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ZÁKON

ze dne 23. ledna 2019,

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů

(zákon o zahraniční službě)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní službě

Čl. I

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod 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., zá-
kona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/
/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/
/2017 Sb. a zákona 335/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se slova „má sídlo služební úřad
nebo jeho organizační útvar“ nahrazují slovy „státní
zaměstnanec pravidelně vykonává službu“.

2. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pro služební místo mohou být služebním
předpisem stanoveny nejvýše 3 obory služby, a jde-li
o služební místo představeného, nejvýše 4 obory
služby.

(4) Pro služební místo mohou být stanoveny
pouze obory služby, které odpovídají převažujícím
a obvykle vykonávaným správním činnostem na
tomto služebním místě; pro služební místo musí
být vždy stanoven obor služby, v němž je vykoná-
vána nejnáročnější správní činnost.“.

3. V § 11 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

4. V § 11 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 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 vy-
konávající 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, Energe-
tickém regulačním úřadu, Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních
údajů, Úřadu pro dohled nad hospodařením politic-
kých stran a politických hnutí, Českém statistickém
úřadu, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
nebo Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. Usta-
novení věty první se dále nepoužije v případě za-
městnance v pracovním poměru vykonávajícího čin-
nosti 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 ta-
jemník může vydat služební předpis, který je zá-
vazný 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 slu-
žebním poměru podle jiného zákona zařazenou k vý-
konu 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.

5. V § 14 odst. 5 se slova „s výjimkou věcí
podle § 159 odst. 2 písm. j),“ zrušují.

6. V § 15 odst. 4 se slova „věcech týkajících se
změn služebního poměru podle § 44 písm. f) a g)
a skončení služebního poměru“ nahrazují slovy
„věci týkající se jmenování na služební místo před-
staveného, s výjimkou jmenování na služební místo
vedoucího oddělení,“.
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7. V § 15 odst. 7 se slova „s výjimkou věcí
podle § 159 odst. 2 písm. j),“ zrušují.

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

9. V § 25 odst. 5 písm. b) se slova „seznamo-
vat se s utajovanými informacemi v souladu s práv-
ním předpisem upravujícím“ nahrazují slovy „mít
přístup k utajovaným informacím podle právního
předpisu upravujícího“.

10. V § 35 odstavec 2 zní:

„(2) Služební úřad umožní státnímu zaměst-
nanci na jeho žádost vykonat úřednickou zkoušku
nejpozději

a) před uplynutím doby trvání služebního poměru
na dobu určitou, nebo

b) do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec
začal vykonávat službu v jiném nebo dalším
oboru služby.“.

11. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vláda může při změně oborů služby naří-
zením stanovit, že úspěšně vykonaná zvláštní část
úřednické zkoušky pro dosavadní obor služby se
považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřed-
nické zkoušky pro nový obor služby.“.

12. V § 40 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstav-
ce 2 až 4.

13. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ ; ustanovení § 38 odst. 1 se použije obdob-
ně“.

14. V § 42 větě první se slova „uvedený v § 29
odst. 1“ nahrazují slovy „zařazený na služební místo
nebo jmenovaný na služební místo vedoucího slu-
žebního úřadu, náměstka pro řízení sekce, ředitele
sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení,
který byl přijat do služebního poměru na dobu urči-
tou podle § 29 odst. 1,“ a za slova „zařazení na“
a slova „jmenování na“ se vkládá slovo „dosavadní“.

15. V § 42 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Státní zaměstnanec jmenovaný na služební
místo náměstka pro státní službu, státního tajemníka
nebo personálního ředitele sekce pro státní službu,
který byl přijat do služebního poměru na dobu urči-
tou podle § 29 odst. 1, má po úspěšném vykonání

úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání slu-
žebního poměru na dobu neurčitou, nebo na dobu
určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběro-
vého řízení a na jmenování na dosavadní služební
místo představeného na dobu určitou uvedenou
v § 52 odst. 1 nebo v § 53 odst. 1, nebo na dobu
určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběro-
vého řízení. Zkušební doba podle § 29 odst. 2 tím
není dotčena.“.

