

v odstavci 1. Vyšší odborná škola nebo vysoká škola je povinna sdělit služebnímu úřadu 

na základě jeho žádosti informaci o průběhu vzdělávání nebo studia zaměstnance. 

  

 (8) Ustanovení § 178 odst. 5 a 6 se pro zaměstnance uvedeného v odstavci 1 použijí 

obdobně.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

C10. V čl. I za dosavadní bod 88 doplnit body ve znění: 

 

„X. V § 193 odst. 2 se slova „§ 178 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 178 odst. 5“. 

 

X. V § 201 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Státní zaměstnanec přijatý do služebního poměru a zařazený nebo jmenovaný na 

služební místo podle odstavce 1 může být převeden nebo zařazen na jiné služební místo 

podle § 49 odst. 2 části věty před středníkem nebo § 49 odst. 3 nebo jmenován na jiné 

služební místo představeného podle § 51 odst. 5 části věty před středníkem nebo § 51 odst. 

6. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.“. 

 

X. V příloze č. 1 části 12. platová třída se za slova „Stanovené vzdělání:“ vkládají slova 

„bakalářský nebo“.“. 

 

C11. V čl. II za dosavadní bod 4 doplnit bod 5 ve znění:  

 

„5. Státnímu zaměstnanci, kterému se podle § 4 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní služební působiště, vydá služební 

orgán do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnutí o určení služebního 

působiště.“. 

 

 

 

D. Poslankyně Kateřina Valachová 

D1. V části první, čl. I před dosavadní bod 1 se vkládají nové body, které znějí: 

„1. V názvu zákona se slova „další související zákony“ nahrazují slovy „zákon č. 150/2017 

Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)“.“. 

   

 2.    V § 4 odst. 3 se slova „má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar“ nahrazují slovy 

„státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

D2. V části první, čl. I za dosavadní bod 1 se vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 11 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 
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X. V § 11 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

 

 „(5) Náměstek pro státní službu může vydat služební předpis, který je závazný 

pro všechny státní zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti 

podle § 5 a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve 

služebním úřadu. Ustanovení věty první se nepoužije v případě státního zaměstnance, který 

vykonává službu v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Českém telekomunikačním 

úřadu, Energetickém regulačním úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu 

pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a 

politických hnutí, Českém statistickém úřadu, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 

nebo Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. Ustanovení věty první se dále nepoužije 

v případě zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 v úřadu 

uvedeném ve větě druhé a v případě osoby ve služebním poměru podle jiného zákona 

zařazené k výkonu služby v úřadu uvedeném ve větě druhé.  

 

 (6) Vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník může vydat služební předpis, který 

je závazný i pro státního zaměstnance, který vykonává službu v podřízeném služebním 

úřadu, zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 v podřízeném 

služebním úřadu a osobu ve služebním poměru podle jiného zákona zařazenou k výkonu 

služby v podřízeném služebním úřadu, je-li pro podřízené služební úřady nezbytná 

jednotná úprava organizačních věcí služby.“ 

 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.“. 

 

      Následující body se přečíslují. 

 

D3. V části první, čl. I dosavadní bod 5 zní: 

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

 

D4. V části první, čl. I dosavadní bod 13 zní: 

 

„13. V § 49 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, nebo se stávajícím bezprostředně 

nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného 

bezprostředně nadřízeného představeného; pokud podle  2 po sobě jdoucích služebních 

hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků, lze státního zaměstnance zařadit i 

na služební místo zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu vyšší, než je dosavadní 

služební místo“.“. 

 

D5. V části první, čl. I za dosavadní bod 13 se vkládá nový bod, který zní: 

 

„X. V § 49 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí: 

 

„(3) Státní zaměstnanec se za podmínek podle odstavce 2 zařadí též na jiné služební 

místo ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo 

v nadřízeném ústředním správním úřadu, dohodnou-li se na zařazení písemně nový 

služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. O zařazení státního 

zaměstnance na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán. 

