
HARMONOGRAM IMPLEMENTACE 

ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ 

ROK 2015 



LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ 

V GESCI MV 

 

Solenice, 15. - 16. ledna 2015 



• Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby              

(§ 5 odst. 2 zákona o státní službě)  

    Den platnosti: 5. I. 2015 / Den účinnosti: 5. I. 2015 

 

§ 1 

 Státní zaměstnanci vykonávají službu v oboru služby 

„Organizační věci služby a správa služebních                             

a pracovněprávních vztahů“. 
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• Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby               

(§ 5 odst. 2 zákona o státní službě) 

Rozeslání do MPŘ: 27. I. 2015 

Den platnosti: 23. III. 2015 / Den účinnosti: 23. III. 2015 

 

Obory státní služby  

• Finance 

• Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

• Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace 

• Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím 

• Loterie a jiné podobné hry  
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• Finanční trh 

• Ekonomická ochrana státu  

• Průmyslové vlastnictví 

• Zahraniční vztahy a služba 

• Školství, výchova a vzdělávání  

• Mládež, tělovýchova a sport  

• Věda, výzkum a vývoj 

• Kultura a umění 

• Církve a náboženské společnosti  

• Ochrana práv duševního vlastnictví  

• Média, audiovize, regulace vysílání 
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• Sociální věci 

• Zaměstnanost 

• Pracovní vztahy  

• Zdravotní péče a veřejné zdravotní pojištění  

• Ochrana a podpora veřejného zdraví 

• Léčivé zdroje, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové 

látky a prekurzory drog  

• Justice 

• Legislativa a právní činnost  

• Lidská práva  

• Bezpečnost státu a veřejný pořádek  

• Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný 

záchranný systém  
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• Všeobecná vnitřní správa 

• Archivnictví a spisová služba 

• Energetika  

• Průmysl a stavebnictví  

• Podnikání a živnosti  

• Ochrana spotřebitele a trhu  

• Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy  

• Veřejné zakázky a veřejné investování 

• Kohezní politika, evropské strukturální a investiční fondy 

• Regionální rozvoj a cestovní ruch 

• Bydlení  

• Územní plánování a stavební řád  
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• Zemědělství  

• Lesní hospodářství  

• Vodní hospodářství  

• Potravinářská výroba a péče o potraviny  

• Veterinární péče  

• Rostlinolékařská péče  

• Pozemková správa a krajinotvorba  

• Zabezpečování obrany státu a správa vojenských újezdů 

• Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních 

hmotných rezerv  

• Doprava  

• Elektronické komunikace a poštovní služby 
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• Informační systémy  

• Ochrana přírody a krajiny  

• Technická ochrana životního prostředí 

• Státní statistická služba 

• Zeměměřictví a katastr nemovitostí  

• Hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušniny 

• Hospodářská soutěž a dohled nad poskytováním veřejné 

podpory 

• Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech 

chemických a biologických zbraní  

• Ochrana utajovaných informací 

• Ochrana osobních údajů 
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• Odborné zabezpečení činnosti vlády  

• Organizační věci služby a správa služebních a jiných 

zaměstnaneckých vztahů 
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• Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla                         

pro organizaci služebního úřadu [§ 205 písm. a) 

zákona o státní službě] 

Rozeslání do MPŘ: 16. I. 2015 

Den platnosti: 23. III. 2015 / Den účinnosti: 23. III. 2015 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
• organizační strukturu služebního úřadu tvoří: 

 

 ORGANIZAČNÍ ÚTVARY 

 sekce 

 odbor 

 oddělení 

 

 SLUŽEBNÍ, PRACOVNÍ NEBO OBDOBNÁ MÍSTA 

ZAŘAZENÁ MIMO ORGANIZAČNÍ ÚTVAR 

    (např. člen vlády, náměstek člena vlády, vedoucí služebního 

úřadu, zástupce vedoucího služebního úřadu, zřizuje-li jeho 

místo jiný právní předpis) 
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SEKCE 

• tvořena alespoň 37 systemizovanými místy včetně 

 alespoň 2 systemizovaných míst ředitelů odborů  

nebo 

 alespoň 1 systemizovaného místa ředitele odboru  

a 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení 

bezprostředně podřízeného náměstkovi pro řízení 

sekce/řediteli sekce 

 

• výjimky: 

 je-li sekcí státního tajemníka  

 není stanoven minimální počet systemizovaných míst 

vyjma podřízených představených 
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 je-li územním pracovištěm  

 ve služebním úřadu s méně než 300 

systemizovanými místy 

     tvořena alespoň 25 systemizovanými místy včetně 

 alespoň 2 systemizovaných míst ředitelů odborů 

    nebo 

 alespoň 1 systemizovaného místa ředitele  

a 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení 

bezprostředně podřízeného náměstkovi pro řízení 

sekce/řediteli sekce 
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ODBOR 

• tvořen alespoň 10 systemizovanými místy včetně  

 alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení        

a 1 systemizovaného místa bezprostředně podřízeného 

řediteli odboru 

 

• výjimky: 

 je-li územním pracovištěm nebo jeho součástí 

 ve služebním úřadu s méně než 300 

systemizovanými místy 

 tvořen alespoň 7 systemizovanými místy včetně 

 alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího 

oddělení a 1 systemizovaného místa 

bezprostředně podřízeného řediteli odboru 
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ODDĚLENÍ 
• tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy  

 