16. V § 44 se písmeno o) zrušuje.

Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písme-
na o) až q).

17. V § 49 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , nebo se stávajícím bezprostředně nadříze-
ným představeným, jde-li o služební místo, které je
v podřízenosti stejného bezprostředně nadřízeného
představeného; pokud podle 2 po sobě jdoucích slu-
žebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících
výsledků, lze státního zaměstnance zařadit i na slu-
žební místo zařazené v platové třídě o 1 platovou
třídu vyšší, než je dosavadní služební místo“.

18. V § 49 se za odstavec 2 vkládají nové od-
stavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Státní zaměstnanec se za podmínek podle
odstavce 2 zařadí též na jiné služební místo ve slu-
žebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správ-
nímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správním
úřadu, dohodnou-li se na zařazení písemně nový slu-
žební 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 plato-
vou 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 stej-
ného bezprostředně nadřízeného představeného.
Podmínkou postupu podle věty první dále je, že
státní zaměstnanec vykonává službu ve stejném obo-
ru služby nejméně po dobu 4 let a podle závěrů 2 po
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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 slu-
žebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správ-
nímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správním
úřadě ve stejném oboru služby, dohodnou li se na
zařazení písemně nový služební orgán s novým bez-
prostředně nadřízeným představeným. O zařazení
státního zaměstnance na jiné služební místo roz-
hodne nový služební orgán.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 6 a 7.

19. V § 51 odst. 1 se slovo „dále“ zrušuje a na
konci odstavce se doplňuje věta „Na obsazení vol-
ného služebního místa náměstka pro státní službu,
státního tajemníka, vedoucího služebního úřadu, ná-
městka pro řízení sekce, ředitele sekce a personálního
ředitele sekce pro státní službu se koná výběrové
řízení vždy.“.

20. V § 51 odst. 2 větě druhé se slova „27 a § 28
odst. 2 až 4“ nahrazují číslem „28“.

21. V § 51 odstavec 4 zní:

„(4) Osoba, která byla jmenována na služební
místo představeného, se po dobu 3 let od ukončení
výkonu služby na služebním místě představeného
považuje za osobu splňující předpoklady pro účast
ve výběrovém řízení uvedené v § 52 až 58 na slu-
žební místo představeného na stejný nebo nižší stu-
peň řízení; to neplatí, jde-li o osobu, která byla ze
služebního místa představeného odvolána z důvo-
dů uvedených v § 60 odst. 1 písm. b) nebo které
bylo uloženo kárné opatření uvedené v § 89 odst. 2
písm. c), a dále jde-li o osobu, jejíž předchozí slu-
žební poměr skončil z důvodů uvedených v § 72
odst. 1 písm. b) nebo v § 74 odst. 1 písm. a) až c)
a e).“.

22. V § 51 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „ , nebo se stávajícím bezprostředně nadříze-
ným představeným, jde-li o služební místo, které je
v podřízenosti stejného bezprostředně nadřízeného
představeného; pokud podle závěrů 2 po sobě jdou-
cích služebních hodnocení dosahoval ve službě vy-
nikajících výsledků, lze představeného jmenovat i na
služební místo představeného zařazené v platové tří-
dě o 1 platovou třídu vyšší, než je dosavadní služební
místo představeného“.

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

„(6) Představený se za podmínek podle odstav-
ce 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 jme-
nování písemně nový služební orgán s novým bez-
prostředně nadřízeným představeným. O jmenování
představeného na jiné služební místo rozhodne nový
služební orgán.“.

24. V § 52 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „Výběrového řízení se může zúčastnit“ nahra-
zují slovy „V prvním kole se může výběrového
řízení zúčastnit“.

25. V § 52 odst. 3 písm. a) se za slova „ná-
městka pro řízení sekce,“ vkládají slova „ředitele
sekce,“ a slova „nebo personálního ředitele sekce
pro státní službu, nebo“ se nahrazují slovy „ , per-
sonálního ředitele sekce pro státní službu nebo ředi-
tele odboru,“.