 

 (4)  Státní zaměstnanec, který vykonává službu na služebním místě zařazeném v 9. 

nebo 10. platové třídě, pro které splňuje stanovené vzdělání, se zařadí se svým souhlasem 

na jiné služební místo v témže služebním úřadě zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu 
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vyšší, než je dosavadní služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro 

jiné služební místo s výjimkou vzdělání a dohodne-li se na zařazení písemně služební 

orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným, nebo se stávajícím bezprostředně 

nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného 

bezprostředně nadřízeného představeného. Podmínkou postupu podle věty první dále je, že 

státní zaměstnanec vykonává službu ve stejném oboru služby nejméně po dobu 4 let a podle 

závěrů 2 po sobě jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících 

výsledků.  

 

(5) Státní zaměstnanec se za podmínek podle odstavce 4 zařadí též na jiné služební 

místo ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo 

v nadřízeném ústředním správním úřadě ve stejném oboru služby, dohodnou-li se na 

zařazení písemně nový služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. 

O zařazení státního zaměstnance na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán. 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.“ 

 

         Následující body se přečíslují. 

 

D6. V části první, čl. I dosavadní bod 17 zní: 

 

„17. V § 51 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, nebo se stávajícím bezprostředně 

nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného 

bezprostředně nadřízeného představeného; pokud podle závěrů 2 po sobě jdoucích 

služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků, lze představeného 

jmenovat i na služební místo představeného zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu 

vyšší, než je dosavadní služební místo představeného“.“. 

 

D7. V části první, čl. I za dosavadní bod 17 se vkládá nový bod, který zní: 

 

„X. V § 51 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Představený se za podmínek podle odstavce 5 jmenuje též na jiné služební místo 

ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném 

ústředním správním úřadě ve stejném oboru služby, dohodnou-li se na jmenování písemně 

nový služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. O jmenování 

představeného na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán.“.“. 

 

         Následující body se přečíslují. 

 

D8. V části první, čl. I za dosavadní bod 70 se vkládá nový bod, který zní: 

 

„X. V § 145 odst. 1 větě druhé se slova „a způsob jejich určení pro státní 

zaměstnance“ nahrazují slovy „, způsob jejich určení pro státní zaměstnance a podmínky 

pro určení započitatelné praxe“.“. 

 

 

D9. V části první, čl. I dosavadním bodu 74 § 155 odstavec 9 zní: 

 

„(9) Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o tom, že ve službě 

dosahoval nevyhovujících výsledků, další služební hodnocení se provede vždy po uplynutí 90 
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odsloužených dnů ode dne seznámení státního zaměstnance s předchozím služebním 

hodnocením.“. 

 

 

D10. V části první, čl. I za dosavadní bod 85 se vkládají nové body, které znějí: 

 

„X. V § 178 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 

 „(2) Služební orgán může obsadit služební místo, s výjimkou služebního místa 

představeného, postupem podle odstavce 1 též osobou, která nesplňuje vzdělání stanovené 

pro služební místo, v případě, že  

 

a) v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně 

po dobu 4 let,  

 

b) splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu 

nižší, nebo 

 

c) získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným 

odborným zaměřením vzdělání.   

 

 (3) Se zaměstnancem uvedeným v odstavcích 1 a 2 se sjedná zkušební doba v délce 6 

měsíců. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci 

v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje.“ 

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6. 

 

X. V § 178 odst. 5 se slova „a 2“ nahrazují slovy „, 2 a 4“. 

 

X. V § 178 odst. 6 se slova „a 2“ nahrazují slovy „, 2 a 4“. 

 

X. Za § 178 se vkládá nový § 178a, který zní: 

 

„§ 178a 

 

 (1) Služební orgán může obsadit služební místo zařazené v 10. a vyšší platové třídě, s 

výjimkou služebního místa představeného, osobou v pracovním poměru na dobu určitou 

podle pracovněprávních předpisů, která nesplňuje vzdělání stanovené pro služební místo, 

avšak dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou postupu podle 

věty první je, že se jedná o služební místo, na jehož obsazení byla vyhlášena alespoň dvě 

výběrová řízení za sebou a na jejich základě nebylo služební místo obsazeno.  

