
(platí od 1. 64. 2017 do 30. 631. 5. 2017)

234/2014 Sb.

ZÁKON

ze dne 1. října 2014
o státní službě

ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č.
26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb.,
zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č.

66/2017 Sb.. a zákona č. 14466/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 9

Představený

 
(1)  Představeným  je  státní  zaměstnanec,  který  je  oprávněn  vést  podřízené  státní  zaměstnance,  ukládat  jim

služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat výkon jejich služby a dávat jim k tomu příkazy. Za představeného se za
podmínek stanovených tímto zákonem považuje i fyzická osoba, která je oprávněna na základě zákona dávat státnímu
zaměstnanci  příkazy  k  výkonu  služby;  představeným  může  být  i  příslušník  bezpečnostního  sboru  nebo  voják  z
povolání.

(2) Služební místa představených v ministerstvu nebo v Úřadu vlády a jejich služební označení jsou
a)  náměstek pro řízení sekce,
b)  ředitel odboru,
c)  vedoucí oddělení.

(3) Služební místa představených v jiných správních úřadech a jejich služební označení jsou
a)  vedoucí služebního úřadu,
b)  ředitel sekce,
c)  ředitel odboru,
d)  vedoucí oddělení.

(4) Představeným je též vedoucí zastupitelského úřadu.
(5) Vedoucím služebního úřadu je ten, kdo podle jiného zákona stojí v čele tohoto správního úřadu a tento úřad

řídí, bez ohledu na to, zda je státním zaměstnancem.
(6) Stanovené vzdělání představeného je odvozeno od nejnáročnější činnosti, jejíž výkon řídí nebo sám vykonává.
(7)  Představený  ze  svých  přímo  podřízených  představených  určí  jednoho,  který  je  jeho  zástupcem.  Nemáli

představený  přímo  podřízené  představené,  nebo  jdeli  o  vedoucího  služebního  úřadu  náměstka  pro  řízení  sekce
nebo  o  ředitele  odboru  v  ministerstvu  nebo  v  Úřadu  vlády,  určí  zástupce  ze  svých  podřízených  státních
zaměstnanců. Takto určený státní zaměstnanec zastupuje představeného v plném rozsahu jeho činnosti; přitom se
považuje za představeného.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Služební předpis

§ 11
 

(1) Služební předpis stanoví organizační věci služby.
(2) Služební předpis se vydává písemně.
(3)  Služební  předpis  je  pro  státního  zaměstnance  závazný;  služební  předpis  je  závazný  i  pro  zaměstnance  v

pracovním  poměru  vykonávajícího  činnosti  podle  §  5  a  pro  osobu  ve  služebním  poměru  podle  jiného  zákona
zařazenou k výkonu služby ve služebním úřadu. Služební úřad  je povinen zajistit, aby tyto osoby byly se služebními
předpisy řádně seznámeny a měly k nim zajištěn přístup.

(4) Služební předpisy vydává náměstek pro státní službu, vedoucí služebního úřadu, nebo státní tajemník nebo
personální ředitel sekce pro státní službu. Služební předpis vydaný náměstkem pro státní službu se nevztahuje na
Úřad Rady pro  rozhlasové a  televizní vysílání, Český  telekomunikační úřad, Energetický  regulační úřad, Úřad pro
ochranu hospodářské  soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro dohled nad hospodařením politických



stran a politických hnutí, Český statistický úřad, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře a Státní úřad pro jadernou
bezpečnost.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 14

Vedoucí služebního úřadu
 

(1)  Vedoucí  služebního  úřadu  řídí  činnosti  související  se  zajišťováním  organizačních  věcí  služby,  správy
služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího podřízeného služebního úřadu.

(2) Vedoucí  služebního úřadu dále plní  úkoly  související  s  pracovněprávními  vztahy  zaměstnanců  ve  správním
úřadu.

(3) Vedoucí služebního úřadu může pověřit výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do
služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo
skončení služebního poměru, svého zástupce.

(4) V době nepřítomnosti vedoucího služebního úřadu vykonává jeho zástupce všechny pravomoci vedoucího
služebního  úřadu,  s  výjimkou  rozhodování  ve  věci  přijetí  do  služebního  poměru,  jmenování  na  služební  místo
představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.

(5(3) Rozhodování o věcech, o nichž se podle tohoto zákona nevede řízení ve věcech služby, s výjimkou věcí
podle § 159 odst. 2 písm. j), může vedoucí služebního úřadu přenést služebním předpisem na představené.

 
§ 15

Státní tajemník
 

(1)  Služební místo  státního  tajemníka  se  zřizuje  v ministerstvu  a  v Úřadu  vlády.  Státní  tajemník má  postavení
náměstka pro řízení sekce.

(2) Státní tajemník řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a
odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu podřízeného ministerstvu.

(3) Státní tajemník dále plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu.
(4) Ve  věcech  týkajících  se  změn  služebního  poměru  podle  §  44  písm.  f)  a  g)  a  skončení  služebního  poměru

postupuje státní tajemník po projednání s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády.
(5)  Státní  tajemník  může  pověřit  výkonem  svých  pravomocí,  s  výjimkou  rozhodování  ve  věci  přijetí  do

služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo
skončení služebního poměru, svého zástupce.

(6) V době nepřítomnosti státního tajemníka vykonává jeho zástupce všechny pravomoci státního tajemníka, s
výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze
služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.

(7(5) Rozhodování o věcech, o nichž se podle tohoto zákona nevede řízení ve věcech služby, s výjimkou věcí
podle § 159 odst. 2 písm. j), může státní tajemník přenést služebním předpisem na představené.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa

§ 24
 

(1) Na obsazení volného služebního místa se koná výběrové řízení.
(2) Výběrového  řízení  se může  zúčastnit  státní  zaměstnanec  nebo  jiná  osoba  za  podmínek  stanovených  tímto

zákonem.
(3)  Státní  zaměstnanec  podá  služebnímu  orgánu  žádost  o  zařazení  na  služební  místo  nebo  jmenování  na

služební místo představeného, které má být na základě výběrového řízení obsazeno.
(4)  Jiná  osoba  podá  služebnímu  orgánu  žádost  o  přijetí  do  služebního  poměru,  jejíž  součástí  je  též  žádost  o

zařazení na služební místo nebo  jmenování na služební místo představeného, které má být na základě výběrového
řízení obsazeno.

(5) Výběrové řízení podle odstavce 1 se nekoná, postupujeli se podle § 47, § 49 odst. 2, § 61, 67 nebo 70.61,
67 nebo 70; výběrové řízení se dále nekoná, jednáli se o služební místo v témže služebním úřadě ve stejném oboru
služby a zařazené ve stejné platové třídě, jako bylo služební místo, z něhož byl státní zaměstnanec zařazen mimo



výkon služby, pokud tento státní zaměstnanec splňuje stanovené požadavky na uvolněné služební místo. Výběrové

řízení  se  dále  nekoná,  jednáli  se  o  zařazení  státního  zaměstnance  na  služební  místo  uvolněné  v  souvislosti  s

vysláním  k  výkonu  zahraniční  služby;  to  neplatí,  jdeli  o  služební  místo  představeného.  Výběrové  řízení  se  též

nekoná, obsazujeli se volné služební místo postupem podle jiného zákona.

(6) Výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní v  informačním systému o státní

službě. Právní účinky má zveřejnění na úřední desce.

(7) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat údaje o

a)  předpokladech a požadavcích podle § 25,

b)  služebním místě, které má být na základě výběrového řízení obsazeno,

c)  oboru služby, jehož se výběrové řízení týká,

d)    tom, zda se  jedná o obsazení služebního místa, na němž  je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu

neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též dobu jeho trvání,

e)  zákazu konkurence, jeli pro služební místo stanoven,

e)  tom, zda je na obsazovaném služebním místě vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi

podle právního předpisu o ochraně utajovaných informací,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 26

 

(1) Splnění předpokladů podle § 25 odst. 1 písm. a), e) a ef)  je  žadatel  povinen  doložit  příslušnými  listinami.

Splnění  předpokladu bezúhonnosti  se osvědčuje  výpisem z Rejstříku  trestů,  který nesmí být  starší  než 3 měsíce.

Služební  orgán  si  za  účelem  ověření,  zda  žadatel  splňuje  předpoklad  bezúhonnosti,  může  vyžádat  od  Rejstříku

trestů výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele; žádost se podává v elektronické podobě, a to způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Rejstřík trestů poskytne na žádost služebního orgánu výpis z evidence Rejstříku trestů

týkající  se  žadatele.  Žadatel,  který  není  státním  občanem  České  republiky,  osvědčuje  splnění  předpokladu

bezúhonnosti  též obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným

státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po

dobu delší  než 6 měsíců  (dále  jen  "domovský  stát"),  a  doloženým úředním překladem do  českého  jazyka;  pokud

takový  doklad  domovský  stát  nevydává,  doloží  se  bezúhonnost  písemným  čestným  prohlášením.  Splnění

předpokladu podle § 25 odst. 1 písm. c) se dokládá písemným čestným prohlášením.