26. V § 52 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační
složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměst-
nance, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

27. V § 52 odst. 3 závěrečné části ustanovení se
slova „ve správním úřadu“ nahrazují slovy „v orga-
nizační složce státu“ a slova „ , Kanceláři prezidenta
republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kance-
láři Senátu“ se zrušují.

28. V § 52 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) V případě, že služební místo nebylo
v prvním kole výběrového řízení obsazeno, vyhlásí
se druhé kolo výběrového řízení.

(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení
dále zúčastnit osoba, která je státním občanem České
republiky, dosáhla věku 40 let a v uplynulých 8 le-
tech vykonávala nejméně po dobu 4 let ve vedoucí
funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické
osoby činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.“.

29. V § 53 odst. 3 písm. a) se slova „nebo ředi-
tele odboru, nebo“ nahrazují slovy „ , ředitele sekce,
personálního ředitele sekce pro státní službu nebo
ředitele odboru,“.
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30. V § 53 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační
složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměst-
nance, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

31. V § 53 odst. 3 závěrečné části ustanovení se
slova „ve správním úřadu“ nahrazují slovy „v orga-
nizační složce státu“ a slova „ , Kanceláři prezidenta
republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kance-
láři Senátu“ se zrušují.

32. V § 53 odst. 4 se slova „žádný z účastníků
výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl“ na-
hrazují slovy „služební místo nebylo v prvním kole
výběrového řízení obsazeno“.

33. V § 53 odstavec 5 zní:

„(5) Ve druhém kole se může výběrového ří-
zení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech
vykonávala nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci
nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby
činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.“.

34. V § 54 odst. 3 se za slova „s výjimkou
vedoucího oddělení,“ vkládají slova „nebo vedoucí
zaměstnanec zařazený v organizační složce státu,
který řídí jiné vedoucí zaměstnance,“, slova „ve
správním úřadu“ se nahrazují slovy „v organizační
složce státu“ a slova „ , Kanceláři prezidenta re-
publiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři
Senátu“ se zrušují.

35. V § 54 odst. 4 se slova „žádný z účastníků
výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl“ na-
hrazují slovy „služební místo nebylo v prvním kole
výběrového řízení obsazeno“.

36. V § 54 odstavec 5 zní:

„(5) Ve druhém kole se může výběrového ří-
zení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech
vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti ob-
dobné nejméně po dobu 4 let, z toho nejméně po
dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutár-
ního orgánu právnické osoby.“.

37. V § 55 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační
složce státu, který působí v oboru, jehož obsah

odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí za-
městnance,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písme-
na c) až h).

38. V § 55 odst. 3 se na konci písmene f) do-
plňuje slovo „nebo“, na konci písmene g) se slovo
„nebo“ zrušuje a písmeno h) se zrušuje.

39. V § 55 odst. 3 závěrečné části ustanovení se
slova „ve správním úřadu“ nahrazují slovy „v orga-
nizační složce státu“ a slova „ , v Kanceláři prezi-
denta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny,
Kanceláři Senátu“ se zrušují.

40. V § 55 odst. 4 se slova „žádný z účastníků
výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl“ na-
hrazují slovy „služební místo nebylo v prvním kole
výběrového řízení obsazeno“.

41. V § 55 odstavec 5 zní:

„(5) Ve druhém kole se může výběrového ří-
zení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech
vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdob-
né nejméně po dobu 3 let, z toho nejméně po dobu
2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního
orgánu právnické osoby.“.

42. V § 55 se odstavec 6 zrušuje.

43. V § 57 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační
složce státu, který působí v oboru, jehož obsah
odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí
zaměstnance,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písme-
na c) až h).

44. V § 57 odst. 3 se na konci písmene f) do-
plňuje slovo „nebo“, na konci písmene g) se slovo
„nebo“ zrušuje a písmeno h) se zrušuje.