 

 (2) Zaměstnanci uvedenému v odstavci 1 se stanoví doba určitá trvání pracovního 

poměru v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, nejdéle však v délce  

 

a) 9 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného 

studiem v magisterském studijním programu,  

 

b) 6 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného 

studiem v bakalářském studijním programu nebo stanoveného vyššího odborného vzdělání, 

nebo  
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c) 5 let, je-li absolventem studia v bakalářském studijním programu, ale nesplňuje 

předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském 

studijním programu. 

 

 (3) Se zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 se sjedná zkušební doba v délce 

6 měsíců. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci 

v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje. 

 

(4) Zaměstnanec uvedený v odstavci 1 předloží do 2 let ode dne vzniku pracovního 

poměru potvrzení o zápisu ke vzdělávání na vyšší odborné škole nebo do studia 

v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu na vysoké 

škole, které musí odpovídat vzdělání stanovenému pro služební místo, včetně jeho 

odborného zaměření, jinak jeho pracovní poměr skončí dnem následujícím po uplynutí této 

lhůty. Pracovní poměr skončí rovněž dnem následujícím po dni, kdy se služební úřad dozví, 

že zaměstnanec ukončí vzdělávání nebo studium jiným než řádným způsobem. 

 

 (5) Zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má po doplnění vzdělání stanoveného 

pro služební místo nárok na přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou nebo na dobu 

určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, a na zařazení na toto služební 

místo, požádá-li písemně o přijetí do služebního poměru a v den podání žádosti o přijetí do 

služebního poměru splňuje předpoklady podle § 25 odst. 1. 

  

 (6) Zaměstnanec uvedený v odstavci 5, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou 

zkoušku, se přijme do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců, není-

li délka doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, kratší. Zaměstnanec má po úspěšném 

vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu 

neurčitou a na zařazení na dosavadní služební místo na dobu neurčitou, nebo na změnu 

doby trvání služebního poměru na dobu určitou a na zařazení na dosavadní služební místo 

na dobu určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno.  

 

 (7) Služební úřad kontroluje průběh vzdělávání nebo studia zaměstnance uvedeného 

v odstavci 1. Vyšší odborná škola nebo vysoká škola je povinna sdělit služebnímu úřadu 

na základě jeho žádosti informaci o průběhu vzdělávání nebo studia zaměstnance. 

 

 (8) Ustanovení § 178 odst. 5 a 6 se pro zaměstnance uvedeného v odstavci 1 použijí 

obdobně.“. 

 

          Následující body se přečíslují. 

 

D11. V části první, čl. I za dosavadní bod 88 se doplňují body, které znějí: 

 

„X. V § 193 odst. 2 se slova „§ 178 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 178 odst. 5“. 

 

X. V § 201 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Státní zaměstnanec přijatý do služebního poměru a zařazený nebo jmenovaný na 

služební místo podle odstavce 1 může být převeden nebo zařazen na jiné služební místo 

podle § 49 odst. 2 části věty před středníkem nebo § 49 odst. 3 nebo jmenován na jiné 

služební místo představeného podle § 51 odst. 5 části věty před středníkem nebo § 51 odst. 

6. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.“. 
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X. V příloze č. 1 části 12. platová třída se za slova „Stanovené vzdělání:“ vkládají slova 

„bakalářský nebo“.“. 

 

D12. V části první, čl. II za dosavadní bod 4 se doplňuje bod 5, který zní:  

 

„5. Státnímu zaměstnanci, kterému se podle § 4 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní služební působiště, vydá služební 

orgán do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnutí o určení služebního 

působiště.“. 

 

D13. V části druhé, čl. III se bod 5 vypouští. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

D14. V části druhé, čl. III se za dosavadní bod 6 vkládá nový bod, který zní: 

 

„X. V § 50 odst. 1 písm. a) se za slovo „služby“ vkládají slova „nebo práce“ a slova „se 

zdravotní“ nahrazují slovy „s pracovně lékařskou“.“. 

 

Následující body se přečíslují.  