(2)  Splnění  předpokladů  podle  §  25  odst.  1  písm.  a),  e)  a  ef)  lze  při  podání  žádosti  doložit  též  čestným

prohlášením;  listiny  podle  odstavce  1  v  takovém  případě  žadatel  předloží  následně,  nejpozději  před  konáním

pohovoru podle § 27 odst. 3.

(3) Splnění předpokladu podle § 25 odst. 1 písm. f) se dokládá písemným čestným prohlášením. Služební orgán

ověří u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 splnění tohoto předpokladu postupem podle § 28 odst. 5.

 

§ 27

 

(1) Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou

požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b).

(2) Služební orgán vyřadí žádost podle § 24 odst. 3 a 4, pokud

a)  nemá náležitosti stanovené zákonem,

b)  žádost je nesrozumitelná nebo ze žádosti není patrné, kdo jí podal nebo čeho se domáhá, nebo

c)    žadatel  nesplňuje  předpoklady  a  požadavky  podle  §  25,  s  výjimkou  §  25  odst.  5  písm.  b);  žadatel  se  o  této

skutečnosti vyrozumí.

(3) S žadatelem, jehož žádost nebyla vyřazena podle odstavce 2, provede výběrová komise pohovor. Pohovor je

zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká, a na plnění jiného odborného požadavku. Součástí pohovoru

může být i ověření znalosti cizího jazyka, jeli požadována.

(4) Pohovor  lze doplnit písemnou zkouškou. Jeli  žadatelů,  jejichž  žádost  nebyla  vyřazena podle  odstavce 2,

nejméně  10  a  pohovor  je  doplněn  písemnou  zkouškou  konanou  před  provedením  pohovoru,  výběrová  komise

provede pohovor nejméně s 5 žadateli, kteří vykonali písemnou zkoušku nejlépe.

(5) Pokud  se  žadatel  z  účasti  na  pohovoru  náležitě  omluví,  provede  výběrová  komise  se  žadatelem na  jeho

požádání pohovor v náhradním  termínu. Žadateli,  který se nemůže dostavit  k pohovoru pro překážku na  jeho vůli

nezávislou, pro kterou není možné provést pohovor v takovém náhradním termínu, aby bylo možné výběrové řízení

dokončit  ve  lhůtě  uvedené  v  §  164  odst.  1,  může  výběrová  komise  se  souhlasem  služebního  orgánu  stanovit

náhradní  termín pohovoru po odpadnutí  této překážky. Služební orgán souhlas udělí, pokud provedení pohovoru v

náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.



(6) Pokud se žadatel bez náležité omluvy nebo opakovaně nedostaví k pohovoru, v průběhu výběrového řízení

ani na výzvu neposkytuje součinnost potřebnou k zajištění jeho účasti ve výběrovém řízení anebo je z jeho jednání

jinak zřejmé, že již nemá zájem o účast ve výběrovém řízení, má se za to, že z výběrového řízení odstoupil.

 

§ 28

 

(1) Výběrová komise má 3 členy. V ministerstvu nebo v Úřadu vlády její členy jmenuje a odvolává státní tajemník,

z  toho  2  členy  na  návrh  příslušného  ředitele  odboru. V  jiném  služebním úřadu  jmenuje  a  odvolává  členy  výběrové

komise vedoucí služebního úřadu.

(2)  Výběrová  komise  vybere  z  žadatelů,  kteří  ve  výběrovém  řízení  uspěli,  3  nejvhodnější  žadatele  a  sestaví

pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. V

případě postupu podle § 27 odst. 4 věty druhé se žadatelé, se kterými nebyl proveden pohovor, považují za žadatele,

kteří  ve  výběrovém  řízení  neuspěli.  Služební  orgán  vybere  v  dohodě  s  bezprostředně  nadřízeným  představeným

jednoho žadatele z 3 nejvhodnějších žadatelů; dohoda je písemná.

(3) Pokud ve  výběrovém  řízení  neuspěli  alespoň 3  žadatelé,  služební orgán vybere  v dohodě s bezprostředně

nadřízeným představeným z těch, kteří uspěli. Pokud všichni 3 nejvhodnější žadatelé z výběrového řízení odstoupili,

služební orgán vybere  v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným dalšího  v pořadí  z  těch  žadatelů,  kteří

uspěli.  Dohoda  mezi  služebním  orgánem  a  bezprostředně  nadřízeným  představeným  podle  tohoto  odstavce  je

písemná.

(4) V případě, že žádný žadatel ve výběrovém řízení neuspěl nebo služební orgán žádného žadatele postupem

podle odstavce 2 nebo 3 nevybral, výběrové řízení se zruší a vyhlásí se nové výběrové řízení. Ustanovení § 24 odst. 5

není dotčeno.

(5) Služební orgán zajistí po uzavření dohody podle odstavce 2 nebo 3 vstupní lékařskou prohlídku vybraného

žadatele  podle  zákona  o  specifických  zdravotních  službách.  Pokud  vybraný  žadatel  nemá  potřebnou  zdravotní

způsobilost, považuje se dohoda podle odstavce 2 nebo 3 od počátku za neplatnou.

 

§ 29

 

(1) Máli  být na základě výsledku výběrového  řízení na volné služební místo zařazena nebo na volné služební

místo představeného  jmenována osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se  tato osoba

do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců, nebylali v oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na obsazení volného služebního místa uvedena doba kratší.

(2) Máli být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena nebo na volné služební

místo  představeného  jmenována  osoba,  která  není  státním  zaměstnancem,  nebo  osoba,  která  dosud  úspěšně

nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se  jí  zkušební doba v délce 6 měsíců. O  dobu  celodenních  překážek  ve

službě,  pro  které  státní  zaměstnanec  nekoná  službu  v  průběhu  zkušební  doby,  a  o  dobu  celodenní  dovolené  se

zkušební doba prodlužuje.

(3) Státnímu zaměstnanci, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku, přísluší nejnižší platový tarif v

platové třídě stanovené pro služební místo, na něž je zařazen nebo jmenován. Činnosti v oborech služby smí tento

státní  zaměstnanec  vykonávat  pouze  pod  odborným dohledem představeného  nebo  jiného  jím  určeného  státního

zaměstnance.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Úřednická zkouška
§ 35

 

(1) Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.

(2)  Služební  úřad  umožní  státnímu  zaměstnanci  na  jeho  žádost  vykonat  úřednickou  zkoušku  nejpozději  před

uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou.

(3) Služební úřad umožní osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, vykonat úřednickou

zkoušku; tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky sama.

(4) Státní zaměstnanec, který úspěšně vykonal úřednickou zkoušku jako osoba podle odstavce 3, má nárok na

úhradu nákladů na vykonání úřednické zkoušky pro obor služby, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo

jmenován,  ve  výši  paušální  částky  stanovené  služebním  předpisem  náměstka  pro  státní  službu.  Úhradu  nákladů

poskytuje  služební  úřad,  ve  kterém státní  zaměstnanec  vykonává  službu,  po  uplynutí  zkušební  doby  v  nejbližším

výplatním termínu určeném ve služebním úřadu pro výplatu platu.

(5(4) Přihlášení na úřednickou zkoušku a další organizační věci spojené s úřednickou zkouškou se uskutečňují

prostřednictvím portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku.



 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 42

Postup po úspěšném vykonání úřednické zkoušky
 

StátníByloli výběrové řízení vyhlášeno na obsazení volného služebního místa ve služebním poměru na dobu
neurčitou, má státní zaměstnanec uvedený v § 29 odst. 1 má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na
změnu  doby  trvání  služebního  poměru  na  dobu  neurčitou,  a  na  zařazení  na  služební  místo  nebo  jmenování  na
služební místo představenéhoto na dobu neurčitou, nebo na změnu doby trvání služebního poměru na dobu určitou
a  na  zařazení  na  služební místo  nebo  jmenování  na  služební místo  představeného  na  dobu  určitou  uvedenou  v
oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Zkušební doba podle § 29 odst. 2 tím není dotčena.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
HLAVA IV

ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
 

§ 44
Druhy změn služebního poměru

 
Změnou služebního poměru je

a)  vyslání na služební cestu,
b)  přeložení,
c)  zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby,
d)  zařazení na jiné služební místo,
e)  změna doby trvání služebního poměru,
f)   jmenování na služební místo představeného,
g)  odvolání ze služebního místa představeného,
h)  převedení na jiné služební místo,
i)   zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů,
j)   zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené,
k)  zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci,
l)   zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby,
m) zastupování,
n)  vyslání k výkonu zahraniční služby a zařazení po jeho ukončení,
o)  vyslání národního experta,
p)  zkrácení služební doby,
qp)  přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 48

Zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení
trestního stíhání nebo z důvodu vazby

 
(1)  Státní  zaměstnanec  se  na  základě  usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání  pro  úmyslný  trestný  čin  nebo

trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti zprostí výkonu služby až do skončení  trestního stíhání.
Státní zaměstnanec se dále zprostí výkonu služby, bylli vzat do vazby, a to po dobu jejího trvání. Na návrh kárné
komise  může  být  státní  zaměstnanec  dále  zproštěn  výkonu  služby,  byloli  proti  němu  zahájeno  kárné  řízení  pro
důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění, pokud by  jeho ponechání ve výkonu služby
ohrožovalo  řádný  výkon  služby  nebo  opatřování  podkladů  pro  rozhodnutí  v  kárném  řízení,  a  to  až  do  skončení
kárného řízení, nepomineli důvod, pro který byl státní zaměstnanec výkonu služby zproštěn, dříve.