45. V § 57 odst. 3 závěrečné části ustanovení se
slova „ve správním úřadu“ nahrazují slovy „v orga-
nizační složce státu“ a slova „ , v Kanceláři prezi-
denta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny,
Kanceláři Senátu“ se zrušují.

46. V § 57 odstavec 5 zní:

„(5) Ve druhém kole se může výběrového ří-
zení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech
vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti ob-
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dobné nejméně po dobu 2 let, z toho nejméně po
dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statu-
tárního orgánu právnické osoby.“.

47. V § 57 se odstavec 6 zrušuje.

48. Nadpis nad označením § 58 se zrušuje.

49. Pod označení § 58 se vkládá nadpis „Jme-
nování na služební místo vedoucího oddělení“.

50. V § 58 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) V prvním kole se může výběrového řízení
zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vyko-
návala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nej-
méně po dobu 1 roku.

(3) V případě, že žádný z účastníků výběro-
vého řízení ve výběrovém řízení neuspěl, vyhlásí se
druhé kolo výběrového řízení.

(4) Ve druhém kole se může výběrového řízení
dále zúčastnit osoba, která splňuje předpoklady a po-
žadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle
§ 25 odst. 5 písm. b).“.

51. V § 58 se odstavce 5 a 6 zrušují.

52. V § 60 odst. 1 písm. b) se za slovo „nevy-
hovujících“ vkládají slova „nebo dostačujících“.

53. V § 60 odst. 1 písm. d) se slova „spočívají-
cí ve způsobilosti seznamovat se s utajovanými
informacemi“ nahrazují slovy „podle § 25 odst. 5
písm. b)“.

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

55. V § 60 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Návrh na odvolání náměstka pro státní službu
a personálního ředitele sekce pro státní službu před-
kládá vládě ministr vnitra, návrh na odvolání stát-
ního tajemníka předkládá vládě příslušný ministr
nebo vedoucí Úřadu vlády po projednání s náměst-
kem pro státní službu.“.

56. V § 61 odst. 1 písm. e) se slova „spočívající
ve způsobilosti seznamovat se s utajovanými infor-
macemi podle právního předpisu o ochraně utajova-
ných informací“ nahrazují slovy „podle § 25 odst. 5
písm. b)“.

57. V § 61 odst. 1 písm. f) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

58. V § 61 odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „nebo dohodu o odpovědnosti
k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci
k vyúčtování“.

59. V § 61 odst. 1 se na konci písmene g) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h),
které zní:

„h) z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou
zkoušku nejpozději do 12 měsíců ode dne,
kdy začal vykonávat službu v jiném nebo dal-
ším oboru služby.“.

60. V § 61 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) jestliže ze závěru lékařského posudku vydaného
poskytovatelem pracovnělékařských služeb vy-
plývá, že pozbyl dlouhodobě zdravotní způso-
bilost vykonávat dosavadní službu,“.

61. V § 61 odst. 2 písm. d) se za slova „jestliže
byl“ vkládají slova „státní zaměstnanec vykonávající
službu v noci na základě lékařského posudku vyda-
ného poskytovatelem pracovnělékařských služeb“.

62. V § 61 odstavec 3 zní:

„(3) Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobi-
losti vykonávat dosavadní službu se řídí zákonem
o specifických zdravotních službách.“.

63. V § 62 odst. 1 se text „g)“ nahrazuje tex-
tem „h)“.

64. § 67a včetně nadpisu zní:

„§ 67a

Vyslání do mezinárodní organizace

(1) Státní zaměstnanec může být s jeho písem-
ným souhlasem vyslán na předem určenou dobu do
mezinárodní organizace; doba vyslání se považuje za
výkon služby.

(2) Služební orgán může se státním zaměstnan-
cem v souvislosti s jeho vysláním do mezinárodní
organizace uzavřít dohodu o výkonu služby; pro ob-
sah této dohody se použije § 67 odst. 2 obdobně.