• výjimky: 

 je-li územním pracovištěm nebo jeho součástí 

 ve služebním úřadu s méně než 300 

systemizovanými místy 

 oddělení, které je podřízeno členu vlády, který není 

pověřen řízením ministerstva 

 je-li kabinetem člena vlády 

 v zastupitelském úřadu 

 tvořeno alespoň 3 systemizovanými místy 
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KABINET ČLENA VLÁDY 

• § 172 zákona o státní službě – útvar v ministerstvu nebo            

v Úřadu vlády, do jehož působnosti patří formulování politik 

výlučně pro člena vlády 

 

• součástí pracovní místa poradců a zaměstnanců, kteří 

vykonávají další jinak označené činnosti náležící              

do působnosti kabinetu člena vlády 

 

• dle potřeby: sekce, odbor nebo oddělení 
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KANCELÁŘ ČLENA VLÁDY          

A KANCELÁŘ VEDOUCÍHO 

SPRÁVNÍHO ÚŘADU 
• v ministerstvu a v Úřadu vlády se zpravidla zřizuje 

kancelář člena vlády 

 zejména zabezpečuje podporu člena vlády při výkonu 

jeho řídící činnosti a funkci člena vlády 

 

• v jiném správním úřadu se zpravidla zřizuje kancelář 

vedoucího správního úřadu 

 zejména zabezpečuje podporu vedoucího správního 

úřadu při výkonu jeho řídící činnosti 

 

• dle potřeby sekce, odbor, oddělení 
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• Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu pověření    

ke kontrole (§ 13 odst. 7 zákona o státní službě) 

Rozeslání do MPŘ: 27. I. 2015 

Den platnosti: 30. III. 2015 / Den účinnosti: 30. III. 2015 
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• Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky výkonu 

služby z jiného místa, charakteristika činností 

vykonávaných v jednotlivých oborech služby,                      

u    kterých výkon služby z jiného místa nelze sjednat,   

a pravidla pro vytvoření předpokladů sladění 

rodinného a osobního života s výkonem služby [§ 205 

písm. b) a c) zákona o státní službě] 

Rozeslání do MPŘ: 13. II. 2015 

Den platnosti: 8. VI. 2015 / Den účinnosti: 8. VI. 2015 
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• Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro ochranu 

státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení                       

o podezření ze spáchání protiprávního jednání            

ve služebním úřadu [§ 205 písm. d) zákona o státní 

službě] 

Rozeslání do MPŘ: 13. II. 2015 

Den platnosti: 8. VI. 2015 / Den účinnosti: 8. VI. 2015 
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• Vyhláška, kterou se stanoví obsah, rozsah a další 

náležitosti úřednické zkoušky včetně způsobu jejího 

provedení a hodnocení (§ 41 zákona o státní službě) 

Rozeslání do MPŘ: 13. II. 2015 

Den platnosti: 18. V. 2015 / Den účinnosti: 1. VII. 2015 
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• Nařízení vlády, kterým se stanoví případy, ve kterých 

lze s ohledem na zvláštní povahu služby přijmout 

osobu do služebního poměru na dobu určitou (§ 21 

odst. 3 zákona o státní službě) 

Rozeslání do MPŘ: 9. III. 2015 

Den platnosti: 1. VII. 2015 / Den účinnosti: 1. VII. 2015 
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• Nařízení vlády, kterým se stanoví další překážky                 

ve službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat     

(§ 104 odst. 3) 

Rozeslání do MPŘ: 9. III. 2015 

Den platnosti: 1. VII. 2015 / Den účinnosti: 1. VII. 2015 
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• Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní části 

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka 

územního samosprávného celku a jiné zkoušky, které 

se považují za rovnocenné zvláštní části úřednické 

zkoušky (§ 36 odst. 4 zákona o státní službě)   

Rozeslání do MPŘ: 9. III. 2015 

Den platnosti: 1. VII. 2015 / Den účinnosti: 1. VII. 2015 
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• Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu 

(§ 154 odst. 2 zákona o státní službě)  

Bude realizována v roce 2018 (zákon o státní službě 

předpokládá jednotné služební průkazy do 31. prosince 

2019) 
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STEŽEJNÍ NELEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ 
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• PŘÍPRAVA SYSTEMIZACE A ORGANIZACE SLUŽEB-

NÍHO ÚŘADU 

• SLUŽEBNÍ SLIB  

• PŘECHOD DOSAVADNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

• VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 
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SLUŽEBNÍ SLIB 

• do 2. března 2015 

složení služebního slibu vedoucích služebních úřadů 

• do 31. srpna 2015 

složení služebního slibu představených 

• v den nástupu do služby  

 složení slibu náměstka pro státní službu, státních 

tajemníků, personálního ředitele 

 složení služebního slibu dosavadních zaměstnanců, 

kteří přešli do služebního poměru 
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PŘECHOD DOSAVADNÍCH 

ZAMĚSTNANCŮ 

• k 1. červenci 2015 

stanovit platové náležitosti představenému podle § 198 

• do 31. prosince 2015 

vydat rozhodnutí o přijetí do služebního poměru 

dosavadních zaměstnanců, kteří o přijetí do služebního 

poměru požádali 

• ke dni vzniku služebního poměru  

stanovit platové náležitosti státním zaměstnancům, kteří 

přešli do služebního poměru, podle § 198 

státním zaměstnancům, u kterých se uplatní fikce 

vykonání úřednické zkoušky, vystavit osvědčení               

o jejím úspěšném vykonání (§ 196) 
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

• do 31. prosince 2015 

vyhlásit výběrové řízení na služební místo vedoucího 

služebního úřadu (NSS) 

vyhlásit výběrové řízení na služební místo náměstka            

pro řízení sekce nebo ředitele sekce (služební orgán) 
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