 

D15. V části druhé, čl. III se za dosavadní bod 7 vkládají nové body, které znějí: 

 

„X. V § 57 odstavec 1 zní:  

 

„(1) Hodnocení při výkonu zahraniční služby je podkladem pro rozhodování státního 

tajemníka ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí.“. 

 

 X. V § 57 odstavec 2 zní:  

 

„(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje hodnocení 

 

a) úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění úkolů v souvislosti se službou 

v zahraničí, 

 

b) osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

 

c) schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby 

v zahraničí.“ 

 

X. V § 57 se doplňuje odstavec 4, který zní:  

 

„(4) Hodnocení při výkonu zahraniční služby se neprovádí v případě státního 

zaměstnance z jiného služebního úřadu, který je po dobu výkonu služby v zahraničí zařazen 

na služebním místě v ministerstvu.“ 

 

X. V § 58 odstavec 2 zní:  

 

„(2) Státního zaměstnance v zahraniční službě, který byl přijat do služebního poměru 

podle § 190 až 192 zákona o státní službě, jde-li o administrativního pracovníka, který se 

dlouhodobě osvědčil, lze zařadit na služební místo i v případě, že pro toto služební místo 

nesplňuje stanovené vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. c) až e) zákona o státní službě, nejdéle 
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však po dobu 8 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.“., 

 

 

SD 1379 

 

D16. V čl. I za dosavadní bod 7 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. 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.“.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

D17. V čl. I dosavadní bod 40 zrušit. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

D18. V čl. I dosavadním bodu 45 v nově navrhovaném § 58 odst. 3 slova „služební místo nebylo v 

prvním kole výběrového řízení obsazeno“ nahradit slovy „žádný z účastníků výběrového řízení 

ve výběrovém řízení neuspěl“. 

 

D19. V čl. I za dosavadní bod 62 vložit nové body ve znění: 

 

„X. V § 84 odst. 1 se za slova „příslušný člen vlády,“ vkládají slova „náměstek člena vlády,“. 

 

X. V § 84 odst. 2 se za slova „Člen vlády“ vkládají slova „a náměstek člena vlády“. 

 

X.  V § 84 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a náměstek člena vlády v rozsahu 

stanoveném příslušným členem vlády“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

D20. V čl. I dosavadním bodu 65 v nově navrhovaném § 129 odst. 3 větu poslední zrušit. 

  

D21. V čl. I dosavadním bodu 74 v nově navrhovaném § 155 odst. 5 až 8 číslo „40“ nahradit číslem 

60“. 

 

D22. V čl. I dosavadním bodu 74 v nově navrhovaném § 155 odst. 9 číslo „40“ nahradit číslem 90“. 

 

D23. V čl. I za dosavadní bod 85 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 173 odst. 1 se věta první nahrazuje větami „Náměstek člena vlády je zástupcem člena 

vlády. Náměstek člena vlády zastupuje člena vlády v rozsahu stanoveném členem vlády 

ve vztahu k působnosti služebního úřadu nebo úkolům svěřeným členovi vlády, s výjimkou 

věcí, které vyhrazuje členovi vlády zákon.“.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

D24.V čl. II dosavadním bodu 1 číslo „40“ nahradit číslem „60“. 
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D25. V čl. II doplnit bod 5 ve znění: 

 

„5. Služební hodnocení za rok 2018 se provede podle dosavadních právních předpisů. Služební 

hodnocení podle § 155 odst. 2 věty druhé zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede podle dosavadních právních předpisů; uplyne-li však 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona období, které zahrnuje alespoň 90 dnů, v nichž státní 

zaměstnanec vykonával službu převážnou část své směny, provede se podle § 155 odst. 9 zákona 

č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Služební hodnocení 

podle § 155 odst. 6 až 8 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, lze provést nejdříve za období, které zahrnuje alespoň 60 dnů, v nichž státní 

zaměstnanec vykonával službu převážnou část své směny, ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Služební hodnocení podle § 155 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze u státních zaměstnanců, kteří v roce 2018 vykonávali 

službu po dobu delší než 6 měsíců, provést před provedením služebního hodnocení za rok 2018.“. 