(3) Služební orgán může vyslání do meziná-
rodní organizace ukončit i před uplynutím určené
doby. Se souhlasem státního zaměstnance lze dobu
vyslání do mezinárodní organizace prodloužit.

(4) Po dobu vyslání státního zaměstnance do
mezinárodní organizace přísluší státnímu zaměst-
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nanci plat a náhrady výdajů tehdy, nejsou-li hrazeny
mezinárodní organizací.“.

65. § 67b se včetně nadpisu zrušuje.

66. V § 70 odst. 3 větě první se slova „systemi-
zace, nebo“ nahrazují slovy „systemizace nebo pro-
to, že uplynula doba určitá, na kterou byl státní za-
městnanec uvedený v odstavci 1 zařazen nebo jme-
nován na služební místo, anebo“ a slova „ ; před-
nostně se zařazují státní zaměstnanci z příslušného
oboru služby“ se nahrazují slovy „na kterém je
služba pro něj vhodná“.

67. V § 74 odst. 1 písm. g) se za slovo „zaměst-
nanec“ vkládají slova „uvedený v § 29 odst. 1“.

68. V § 79 odst. 2 se na konci textu písmene f)
doplňují slova „ ; to neplatí, spadá-li služební úkol
do působnosti organizačního útvaru, v němž je za-
řazeno jeho služební místo“.

69. V § 82 odst. 2 větě druhé se slova „státní
zaměstnanec, do jehož oboru služby tato záležitost
spadá, anebo“ nahrazují slovy „jím pověřený státní
zaměstnanec nebo“.

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

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

72. V § 84 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a náměstek člena vlády v rozsahu stanoveném
příslušným členem vlády“.

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

74. V § 107 odst. 3 se za slovo „vychází“ vkládá
slovo „zejména“ a na konci textu odstavce se do-
plňují slova „a z návrhů jeho představeného“.

75. V § 123 odst. 2 se slova „hmotné odpověd-
nosti“ nahrazují slovy „odpovědnosti k ochraně
hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčto-
vání“.

76. V § 129 odstavec 3 zní:

„(3) Služební úřad je povinen informovat státní
zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj
odborová organizace, rada státních zaměstnanců
nebo zástupce státních zaměstnanců pro oblast bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže u služeb-
ního úřadu působí více odborových organizací, rad

státních zaměstnanců nebo zástupců státních zaměst-
nanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, je služební úřad povinen plnit povinnosti
podle tohoto zákona vůči všem, nedohodnou-li se
mezi sebou a služebním úřadem o jiném způsobu
součinnosti.“.

77. V § 129 se odstavec 4 zrušuje.

78. V § 134 odst. 1 se slova „ , v němž nepůsobí
odborová organizace,“ zrušují.

79. V § 138 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na a) až c).

80. V § 138 odst. 1 se na konci písmene a) do-
plňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

81. V § 142 odst. 2 větě první se slovo „pro-
zrazení“ nahrazuje slovem „vyzrazení“.

82. V § 145 odst. 1 větě druhé se slova „a způ-
sob jejich určení pro státní zaměstnance“ nahrazují
slovy „ , způsob jejich určení pro státní zaměstnance
a podmínky pro určení započitatelné praxe“.

83. V § 155 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstav-
ce 2 až 5.

84. V § 155 odstavec 2 zní:

„(2) Služební hodnocení státního zaměstnance
zahrnuje hodnocení

a) znalostí,

b) dovedností a

c) výkonu služby z hlediska správnosti, rychlosti
a samostatnosti v souladu se stanovenými indi-
viduálními cíli.“.

85. V § 155 odst. 3 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:

„b) velmi dobré výsledky,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na c) až e).