(2) Orgán  činný  v  trestním  řízení  neprodleně  vyrozumí  služební  orgán  o  vydání  usnesení  o  zahájení  trestního

stíhání podle odstavce 1 nebo o vzetí státního zaměstnance do vazby.

(3)  Ode  dne  zproštění  výkonu  služby  na  základě  usnesení  o  zahájení  trestního  stíhání  nebo  z  důvodu

vazby,přísluší státnímu zaměstnanci plat ve výši 50 % jeho měsíčního platu, nejméně však ve výši minimální mzdy

podle  jiného  zákona;  tato  část  platu  se  zvýší  o  10  %  jeho  měsíčního  platu  na  každou  státním  zaměstnancem

vyživovanou osobu, nejvýše však do výše 80 % jeho měsíčního platu. Vyživovanou osobou se rozumí osoba, které

státní zaměstnanec výživu poskytuje nebo je povinen poskytovat. Ode dne zproštění výkonu služby na návrh kárné

komise přísluší státnímu zaměstnanci plat ve výši 80 % jeho měsíčního platu.

(4) Pokud státní zaměstnanec nebyl pro  trestný čin uvedený v odstavci 1 pravomocně odsouzen,  jeho  trestní

stíhání  nebylo  podmíněně  zastaveno  ani  nebylo  rozhodnuto  o  schválení  narovnání  a  zastavení  trestního

stíhání, popřípadě nebyloli státnímu zaměstnanci v kárném řízení uděleno kárné opatření podle § 89 odst. 2 písm.

c) nebo d), zkrácení jeho platu se mu po skončení trestního stíhání nebo po skončení kárného řízení doplatí.

 

§ 49

Zařazení na jiné služební místo
 

(1)  Státní  zaměstnanec  se  zařadí  na  jiné  služební místo  na  základě  výsledku  výběrového  řízení  na  obsazení

volného služebního místa.

(2)  Státní  zaměstnanec  se  zařadí  se  svým  souhlasem  na  jiné  služební  místo  v  témže  služebním  úřadě  ve

stejném  oboru  služby,  zařazené  ve  stejné  nebo  nižší  platové  třídě,  jako  je  dosavadní  služební  místo,  splňujeli

předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební místo a dohodneli se na zařazení písemně služební orgán s

novým bezprostředně nadřízeným představeným.

(3(2) Doba trvání služebního poměru na dobu neurčitou není zařazením na jiné služební místo dotčena.

(43) Doba trvání služebního poměru na dobu určitou se zařazením na jiné služební místo nezkracuje.

 

§ 50

Změna doby trvání služebního poměru
 

(1) Státnímu zaměstnanci se doba trvání služebního poměru na dobu určitou změní z důvodů uvedených v §

42a v § 59 odst. 2.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 51

Základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného
služebního místa představeného

 

(1) Na obsazení volného služebního místa představeného se koná výběrové řízení, neníli dále stanoveno jinak.

(2) Výběrové řízení na služební místo představeného vyhlašuje ten, kdo jej na dané služební místo jmenuje. Na

výběrové řízení se přiměřeně použije § 24 až 27 a § 28 odst. 2 až 4.

(3) Předpoklad praxe se dokládá příslušnými listinami. Požadujeli se pro účast ve výběrovém řízení na služební

místo  představeného  praxe  v  uplynulém  období,  prodlužuje  se  toto  období  o  dobu  mateřské  nebo  rodičovské

dovolené.

(4) Osoba, která byla jmenována na služební místo představeného na dobu určitou, se po dobu 3 let od uplynutí

této doby považuje za osobu splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na služební místo představeného na

stejný nebo nižší stupeň řízení.

(5) Státní zaměstnanec, který byl vyslán k výkonu zahraniční služby ze služebního místa představeného, se po

dobu 3  let od ukončení  tohoto vyslání považuje pro účast ve výběrovém řízení na služební místo představeného za

státního  zaměstnance  vykonávajícího  službu  na  služebním  místě  představeného,  ze  kterého  byl  vyslán  k  výkonu

zahraniční služby.

(6) Na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu se výběrové řízení nekoná.

(7)  Představený  se  jmenuje  se  svým  souhlasem  na  jiné  služební místo  představeného  na  stejný  nebo  nižší

stupeň řízení v témže služebním úřadě ve stejném oboru služby, zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako je

dosavadní  služební  místo  představeného,  splňujeli  předpoklady  a  požadavky  stanovené  pro  jiné  služební  místo

představeného  a  dohodneli  se  na  jmenování  písemně  služební  orgán  s  novým  bezprostředně  nadřízeným

představeným.

 



§ 52
Jmenování na služební místo náměstka pro státní službu

 
(1)  Náměstka  pro  státní  službu  jmenuje  vláda  na  návrh  předsedy  vlády  na  dobu  6  let  na  základě  výsledku

výběrového řízení. Nikdo nemůže být náměstkem pro státní službu jmenován více než jednou.
(2) Výběrová komise má 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda. Výběrové řízení organizuje Úřad vlády.
(3) Výběrového řízení se může zúčastnit

a)   státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě vedoucího služebního úřadu, náměstka pro  řízení
sekce, nebo státního tajemníka nebo personálního ředitele sekce pro státní službu, nebo

b)   úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě  ředitele krajského úřadu nebo  tajemníka
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

pokud je státním občanem České republiky, dosáhl věku 40 let a v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4
let  ve  vedoucí  funkci  ve  správním  úřadu,  v  územním  samosprávném  celku,  instituci  Evropské  unie,  mezinárodní
organizaci, Kanceláři prezidenta  republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo  jako  uvolněný
člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

 

§ 53
Jmenování na služební místo státního tajemníka

 
(1) Státního tajemníka jmenuje vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády na dobu 5 let na

základě výsledku výběrového řízení.
(2) Výběrové řízení organizuje sekce pro státní službu. Výběrová komise má 4 členy, které  jmenuje a odvolává

náměstek pro státní službu, z  toho 3 členy na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády. Při  rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise, kterým je člen jmenovaný náměstkem pro státní službu bez návrhu
příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády.

(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit
a)    státní  zaměstnanec  vykonávající  službu  na  služebním místě  náměstka  pro  státní  službu,  vedoucího  služebního

úřadu, státního tajemníka, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele odboru, nebo
b)   úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě  ředitele krajského úřadu nebo  tajemníka

obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
pokud  v  uplynulých  8  letech  vykonával  nejméně po  dobu  4  let  ve  vedoucí  funkci  ve  správním úřadu,  v  územním
samosprávném  celku,  instituci  Evropské  unie,  mezinárodní  organizaci,  Kanceláři  prezidenta  republiky,  Kanceláři
Poslanecké  sněmovny,  Kanceláři  Senátu  nebo  jako  uvolněný  člen  zastupitelstva  kraje  anebo  obce  s  rozšířenou
působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

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

(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit
a)  státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného,
b)   úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě vedoucího odboru krajského úřadu nebo

vedoucího odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c)  zaměstnanec regionální rady regionu soudržnosti (dále jen "regionální rada") zařazený na pracovním místě ředitele

úřadu regionální rady,
d)  úředník Evropské unie, nebo
e)  úředník mezinárodní organizace,
pokud  v  uplynulých  8  letech  vykonával  nejméně po  dobu  4  let  ve  vedoucí  funkci  ve  správním úřadu,  v  územním
samosprávném  celku,  regionální  radě,  instituci  Evropské  unie,  mezinárodní  organizaci,  Kanceláři  prezidenta
republiky,  Kanceláři  Poslanecké  sněmovny, Kanceláři  Senátu  nebo  jako  uvolněný  člen  zastupitelstva  kraje  anebo
obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

 

§ 54
Jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu

 



(1) Vedoucího služebního úřadu jmenuje ten, o kom to stanoví zákon, na dobu v něm stanovenou, jinak na dobu
neurčitou,  a  to  na  základě  výsledku  výběrového  řízení.  Nestanovíli  zákon  jinak,  vedoucího  služebního  úřadu  na
služební místo jmenuje služební orgán ve služebním úřadu, který je bezprostředně nadřízen služebnímu úřadu, v němž
má  být  služební  místo  obsazeno;  neníli  takový  nadřízený  služební  úřad,  jmenuje  vedoucího  služebního  úřadu
náměstek pro státní službu.