 

 

 

E. Poslanec Marek Výborný 

SD 1140 (posl. Jan Bartošek) 

 

K čl. I 

E1. V bodu 22 odstavec 4 zní: 

„(4) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl, vyhlásí se 

druhé kolo výběrového řízení.“. 

 

E2. Bod 26 se vypouští. 

 

E3. Bod 29 se vypouští. 

 

E4. Bod 34 se vypouští. 

 

E5. Bod 40 se vypouští. 

 

E6. Bod 45 se vypouští.   

 

E7. Bod 46 se vypouští. 

 

E8. V bodu 74 odstavec 9 zní: 

 

„(9) Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o tom, že ve službě 

dosahoval nevyhovujících výsledků, další služební hodnocení se provede vždy po uplynutí 90 

odsloužených dnů ode dne seznámení státního zaměstnance s předchozím služebním hodnocením.“. 
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E9. Bod 77 zní: 

„77.  V § 156 odstavec 2 zní: 

„(2) Služební hodnocení vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, 

provede pověřený člen vlády v součinnosti s náměstkem pro státní službu. Služební hodnocení 

vedoucího služebního úřadu, který je bezprostředně podřízen ministerstvu, provede příslušný člen 

vlády v součinnosti se státním tajemníkem. V ostatních případech provede služební hodnocení 

vedoucího služebního úřadu nadřízený služební orgán“.“. 

 

E10. Bod 78 zní: 

„78. V  § 156 odst. 3 se slova „provádí náměstek pro státní službu v součinnosti s příslušným členem 

vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády“ nahrazují slovy „provede příslušný člen vlády nebo vedoucí 

Úřadu vlády v součinnosti s náměstkem pro státní službu“.“. 

 

E11. Bod 79 zní: 

„79. V § 156 odst. 4 se slova „provádí státní tajemník v součinnosti s příslušným členem vlády nebo 

s vedoucím Úřadu vlády“ nahrazují slovy „provede příslušný člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády 

v součinnosti se státním tajemníkem“.“. 

 

E12. V bodu 82 se odstavec 3 zrušuje.  

 

Body v čl. I se odpovídajícím způsobem přeznačí. 

 

 

 

F. Poslanec Jan Chvojka 

F1. V části druhé, čl. III se bod 5 vypouští 

 

Následující body se přečíslují. 

 

F2. V části druhé, čl. III se za dosavadní bod 6 vkládá nový bod, který zní: 

 

„X. V § 50 odst. 1 písm. a) se za slovo „služby“ vkládají slova „nebo práce“ a slova „se 

zdravotní“ nahrazují slovy „s pracovně lékařskou“.“. 

 

Následující body se přečíslují.  

 

F3. V části druhé, čl. III se za dosavadní bod 7 vkládají nové body, které znějí: 

 

„X. V § 57 odstavec 1 zní:  

 

„(1) Hodnocení při výkonu zahraniční služby je podkladem pro rozhodování státního 

tajemníka ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí.“ 

 

 X. V § 57 odstavec 2 zní:  

 

„(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje hodnocení 
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a) úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění úkolů v souvislosti se službou 

v zahraničí, 

 

b) osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí, 

 

c) schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby 

v zahraničí.“ 

 

X. V § 57 se doplňuje odstavec 4, který zní:  

 

„(4) Hodnocení při výkonu zahraniční služby se neprovádí v případě státního 

zaměstnance z jiného služebního úřadu, který je po dobu výkonu služby v zahraničí zařazen 

na služebním místě v ministerstvu.“ 

 

X. V § 58 odstavec 2 zní:  

 

„(2) Státního zaměstnance v zahraniční službě, který byl přijat do služebního poměru 

podle § 190 až 192 zákona o státní službě, jde-li o administrativního pracovníka, který se 

dlouhodobě osvědčil, lze zařadit na služební místo i v případě, že pro toto služební místo 

nesplňuje stanovené vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. c) až e) zákona o státní službě, nejdéle 

však po dobu 8 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze  3. října 2018 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v.r. 

zpravodajka garančního ústavně právního výboru 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Kupka 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

v z. PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., v.r. 

předseda výboru ou správu a regionální rozvoj 
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