86. V § 155 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 až 11, které znějí:

„(5) Pravidelné služební hodnocení se u všech
státních zaměstnanců vykonávajících službu v témže
služebním úřadu provádí za období stanovené slu-
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žebním orgánem ve služebním předpisu, které může
být stanoveno v délce 1, 2 nebo 3 let a zahrnuje i ob-
dobí, za něž byla prováděna služební hodnocení
podle odstavců 6 až 10. Pravidelné služební hodno-
cení se provede do 3 měsíců od uplynutí období, za
něž je státní zaměstnanec hodnocen; termín prove-
dení pravidelného služebního hodnocení stanoví slu-
žební orgán ve služebním předpisu. Nezahrnuje-li
u státního zaměstnance období, za něž se provádí
pravidelné služební hodnocení, alespoň 60 odslouže-
ných dnů, provede se pravidelné služební hodnocení
bezprostředně po jejich uplynutí; v případě prvního
služebního hodnocení se postupuje podle odstav-
ce 6.

(6) První služební hodnocení se provede nej-
později do 6 měsíců od uplynutí zkušební doby, ne
však dříve než po 60 odsloužených dnech.

(7) Služební hodnocení se dále provede podle
potřeby za uplynulé, dosud nehodnocené období,
které zahrnuje alespoň 60 odsloužených dnů ode
dne seznámení státního zaměstnance s předchozím
služebním hodnocením.

(8) Služební hodnocení se dále provede na po-
žádání státního zaměstnance za uplynulé, dosud ne-
hodnocené období, které zahrnuje alespoň 60 od-
sloužených dnů ode dne seznámení státního zaměst-
nance s předchozím služebním hodnocením. Na po-
žádání státního zaměstnance lze služební hodnocení
provést pouze jednou ročně, nejpozději však 3 mě-
síce před termínem provedení pravidelného služeb-
ního hodnocení.

(9) Obsahuje-li služební hodnocení státního za-
městnance závěr o tom, že ve službě dosahoval ne-
vyhovujících výsledků, další služební hodnocení se
provede vždy po uplynutí 90 odsloužených dnů ode
dne seznámení státního zaměstnance s předchozím
služebním hodnocením.

(10) Služební hodnocení se dále provede, pře-
chází-li státní zaměstnanec na jiný služební úřad;
toto služební hodnocení neobsahuje závěr o tom,
jaké státní zaměstnanec dosahoval ve službě vý-
sledky, ani stanovení individuálních cílů pro další
osobní rozvoj státního zaměstnance a zašle se no-
vému služebnímu orgánu státního zaměstnance.

(11) Za odsloužený se považuje den, v němž
státní zaměstnanec vykonával službu převážnou část

své směny. Části směn odsloužené v různých dnech
se nesčítají.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 12.

87. V § 155 odstavec 12 zní:

„(12) Státní zaměstnanec musí být se služebním
hodnocením seznámen.“.

88. V § 156 odst. 1 se slovo „provádí“ nahra-
zuje slovem „provede“.

89. V § 156 odstavec 2 zní:

„(2) Služební hodnocení vedoucího služebního
úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, provede
pověřený člen vlády po projednání s náměstkem pro
státní službu. Služební hodnocení vedoucího služeb-
ního úřadu, který je bezprostředně podřízen minis-
terstvu, provede příslušný člen vlády po projedná-
ní se státním tajemníkem. V ostatních případech
provede služební hodnocení vedoucího služebního
úřadu nadřízený služební orgán.“.

90. 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 po projednání s náměstkem pro státní
službu“.

91. V § 156 odst. 4 se slova „provádí státní ta-
jemník v součinnosti s příslušným členem vlády
nebo s vedoucím Úřadu vlády“ nahrazují slovy
„provede příslušný člen vlády nebo vedoucí Úřadu
vlády po projednání se státním tajemníkem“.

92. V § 156 odst. 5 se věta první zrušuje a ve
větě druhé se slovo „provádí“ nahrazuje slovem
„provede“.

93. V § 156 odst. 6 se slovo „provádí“ nahra-
zuje slovem „provede“.

94. Za § 156 se vkládá nový § 156a, který
včetně nadpisu zní:

„§ 156a

Námitky proti služebnímu hodnocení

(1) Státní zaměstnanec může podat proti slu-
žebnímu hodnocení námitky do 15 dnů ode dne se-
známení se služebním hodnocením. Námitky se
podávají písemně služebnímu orgánu, musí z nich
být zřejmé, proti jaké části služebního hodnocení
směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu
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se služebním hodnocením a návrh způsobu úpravy
služebního hodnocení.