(2) Výběrová komise na  jmenování vedoucího služebního úřadu v ústředním správním úřadu má 4 členy, které
jmenuje  a  odvolává  vláda,  z  toho  1  člena  na  návrh  náměstka  pro  státní  službu;  při  rovnosti  hlasů  rozhoduje  hlas
předsedy výběrové komise, kterého jmenuje vláda z těch členů výběrové komise, které jmenovala na návrh náměstka
pro  státní  službu. Výběrová komise na  jmenování  vedoucího  služebního úřadu v  jiném správním úřadu s  celostátní
působností má 4  členy,  které  jmenuje  a  odvolává  ten,  kdo  vedoucího  služebního úřadu  jmenuje,  z  toho 2  členy na
návrh příslušného ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu a 1 člena na návrh náměstka pro státní
službu;  při  rovnosti  hlasů  rozhoduje  hlas  předsedy  výběrové  komise,  kterého  jmenuje  ten,  kdo  výběrovou  komisi
jmenoval, z těch členů výběrové komise, které jmenoval na návrh náměstka pro státní službu. V jiném správním úřadu
má výběrová komise 3 členy, které jmenuje a odvolává ten, kdo vedoucího služebního úřadu jmenuje, z toho 1 člena
na návrh náměstka pro státní službu.

(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním
místě představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let
ve správním úřadu, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, regionální radě, Kanceláři prezidenta republiky,
Kanceláři  Poslanecké  sněmovny,  Kanceláři  Senátu  nebo  jako  uvolněný  člen  zastupitelstva  kraje  anebo  obce  s
rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

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

(5)  Ve  druhém  kole  se  může  výběrového  řízení  dále  zúčastnit  státní  zaměstnanec  vykonávající  službu  na
služebním místě představeného ve správním úřadu, který v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve
správním  úřadu,  instituci  Evropské  unie,  mezinárodní  organizaci,  regionální  radě,  Kanceláři  prezidenta  republiky,
Kanceláři  Poslanecké  sněmovny,  Kanceláři  Senátu  nebo  jako  uvolněný  člen  zastupitelstva  kraje  nebo  obce  s
rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

 
§ 55

Jmenování na služební místo náměstka pro řízení sekce
nebo ředitele sekce

 
(1) Náměstka  pro  řízení  sekce  jmenuje  státní  tajemník  na  základě  výsledku  výběrového  řízení. Ředitele  sekce

jmenuje vedoucí služebního úřadu na základě výsledku výběrového řízení.
(2) Výběrová komise v ministerstvu nebo v Úřadu vlády má 4 členy, které jmenuje a odvolává státní tajemník, z

toho 2 členy na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády; při  rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
výběrové komise, kterého jmenuje státní tajemník z těch členů výběrové komise, které jmenoval na návrh příslušného
ministra nebo vedoucího Úřadu vlády. V jiném správním úřadu má výběrová komise 3 členy, které jmenuje a odvolává
vedoucí služebního úřadu.

(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit
a)    státní  zaměstnanec  vykonávající  službu na  služebním místě představeného,  s  výjimkou  vedoucího oddělení,  ve

stejném oboru služby,
b)   úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě  ředitele krajského úřadu nebo  tajemníka

obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c)  zaměstnanec regionální rady zařazený na pracovním místě ředitele úřadu regionální rady, nebo
d)  akademický pracovník, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
e)  vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který

řídí vedoucí zaměstnance,
f)      vedoucí  úředník  Evropské  unie,  který  působí  v  oboru,  jehož  obsah  odpovídá  oboru  služby,  a  který  řídí  jiné

vedoucí úředníky Evropské unie, nebo
g)    vedoucí  Kanceláře  prezidenta  republiky,  vedoucí  Kanceláře  Poslanecké  sněmovny  nebo  vedoucí  Kanceláře

Senátu,
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu, v územním samosprávném celku,
regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři prezidenta republiky,
Kanceláři  Poslanecké  sněmovny,  Kanceláři  Senátu  nebo  jako  uvolněný  člen  zastupitelstva  kraje  anebo  obce  s
rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

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

(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit



a)  státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného,
b)   úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě vedoucího odboru krajského úřadu nebo

obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c)  zaměstnanec regionální rady zařazený na pracovním místě vedoucího odboru úřadu regionální rady,
d)  vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň druhého stupně řízení a nejméně ve služební hodnosti rada,
e)  voják z povolání alespoň v hodnosti plukovníka,
f)   vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie,
g)    vedoucí  zaměstnanec  mezinárodní  organizace,  který  řídí  jiné  vedoucí  zaměstnance  mezinárodní

organizace, nebo
h)  akademický pracovník, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, nebo
i)   vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři

Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance,
pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu, v územním samosprávném celku,
regionální  radě,  bezpečnostním  sboru,  ozbrojených  silách  České  republiky,  instituci  Evropské  unie,  mezinárodní
organizaci,  na  vysoké  škole,  v  Kanceláři  prezidenta  republiky,  Kanceláři  Poslanecké  sněmovny,  Kanceláři
Senátunebo  jako uvolněný  člen  zastupitelstva  kraje  anebo obce  s  rozšířenou působností  činnosti  podle  §  5  nebo
činnosti obdobné.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 57

Jmenování na služební místo ředitele odboru
 

(1) Ředitele odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády  jmenuje státní  tajemník na základě výsledku výběrového
řízení. V  jiném správním úřadu  jmenuje  ředitele  odboru na  základě  výsledku  výběrového  řízení  vedoucí  služebního
úřadu.

(2) Výběrová komise má 3 členy. V ministerstvu nebo v Úřadu vlády její členy jmenuje a odvolává státní tajemník,
z  toho 2 členy na návrh příslušného náměstka pro  řízení sekce. V  jiném správním úřadu  jmenuje a odvolává členy
výběrové komise vedoucí služebního úřadu.

(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit
a)  státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby, jehož se obsazované

služební místo týká,
b)  úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu

nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonáváli správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se
obsazované služební místo týká,

c)    vedoucí  zaměstnanec  regionální  rady  zařazený  v  úřadu  regionální  rady,  který  řídí  jiné  vedoucí  zaměstnance,
vykonáváli správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká, nebo

d)  akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
e)  vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance,
f)   vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo
g)    vedoucí  zaměstnanec  zařazený  v  Kanceláři  prezidenta  republiky,  Kanceláři  Poslanecké  sněmovny  nebo

Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonáváli správní činnost obdobnou oboru služby, jehož
se obsazované služební místo týká,

pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu
obce s rozšířenou působností, regionální radě,  instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole,  v
Kanceláři  prezidenta  republiky,  Kanceláři  Poslanecké  sněmovny,  Kanceláři  Senátu  nebo  jako  uvolněný  člen
zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

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

(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit
a)  státní zaměstnanec,
b)  vedoucí úředník územního samosprávného celku,
c)  vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
d)    vedoucí  příslušník  bezpečnostního  sboru  alespoň  třetího  stupně  řízení  a  nejméně  ve  služební  hodnosti  vrchní

komisař,



e)  voják z povolání alespoň v hodnosti podplukovníka,
f)   úředník Evropské unie, který řídí jiné úředníky,
g)  zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí jiné zaměstnance, nebo
h)  akademický pracovník, který je alespoň odborným asistentem, nebo
i)   vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři

Senátu,
pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu
obce s  rozšířenou působností,  regionální  radě, bezpečnostním sboru, ozbrojených silách České  republiky,  instituci
Evropské  unie,  mezinárodní  organizaci,  na  vysoké  škole,  v  Kanceláři  prezidenta  republiky,  Kanceláři  Poslanecké
sněmovny,  Kanceláři  Senátu  nebo  jako  uvolněný  člen  zastupitelstva  kraje  nebo  obce  s  rozšířenou  působností
činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

(6) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení neuspěl ani ve druhém kole výběrového řízení, vyhlásí se
třetí kolo výběrového řízení, kterého se může dále zúčastnit osoba, která
a)  úředník územního samosprávného celku,
b)  příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti vrchní komisař,
c)  voják z povolání alespoň v hodnosti majora,
d)  úředník Evropské unie,
e)  zaměstnanec mezinárodní organizace, nebo
f)   vedoucí zaměstnanec podle zákoníku práce, který má složenou úřednickou zkoušku,
pokud v uplynulých 46 letech vykonávala nejméně po dobu 23 let vykonával ve správním úřadu, v krajském úřadu,
obecním  úřadu  obce  s  pověřeným  obecním  úřadem,  instituci  Evropské  unie,  mezinárodní  organizaci,  na  vysoké
škole,  u  jiného  zaměstnavatele  nebo  jako  uvolněný  člen  zastupitelstva  kraje  nebo  obce  s  pověřeným  obecním
úřadem  činnosti  podle  §  5  nebo  činnosti  obdobné  a  která  má  složenou  úřednickou  zkoušku  nebo  zaměstnanec
zařazený v Kanceláři prezidenta  republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátuanebo zastával
pracovní místo tajemníka obecního úřadu.