(2) Služební orgán vyřídí podané námitky ve
lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim zcela
nebo zčásti vyhoví a služební hodnocení upraví,
nebo je zamítne. Námitky, z nichž není zřejmé, proti
jaké části služebního hodnocení směřují, nebo ná-
mitky, u nichž chybí odůvodnění nesouhlasu se slu-
žebním hodnocením nebo návrh způsobu úpravy
služebního hodnocení, služební orgán zamítne jako
nedůvodné. Proti upravenému služebnímu hodno-
cení nelze podat další námitky.

(3) Námitky proti služebnímu hodnocení ne-
může podat náměstek pro státní službu, státní tajem-
ník, vedoucí služebního úřadu, který nemá nadří-
zený služební úřad, vedoucí služebního úřadu, který
je bezprostředně podřízen ministerstvu, náměstek
pro řízení sekce a personální ředitel sekce pro státní
službu.“.

95. V § 157 odst. 1 se za slova „služebního po-
měru“ vkládají slova „ , s výjimkou věcí podle § 159
odst. 2 písm. j),“.

96. V § 168 odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou, za slovo „poměru“ se vkládají slova „nebo
o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního
příplatku“ a slova „obsahující závěr o tom, že ve
službě dosahoval nevyhovující výsledky“ se nahra-
zují slovy „ , které bylo podkladem pro vydání roz-
hodnutí“.

97. V § 168 se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Pokud odvolací orgán shledá, že služební hod-
nocení je v rozporu s právními předpisy, po nabytí
právní moci rozhodnutí o odvolání se provede nové
služební hodnocení; původní služební hodnocení, ke
kterému se nepřihlíží, se vyřadí z osobního spisu
státního zaměstnance.“.

98. V § 173 odst. 1 se věta první nahrazuje vě-
tami „Náměstek člena vlády je zástupcem člena
vlády. Náměstek člena vlády zastupuje člena vlády
v rozsahu stanoveném členem vlády ve vztahu k pů-
sobnosti služebního úřadu nebo úkolům svěřeným
členovi vlády, s výjimkou věcí, které vyhrazuje čle-
novi vlády zákon.“.

99. V § 178 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

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

postupem podle odstavce 1 též osobou, která ne-
splňuje vzdělání stanovené pro služební místo, v pří-
padě, 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 slu-
žební 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 odstav-
ce 4 až 6.

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

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

102. 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 slu-
žebního místa představeného, osobou v pracovním
poměru na dobu určitou podle pracovněprávních
předpisů, která nesplňuje vzdělání stanovené pro slu-
žební místo, avšak dosáhla alespoň středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou. Podmínkou postupu po-
dle 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 sta-
noví 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 vy-
sokoškolského vzdělání získaného studiem
v magisterském studijním programu,

b) 6 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vy-
sokoškolského vzdělání získaného studiem v ba-
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kalářském studijním programu nebo stanove-
ného vyššího odborného vzdělání, nebo

c) 5 let, je-li absolventem studia v bakalářském stu-
dijním programu, ale nesplňuje předpoklad sta-
noveného 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 ce-
lodenních 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 po-
tvrzení o zápisu ke vzdělávání na vyšší odborné
škole nebo do studia v bakalářském studijním pro-
gramu nebo v magisterském studijním programu na
vysoké škole, které musí odpovídat vzdělání stano-
venému 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 slu-
žební 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 ne-
určitou nebo na dobu určitou v délce doby, na kte-
rou 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 ne-
určitou a na zařazení na dosavadní služební místo na
dobu neurčitou, nebo na změnu doby trvání služeb-
ního poměru na dobu určitou a na zařazení na do-
savadní 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 zaměst-
nance.