 

Jmenování na služební místo vedoucího oddělení
§ 58

 
(1)  Vedoucího  oddělení  v  ministerstvu  nebo  v  Úřadu  vlády  jmenuje  státní  tajemník  na  základě  výsledku

výběrového  řízení.  V  jiném  správním  úřadu  jmenuje  vedoucího  oddělení  na  základě  výsledku  výběrového  řízení
vedoucí služebního úřadu.

(2) Výběrová komise má 3 členy. V ministerstvu nebo v Úřadu vlády její členy jmenuje a odvolává státní tajemník,
z  toho  2  členy  na  návrh  příslušného  ředitele  odboru.  V  jiném  správním  úřadu  jmenuje  a  odvolává  členy  výběrové
komise vedoucí služebního úřadu.

(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit
a)  státní zaměstnanec, který má složenou úřednickou zkoušku vykonávající službu ve služebním poměru na dobu

neurčitou,
b)  úředník územního samosprávného celku,
c)  zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
d)  příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,
e)  voják z povolání v důstojnické hodnosti,
f)   akademický pracovník, nebo
g)   osoba, od doby  jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným

obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo
h)  zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 59

zrušen zákonem č. 144/2017 Sb.
 



(1) Máli být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo představeného jmenována osoba,
která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a
to s trváním 2 měsíců; ustanovení § 29 odst. 3 se použije obdobně. Příplatek za vedení po tuto dobu nepřísluší.

(2) Státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu
trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na  jmenování na služební místo představeného na dobu neurčitou,
nebo na změnu trvání služebního poměru na dobu určitou a na jmenování na služební místo představeného na dobu
určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Zkušební doba podle § 29 odst. 2 tím není dotčena.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 66

Zastupování
 

(1) Státní zaměstnanec  je povinen na základě příkazu zastupovat představeného nebo státního zaměstnance
na  služebním  místě  zařazeném  ve  vyšší  platové  třídě,  než  je  zařazeno  služební  místo,  na  které  byl  zařazen
nebojmenován.  Jeli  doba  zastupování  delší  než  4  týdny,  příslušínáleží  státnímu  zaměstnanci  plat,  který  by
mu  příslušelnáležel,  pokud  by  byl  zařazen  nebo  jmenován  na  služebním  místě  státního  zaměstnance
nebopředstaveného, kterého zastupuje; tento plat přísluší od prvého dne zastupování.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 67a

Vyslání národního experta
 

(1) Státní zaměstnanec může být s jeho písemným souhlasem vyslán na předem určenou dobu k výkonu služby
jako  národní  expert  do  orgánu  nebo  instituce  Evropské  unie,  mezinárodní  organizace,  mírové  nebo  záchranné
operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí.

(2)  Služební  orgán  může  se  státním  zaměstnancem  v  souvislosti  s  jeho  vysláním  k  výkonu  služby  jako
národního experta uzavřít dohodu o výkonu služby; pro obsah této dohody platí § 67 odst. 2 obdobně.

(3)  Služební  orgán  může  výkon  služby  jako  národního  experta  ukončit  i  před  uplynutím  určené  doby.  Se
souhlasem státního zaměstnance lze dobu výkonu služby jako národního experta prodloužit.

(4)  Po  dobu  vyslání  státního  zaměstnance  k  výkonu  služby  jako  národního  experta  přísluší  státnímu
zaměstnanci  plat  a  náhrady  výdajů  tehdy,  nejsouli  hrazeny  orgánem  nebo  institucí  Evropské  unie,  mezinárodní
organizací nebo organizátorem mírové nebo záchranné operace anebo humanitární pomoci v zahraničí.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Společná ustanovení o změnách služebního poměru

§ 70
 

(1) Státní zaměstnanec se po odpadnutí důvodu změny služebního poměru podle § 47, 48, 63, 64, 67a nebo 69
zařadí k výkonu služby na jeho původní služební místo; obdobně to platí po skončení zařazení mimo výkon služby
pro pozastavení služby z důvodu výkonu vojenského cvičení nebo mimořádné služby nebo výkonu funkce poslance,
senátora,  poslance  Evropského  parlamentu,  člena  vlády,  náměstka  člena  vlády  nebo  uvolněného  člena
zastupitelstva.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 72

Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu
 

(1) Služební orgán rozhodne o skončení služebního poměru,
a)  nesplňujeli státní zaměstnanec požadavek občanství členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je

smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b)  jestliže 2 po sobě jdoucí služební hodnocení státního zaměstnance obsahují závěr o tom, že ve službě dosahoval

nevyhovující výsledky,
c)  nesplňujeli státní zaměstnanec bez zavinění služebního úřadu jiný předpoklad potřebný k výkonu služby, nebo



d)  uplynulali marně doba, po kterou byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů.
(2)  Při  skončení  služebního  poměru  na  dobu  neurčitou  z  důvodu  podle  odstavce  1  písm.  d)  má  státní

zaměstnanec nárok na výplatu odbytného. Při nepřetržité době trvání služebního poměru
a)  nepřesahující 3 roky přísluší odbytné ve výši trojnásobku měsíčního platu,
b)  nepřesahující 6 let, ale přesahující 3 roky, přísluší odbytné ve výši šestinásobku měsíčního platu,
c)  nepřesahující 9 let, ale přesahující 6 let, přísluší odbytné ve výši devítinásobku měsíčního platu,
d)  přesahující 9 let přísluší odbytné ve výši dvanáctinásobku měsíčního platu státního zaměstnance.

(3) Neníli odbytné podle odstavce 2 vyplaceno státnímu zaměstnanci v den skončení služebního poměru, vyplatí
se v nejbližším výplatním termínu určeném ve služebním úřadu pro výplatu platu.

(4) Služební poměr skončí uplynutím 10 dnů následujících po dni doručenídoby uvedené v rozhodnutí,  jdeli o
případy; tato doba počíná plynout ode dne nabytí právní moci rozhodnutí a činí v případě podle odstavce 1 písm. a)
a d), nebo uplynutím 60 dnů následujících po dni doručení  rozhodnutí,  jdeli o případy) 10 dnů a v případě  podle
odstavce 1 písm. b) a c).) 60 dnů.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 81
 

(1)  Státní  zaměstnanec  nesmí  být  členem  řídících  nebo  kontrolních  orgánů  právnických  osobobchodních
korporací  provozujících  podnikatelskou  činnost,  s  výjimkou  případů,  kdy  byl  do  těchto  orgánů  vyslán  služebním
orgánem;  vyslaný  státní  zaměstnanec  jedná  v  těchto  orgánech  jako  zástupce  státu  a  je  povinen  prosazovat  jeho
zájmy.  Celkový  úhrn  odměn  vyplacených  státnímu  zaměstnanci  za  všechna  členství  v  řídících  nebo  kontrolních
orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost za kalendářní rok včetně podílu na zisku či jiného
plnění  (dále  jen  "plnění")  činí  nejvýše  25  %  z  ročního  úhrnu  nejvyššího  platového  tarifu  a  nejvýše  přípustného
osobního příplatku v příslušné platové  třídě a v případě představeného  též příplatku za vedení,  který mu  lze  jako
nejvýše  přípustný  přiznat  podle  přílohy  č.  2  k  tomuto  zákonu,  a  to  podle  služebního  místa,  na  kterém  státní
zaměstnanec v příslušném kalendářním roce naposledy vykonával službu. Státní zaměstnanec je povinen služební
orgán bezodkladně informovat o každém plnění, které mu bylo vyplaceno, je povinen prosazovat jeho zájmy a nesmí
od příslušné obchodní korporace pobírat odměnu, nestanovíli zákon jinak. Zákaz pobírat odměnu trvá i v době po
skončení služebního poměru.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
HLAVA III

SLUŽEBNÍ VOLNO
 

Překážky ve službě na straně státního zaměstnance
a služební volno

§ 104
 

(1) Překážky ve službě na straně státního zaměstnance pro důležité osobní překážky, překážky ve službě na
straně státního zaměstnance z důvodu obecného zájmu a společná ustanovení o překážkách ve službě na straně
státního zaměstnance se řídí § 191, 199 odst. 1 a 2, § 200 až 204 a 206 zákoníku práce a nařízením vlády, kterým
se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Zvýšení vzdělání

§ 109
 

(1) Ke  zvýšení  vzdělání  státního  zaměstnance na náklady  služebního úřadu  včetně  služebního  volna  k  tomuto
vzdělání je třeba povolení služebního orgánu. Zvýšením vzdělání se rozumí též jeho rozšíření.

(2)  Při  zvyšování  vzdělání  státního  zaměstnance  studiem  na  vyšší  odborné  škole  nebo  vysoké  škole  anebo
vysláním  na  studijní  pobyt  přísluší  státnímu  zaměstnanci  služební  volno  s  náhradou  platu  ve  výši  průměrného
výdělku. Za  vyslání  na  studijní  pobyt  se považuje  i  vyslání  národního experta  do orgánu nebo  instituce Evropské
unie,  jiné  mezinárodní  organizace,  mírové  nebo  záchranné  operace  anebo  za  účelem  humanitární  pomoci  v
zahraničí.
 



(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 110

 

(1) Státní zaměstnanec, kterému bylo povoleno zvýšení vzdělání na náklady služebního úřadu studiem na vyšší

odborné škole nebo vysoké škole,  je povinen setrvat po ukončení studia ve služebním poměru po dobu odpovídající

době trvání studia.

(2)  Státní  zaměstnanec,  kterému  bylo  povoleno  zvýšení  vzdělání  na  náklady  služebního  úřadu  vysláním  na

studijní pobyt, je povinen po skončení studijního pobytu setrvat ve služebním poměru po dobu

a)  1 roku, jestliže náklady na studijní pobyt přesáhnou částku 20 000 Kč,

b)  2 let, jestliže náklady na studijní pobyt přesáhnou částku 30 000 Kč,

c)  4 let, jestliže náklady na studijní pobyt přesáhnou částku 50 000 Kč,

d)  5 let, jestliže náklady na studijní pobyt přesáhnou částku 100 000 Kč.

(3) Nesplníli státní zaměstnanec povinnost setrvat ve služebním poměru po dobu uvedenou v odstavcích 1 a 2, je

povinen  uhradit  služebnímu  úřadu  náklady  spojené  se  studiem  nebo  vysláním  na  studijní  pobyt.  Povinnost  uhradit

náklady mu vznikne i tehdy, jestliže jeho služební poměr skončí v průběhu studia nebo vyslání na studijní pobyt.

(4)  Náklady  spojené  se  studiem  nebo  vysláním  na  studijní  pobyt  zahrnují  náhradu  platu  poskytnutouplat

poskytnutý  státnímu  zaměstnanci  za  dobu  služebního  volna  při  studiu  nebo  vyslání  na  studijní  pobyt,  náhradu

cestovních  výdajů,  jakož  i  další  náklady  uhrazené  služebním  úřadem  v  souvislosti  se  studiem  nebo  vysláním  na

studijní pobyt. Celková výše nákladů, které je povinen státní zaměstnanec uhradit, nesmí překročit částku

a)  100 000 Kč, jdeli o studium při výkonu služby na vyšší odborné škole,

b)  150 000 Kč, jdeli o studium při výkonu služby na vysoké škole v bakalářském studijním programu nebo v programu

celoživotního vzdělávání,

c)    200  000  Kč,  jdeli  o  studium  při  výkonu  služby  na  vysoké  škole  v  magisterském  nebo  doktorském  studijním

programu,

d)  500 000 Kč, jdeli o studijní pobyt.

(5) Splníli státní zaměstnanec povinnost setrvat ve služebním poměru jenom zčásti, úhrada nákladů spojených se

studiem nebo vysláním na studijní pobyt se poměrně sníží.

(6) Do doby setrvání státního zaměstnance ve služebním poměru se nezapočítává

a)  zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 149

Zvláštní ustanovení o osobním příplatku
 

(1) Státnímu zaměstnanci  lze osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout v závislosti na výsledku jeho

služebního hodnocení.

(2) Státnímu zaměstnanci lze do jeho prvního služebního hodnocení přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout osobní

příplatek, a to na návrh představeného.

(3)  Státnímu  zaměstnanci  lze  osobní  příplatek  přiznat,  zvýšit  nebo  snížit  též  v  souvislosti  s  jeho  zařazením,

převedením nebo jmenováním na jiné služební místo.

(4)  Státnímu  zaměstnanci  lze  osobní  příplatek  přiznat,  zvýšit,  snížit  nebo  odejmout  též  v  souvislosti  s  jeho

vysláním k výkonu zahraniční služby nebo s ukončením tohoto vyslání, a to na návrh představeného.

 

§ 150

Zvláštní ustanovení o odměně
 

(1) Odměnou lze ocenit též úspěšnédobrovolné převzetí splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného

státního zaměstnance, pokud mu nevznikl nárok na příplatek za vedení nebo plat při zastupování podle § 66.

(2) Celkový úhrn odměn vyplacených státnímu zaměstnanci za kalendářní rok činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu

nejvyššího  platového  tarifu  a  nejvýše  přípustného  osobního  příplatku  v  příslušné  platové  třídě  a  v  případě

představeného  též  příplatku  za  vedení,  který  mu  lze  jako  nejvýše  přípustný  přiznat  podle  přílohy  č.  2  k  tomuto

zákonu,  a  to  podle  služebního  místa,  na  kterém  státní  zaměstnanec  v  příslušném  kalendářním  roce  naposledy

vykonával službu2 k tomuto zákonu.



 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 154

Služební průkaz
 

(1) Služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, vystaví státnímu zaměstnanci služební průkaz.

Služební průkaz osvědčuje, že jeho držitel je státním zaměstnancem. Služební průkaz obsahuje

a)  fotografii státního zaměstnance,

b)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul státního zaměstnance,

c)  evidenční číslo státního zaměstnance,

d)  označení služebního úřadu, v němž státní zaměstnanec vykonává službu,

e)  číslo služebního průkazu,

f)   datum vystavení, popřípadě i datum platnosti služebního průkazu,.

g)  jiné údaje, stanovíli tak jiný právní předpis.

(2) Služební průkaz může dále obsahovat kontaktní elektronický čip nebo jiný nosič informací. Do kontaktního

elektronického  čipu  nebo  jiného  nosiče  informací  lze  nahrát  pouze  elektronické  prostředky  využívané  při  výkonu

služby nebo v souvislosti s ním.

(3(2) Vzor služebního průkazu stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA II

ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY

 

§ 159

Základní ustanovení
 

(1) Ustanovení o řízení ve věcech služby se vztahují na rozhodování o

a)  přijetí do služebního poměru,

b)  zařazení na služební místo,

c)  jmenování na služební místo představeného,

d)  odměňování,

e)  změně služebního poměru,

f)   kárné odpovědnosti,

g)  skončení služebního poměru,

h)  odbytném,

i)   odchodném,

j)   jmenování a odvolání členem

1.    zkušební komise,

2.    kárné komise,

3.    výběrové komise,

k)  povolení

1.    kratší služební doby,

2.        zvýšení  vzdělání  státního  zaměstnance  na  náklady  služebního  úřadu  včetně  volna  k  němu  a  zastavení

poskytování tohoto volnavolna k individuálním studijním účelům,

33.        zvýšení  vzdělání  státního  zaměstnance  na  náklady  služebního  úřadu  včetně  volna  k  němu  a  zastavení

poskytování tohoto volna,

4.    výkonu jiné výdělečné činnosti než služby,

l)   náhradě nákladů podle § 110,

m) zastavení poskytování úlev ve službě podle § 111.



(2)  Ustanovení  o  řízení  ve  věcech  služby  ani  ustanovení  správního  řádu  o  správním  řízení  se  nevztahují  na

rozhodování o

a)    jmenování  na  služební místo  představeného a odvolání  z  tohoto  služebního místa,  pokud  spadá do působnosti

vlády,

b)  vyslání na služební cestu,

c)  zastupování státního zaměstnance nebo představeného,

d)  zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost,

e)  povolení pružného rozvržení služební doby,

f)   nařízení služební pohotovosti, služby přesčas nebo ve dnech pracovního klidu,

g)  povolení neplaceného služebního volna,

h)  čerpání dovolené a dodatkové dovolené,

i)   prohlubování vzdělání,

j)   služebním hodnocení státního zaměstnance,.

k)  stanovení platu, jeli předmětem rozhodnutí

1.    změna výše platového tarifu v důsledku změny výše platových tarifů stanovených nařízením vlády, nebo

2.        zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně v důsledku dosažení délky započitatelné praxe

stanovené pro vyšší platový stupeň,

l)   odměně.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 164

Zvláštní ustanovení o výběrovém řízení
 

(1)  Pro  výběrové  řízení  podle  tohoto  zákona  se  §  podmínka  jeho  oznámení  v  hromadných  sdělovacích

prostředcích podle § 146 odst. 2 správního řádu nepoužije. Lhůta pro podávání žádostí podle § 24 odst. 3 a 4 nesmí

být  kratší  než  10  dnů,  zmeškání  lhůty  pro  podávání  žádostí  nelze  prominout  a  po  uplynutí  lhůty  pro  podávání

žádostíUstanovení § 146 odst. 6 správního řádu se nepřipouští změna žádosti. Výběrové řízení se zpravidla dokončí

do  90  dnů  ode  dne  uplynutí  lhůty  pro  podávání  žádostí. Nahlížet  do  spisu  lze  až  po  uplynutí  lhůty  pro  podávání

žádostínepoužije.

(2) Na výběrovou komisi se vztahuje ustanovení správního řádu o řízení před kolegiálním orgánem.

(3) O průběhu a výsledku výběrového řízení se sepisuje protokol. Protokol obsahuje označení služebního orgánu,

oboru služby a služebního místa, kterého se výběrové řízení týkalo, jména a příjmení členů výběrové komise, výsledek

provedeného výběrového řízení v podobě pořadí žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, a seznamu žadatelů, kteří

ve  výběrovém  řízení  neuspěli.  Protokol musí  dále  obsahovat  datum  jeho  vyhotovení,  podpis  všech  členů  výběrové

komise, poučení o možnosti podat proti výsledku výběrového řízení námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu

se podávají.

(4)  Služební  orgán  bez  zbytečného  odkladu  písemně  vyrozumí  žadatele  o  výsledku  výběrového  řízení.

Žadatelé, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, a žadatelé, kteří ve výběrovém řízení uspěli, ale nebyli vybráni  jako

nejvhodnější, mohou podat proti protokolu námitky do 5 dnů ode dne jeho doručení. Námitky se podávají písemně,

musí  být  z  nich  zřejmé,  proti  jakému  výběrovému  řízení  směřují,  a  musí  obsahovat  odůvodnění  nesouhlasu  s

výsledkem výběrového řízení.

(5) Podané námitky vyřídí výběrová komise ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví nebo je

zamítne. Pokud výběrová komise námitkám vyhoví, výběrové řízení zruší. Námitky, z nichž není zřejmé, proti  jaké

části protokolu směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, výběrová komise zamítne jako nedůvodné.Služební

orgán výběrové řízení dále zruší, pokud nikdo nepodá žádost nebo všichni žadatelé z výběrového řízení odstoupí.

(6) Nevyrozumíli žadatel služební orgán nebo výběrovou komisi o odstoupení z výběrového řízení písemně, o

odstoupení žadatele z výběrového řízení se učiní záznam do spisu.

(7)  Služební  orgán  nebo  výběrová  komise  vydá  o  zrušení  výběrového  řízení  usnesení,  které  se  pouze

poznamená do spisu.

(8)  Služební  orgán  vyrozumí  úspěšné  žadatele  vybrané  jako  nejvhodnější  podle  §  28  odst.  2  nebo  úspěšné

žadatele podle § 28 odst. 3, o jejichž přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na

služební  místo  představeného  anebo  o  zařazení  na  služební  místo  nebo  jmenování  na  služební  místo

představeného služební orgán nerozhodl, o tom, že rozhodl o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební

místo nebo  jmenování na  služební místo představeného anebo o  zařazení na  služební místo nebo  jmenování na

služební místo představeného jiného žadatele.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)



 
§ 175
 

Plat při
a)  zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebo z důvodu vazby,
b)  zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů,
c)  dočasné neschopnosti k výkonu služby,
dc)  služebním volnu k individuálním studijním účelům,
d)  zvýšení vzdělání, nebo
e)  nezákonném přeložení
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA VI
VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

 
§ 176
 

Platem státního zaměstnance se pro účely
a)  doplatku k platu v souvislosti s přeložením státního zaměstnance,
b)  zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebo z důvodu vazby,
c)  snížení platu při převedení státního zaměstnance na jiné služební místo,
d)  zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů,
e)  odbytného,
f)   uložení kárného opatření spočívajícího ve snížení platu,
g)g)  prohlubování vzdělání a zvyšování vzdělání,
h)  služebního volna k individuálním studijním účelům,
i)   poskytování platu ve snížené výši po dobu dočasné pracovní neschopnosti,
h)j)   odchodného, nebo
k)  limitu odměn vyplacených za kalendářní rok
rozumí  součet měsíčních  částek platového  tarifu,  příplatku  za  vedení,  příplatku  za  službu ve  ztíženém pracovním
prostředí, osobního příplatku a, zvláštního příplatku a příplatku za rozdělenou směnu, na které státnímu zaměstnanci
naposledy vznikl nárok nebo které mu byly naposled určeny.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
HLAVA VII

POUŽITÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 

§ 178
 

(1)  Služební  orgán  může  obsadit  služební  místo  osobou  v  pracovním  poměru  na  dobu  určitou  podle
pracovněprávních předpisů,  jestliže státní  zaměstnanec dočasně nevykonává službu na služebním místě po dobu
delší než 1 kalendářní měsíc.

(2) Jeli vážně ohrožen řádný výkon působnosti služebního úřadu, může služební orgán obsadit služební místo,
s výjimkou služebního místa představeného, osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních
předpisů, a to s trváním do doby, než bude toto místo obsazeno státním zaměstnancem postupem podle § 24 odst. 1
nebo 5, nejdéle však na 6 měsíců.
(3a)  státní zaměstnanec nevykonává službu z důvodu dočasné neschopnosti k výkonu služby po dobu delší než 1

kalendářní měsíc,
b)  státní zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo mimořádnou službu,



c)   státní zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo státní zaměstnankyně nebo státní zaměstnanec čerpá
rodičovskou dovolenou,

d)  státní zaměstnanec byl zproštěn služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebo z
důvodu vazby,

e)  státnímu zaměstnanci byl přerušen výkon služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže,
f)   státní zaměstnanec byl přeložen, nebo
g)  státní zaměstnanec byl zařazen mimo výkon služby.

(2) Služební orgán může za účelem sladění  rodinného a osobního života s výkonem služby obsadit  služební
místo  v  zastupitelském  úřadu,  s  výjimkou  služebního  místa  představeného,  osobou,  která  je  manželem  nebo
partnerem státního zaměstnance vyslaného k výkonu zahraniční služby, v pracovním poměru na dobu určitou podle
pracovněprávních  předpisů.  Doba  trvání  pracovního  poměru  této  osoby  nesmí  překročit  dobu  vyslání  dotčeného
státního zaměstnance k výkonu zahraniční služby.

(43)  Služební  orgán  může  obsadit  služební  místo  v  zastupitelském  úřadu,  s  výjimkou  služebního  místa
vedoucího oddělení, osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, vyžadujeli  to
zájem České republiky.

(54)  Se  zaměstnancem  uvedeným  v  odstavcích  1  až  43  se  sjednají  požadované  činnosti  jako  druh  práce  v
pracovní smlouvě a přísluší mu plat podle části deváté.

(65)  Zaměstnanci  uvedenému  v  odstavcíchodstavci  1  až  4  se  na  jeho  žádost  umožní  vykonat  úřednickou
zkoušku.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 181
 

(1) Rejstřík státních zaměstnanců obsahuje údaje o státním zaměstnanci, kterými jsou
a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul,
b)  datum narození,
c)  státní občanství,
d)  číslo služebního průkazu,
e)  evidenční číslo státního zaměstnance,
f) c)  služební označení,
gd)  den vzniku služebního poměru,
he)    údaj  o  tom,  zda  se  jedná  o  služební  poměr  na  dobu  neurčitou  nebo  na  dobu  určitou;  v  případě  služebního

poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,
if)   služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává nebo vykonával službu,
j) g)  obor služby,
k)  služební působiště,
l) h)  údaj o výsledku úřednické zkoušky,
m)i)   údaj o jmenování na služební místo představeného a o odvolání z něj,
n)j)   platové zařazení,
ok)  údaj o přeložení,
p)l)   údaj o převedení na jiné služební místo,
q) m) údaj o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby a jeho důvod,
r) n)  údaj o zastupování,
so)  údaj o vyslání k výkonu zahraniční služby a zařazení po jeho ukončení,
t)   údaj o vyslání k výkonu služby jako národního experta a zařazení po jeho ukončení,
up)  údaj o zkrácení služební doby,
vq)  údaj o přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže,
w)r)   den skončení služebního poměru a jeho důvod.

(2) Evidence obsazovaných služebních míst obsahuje údaje o volném služebním místě, kterými jsou
a)  název služebního úřadu, ve kterém je volné služební místo systemizováno,
b)  obor služby, jehož se obsazované služební místo týká,



c)  místo výkonu služby na obsazovaném služebním místu,
d)  požadavky související s obsazovaným služebním místem,
e)  platová třída obsazovaného služebního místa,
f)   den nástupu do služby na obsazovaném služebním místu,
g)  informace o tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru

na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,
h)    datum,  do  kterého musí  být  podána  služebnímu  orgánu  žádost  o  přijetí  do  služebního  poměru  nebo  v  případě

státního  zaměstnance  žádost  o  zařazení  na  služební  místo  nebo  jmenování  na  služební  místo  představeného,
místo  a  způsob  podání  žádosti,  adresa,  na  kterou  se  žádost  odesílá,  a  výčet  příloh  týkajících  se  skutečností
souvisejících s výkonem služby na obsazovaném služebním místě, které žadatel přiloží k žádosti.
(3)  Portál  pro  přihlašování  na  úřednickou  zkoušku  slouží  k  přihlašování  na  úřednickou  zkoušku.  Portál  pro

přihlašování  na  úřednickou  zkoušku  obsahuje  termín,  místo  a  čas  konání  úřednické  zkoušky,  seznam  zkušebních
otázek a seznam odborné literatury a může obsahovat další údaje.

(4) Evidence provedených úřednických zkoušek obsahuje údaje o provedené úřednické zkoušce, kterými jsou
a)  datum konání úřednické zkoušky,
b)  jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise,
c)    jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  a  evidenční  číslo  státního  zaměstnance,  který  vykonal  úspěšně  úřednickou

zkoušku,
d)  jméno, popřípadě jména, příjmení a evidenční číslo státního zaměstnance, který nevykonal úspěšně úřednickou

zkoušku,.
e)  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a evidenční číslo osoby, které bylo

umožněno vykonání úřednické zkoušky.
 

§ 182
 

(1)  Rejstřík  státních  zaměstnanců  je  přístupný  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  služebnímu  orgánu,
popřípadě  tomu,  koho  zmocnil.  Evidence  obsazovaných  služebních  míst  je  přístupná  způsobem  umožňujícím
dálkový  přístup  v  rozsahu  služebních míst,  která  nebylo možno  obsadit  státním  zaměstnancem  zařazeným mimo
výkon služby; v ostatním  je přístupná pouze služebnímu orgánu a státnímu zaměstnanci zařazenému mimo výkon
služby. Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Evidence
provedených úřednických zkoušek  je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,  s výjimkou údaje podle §
181 odst. 4 písm. d) a e);  údaj  podle § 181 odst.  4 písm. d)  je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup
služebnímu orgánu.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Služební poměr ostatních dosavadních zaměstnanců

§ 190
 

(1) Dosavadní zaměstnanec vykonávající činnosti podle § 5, který je ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru
na dobu neurčitou, má nárok být na základě systemizace podle § 184 odst. 1 přijat do služebního poměru na dobu
neurčitou, jestliže
a)  splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1,
b)  má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5,
c)  požádá o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2015 a
d)    vykonával  v den podání žádosti  v uplynulých 10  letech ve správním úřadu, v obecním úřadu obce s  rozšířenou

působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 nebo činnosti
obdobné nejméně po dobu 4 let.
(2) Pracovní poměr dosavadního zaměstnance uvedeného v odstavci 1 trvá ode dne 1. července 2015 až do dne

vzniku  služebního  poměru  na  dobu  neurčitou;  to  nevylučuje  skončení  pracovního  poměru  podle  pracovněprávních
předpisů i před vznikem služebního poměru.

(3) Vznik služebního poměru se řídí § 23 a § 30 až 32. Služební orgán vydá rozhodnutí o přijetí do služebního
poměru do 31. prosince 2015.

(4)  Nepožádáli  dosavadní  zaměstnanec  uvedený  v  odstavci  1  o  přijetí  do  služebního  poměru,  zaniká  jeho
pracovní poměr na dobu neurčitou uplynutím 30. června 2017 a v případě zaměstnance, který vykonává činnosti jako
lékař orgánu sociálního zabezpečení, uplynutím 31. prosince 2018června 2017; to nevylučuje skončení pracovního



poměru před tímto dnem podle pracovněprávních předpisů. Do doby zániku nebo skončení pracovního poměru smí
na služebním místě vykonávat činnosti podle § 5.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 190a

 
(1)  Pracovní  poměr  dosavadního  zaměstnance  uvedeného  v  §  190  odst.  1,  který  nebyl  přijat  do  služebního

poměru proto, že nesplňoval předpoklad podle § 25 odst. 1 písm. e), nebo nepožádal o přijetí do služebního poměru
a nesplňoval předpoklad podle § 25 odst. 1 písm. e), zaniká uplynutím 31. prosince 2021.

(2) Dosavadní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má nárok být přijat do služebního poměru na dobu neurčitou,
požádáli o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2017, v den podání žádosti o přijetí do
služebního poměru splňuje předpoklady podle § 25 odst. 1 písm. a), c), d) a f) a podmínku uvedenou v § 190 odst. 1
písm.  b),  dosáhl  věku  50  let  a  vykonával  ve  správním  úřadu,  v  obecním  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností,
krajském  úřadu,  instituci  Evropské  unie  nebo  mezinárodní  organizaci  činnosti  podle  §  5  nebo  činnosti  obdobné
nejméně po dobu 20 let.

(3) Dosavadní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má nárok být přijat do služebního poměru na dobu neurčitou,
požádáli o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2021 a v den podání žádosti o přijetí do
služebního poměru splňuje podmínky uvedené v § 190 odst. 1 písm. a), b) a d).

(4) Vznik služebního poměru se řídí § 23 a § 30 až 32. Služební orgán vydá rozhodnutí o přijetí do služebního
poměru do čtyř měsíců od doručení žádosti o přijetí do služebního poměru podle odstavce 2 nebo 3.

(5) Nárok na odstupné podle § 190 odst. 5 zaniká přijetím dosavadního zaměstnance do služebního poměru.
(6) Vznikem služebního poměru státního zaměstnance podle odstavce 4 platí, že úspěšně vykonal úřednickou

zkoušku; služební orgán mu o tom vystaví osvědčení.
 

§ 191
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 192
 

(1) Dosavadní zaměstnanec vykonávající činnosti podle § 5, který je ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru
na  dobu  určitou, má  nárok  být  na  základě  systemizace  podle  §  184  odst.  1  přijat  do  služebního  poměru  na  dobu
určitou, která nesmí překročit dobu, na kterou byl sjednán pracovní poměr, jestliže
a)  splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1,
b)  má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5 a
c)  požádá o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2015.

(2) Pracovní poměr dosavadního zaměstnance uvedeného v odstavci 1 trvá ode dne 1. července 2015 až do dne
vzniku  služebního  poměru  na  dobu  určitou;  to  nevylučuje  skončení  pracovního  poměru  podle  pracovněprávních
předpisů  i  před  vznikem služebního poměru. Do doby  zániku nebo  skončení  pracovního poměru  smí  na  služebním
místě vykonávat činnosti podle § 5.

(3) Vznik služebního poměru se řídí § 23 a § 30 až 32. Služební orgán vydá rozhodnutí o přijetí do služebního
poměru do 31. prosince 2015.

(4)  Nepožádáli  dosavadní  zaměstnanec  uvedený  v  odstavci  1  o  přijetí  do  služebního  poměru,  zaniká  jeho
pracovní  poměr  na  dobu  určitou  uplynutím  této  doby,  nejpozději  však  uplynutím  30.  června  2017. Nepožádáli  o
přijetí  do  služebního  poměru  dosavadní  zaměstnanec  uvedený  v  odstavci  1,  který  vykonává  činnosti  jako  lékař
orgánu sociálního zabezpečení, zaniká jeho pracovní poměr nejpozději uplynutím 31. prosince 2018.

 
§ 193
 

(1) Dosavadní zaměstnanec žádost o přijetí do služebního poměru podává písemně v českém jazyce.
(2)  Předpoklad  bezúhonnosti  dosavadní  zaměstnanec  osvědčuje  písemným  čestným  prohlášením.  Za  účelem

ověření  plnění  předpokladu  bezúhonnosti  si  příslušný  služební  orgán  do  30.  června  2016  vyžádá  výpis  z  evidence
Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyjdeli na základě výpisu z Rejstříku trestů najevo,
že dosavadní zaměstnanec předpoklad bezúhonnosti nesplňoval,  služební poměr skončí dnem následujícím po dni,
kdy byl výpis z Rejstříku trestů služebnímu orgánu doručen.



(3) Dosavadní zaměstnanec uvedený v § 190 až 192, který nepožádal o přijetí do služebního poměru, vykonává
na služebním místě druh práce podle pracovní smlouvy, přitom smí vykonávat činnosti podle § 5; při odměňování
tohoto zaměstnance se postupuje podle § 178 odst. 54.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 195a

 
Na  státního  zaměstnance,  který  je  zařazen  nebo  jmenován  na  služební  místo  lékaře  orgánu  sociálního

zabezpečení, se v období do 31. prosince 2017 ustanovení § 74 odst. 1 písm. h) nepoužije. Státnímu zaměstnanci,
který je zařazen nebo jmenován na služební místo lékaře orgánu sociálního zabezpečení a který dosáhl věku 70 let
přede dnem 1. ledna 2018, skončí služební poměr dnem 31. prosince 2018.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