(8) Ustanovení § 178 odst. 5 a 6 se pro zaměst-
nance uvedeného v odstavci 1 použijí obdobně.“.

103. V § 181 odst. 1 se za písmeno e) vkládá
nové písmeno f), které zní:

„f) adresa elektronické pošty zřízená státnímu za-
městnanci služebním úřadem,“.

Dosavadní písmena f) až w) se označují jako písme-
na g) až x).

104. V § 181 odst. 1 písm. u) se slova „jako ná-
rodního experta“ nahrazují slovy „do mezinárodní
organizace“.

105. V § 183 se na konci odstavců 1 a 2 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství.“.

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

107. 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 za-
řazen na jiné služební místo podle § 49 odst. 2 části
věty před středníkem nebo § 49 odst. 3 nebo jmeno-
ván na jiné služební místo představeného podle § 51
odst. 5 části věty před středníkem nebo § 51 odst. 6.
Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.“.

108. V příloze č. 1 části 12. platová třída se za
slova „Stanovené vzdělání:“ vkládají slova „bakalář-
ský nebo“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Jako podklad pro vydání rozhodnutí podle
§ 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, pokud jde o závěr služebního hodnocení, že
představený ve službě dosahoval dostačujících nebo
nevyhovujících výsledků, lze použít služební hodno-
cení provedené nejdříve za období, které zahrnuje
alespoň 60 dnů, v nichž státní zaměstnanec vykoná-
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val službu převážnou část své směny, ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. Státní zaměstnanec, který přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona úspěšně nevykonal zvláštní
část úřednické zkoušky pro obor služby, který je
stanoven na služebním místě, na němž vykonává
službu, je povinen tuto zvláštní část úřednické
zkoušky vykonat nejpozději do 12 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. K dříve neúspěšně
vykonané úřednické zkoušce v tomto oboru služby
se nepřihlíží. Toto ustanovení se nepoužije na stát-
ního zaměstnance, který byl přijat do služebního
poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 zákona
č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Ustanovení § 61 odst. 1 písm. h) zákona
č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije po uply-
nutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

4. Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo
jmenován na služebním místě, na němž budou slu-
žebním předpisem podle § 5 odst. 3 zákona č. 234/
/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, nově stanoveny obory služby,
vydá služební orgán do 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona rozhodnutí o stanovení
oborů služby na služebním místě, na kterém je státní
zaměstnanec zařazen nebo jmenován.

5. Státnímu zaměstnanci, kterému se podle § 4
odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní slu-
žební působiště, vydá služební orgán do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnutí
o určení služebního působiště.

6. Služební hodnocení za rok 2018 se provede
podle dosavadních právních předpisů. Služební hod-
nocení podle § 155 odst. 2 věty druhé zákona č. 234/
/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti 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 vykoná-
val službu převážnou část své směny, provede se po-
dle § 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 ob-
dobí, které zahrnuje alespoň 60 dnů, v nichž státní
zaměstnanec vykonával službu převážnou část své
směny, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Slu-
žební hodnocení podle § 155 odst. 7 zákona č. 234/
/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti 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.

7. Kárná odpovědnost státního tajemníka se
posoudí podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud k jednání zakládajícímu kárnou odpovědnost
došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Podle § 60 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, lze státního tajemníka odvolat za jednání, k ně-
muž došlo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. 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.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zahraniční službě

Čl. III

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě
a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 33 odst. 2 se slova „představeného na
návrh“ nahrazují slovy „představeného nebo obsadí
služební místo v pracovním poměru na návrh“.

2. V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Členem personální rady, která předkládá návrhy na
obsazení služebního místa podle odstavce 4 písm. c),
je podle tohoto zákona vždy státní tajemník minis-
terstva.“.

3. V § 34 odst. 3 se na konci písmene a) do-
plňuje slovo „a“.

4. V § 34 odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a v zahraničí“.

5. V § 36 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Doba 1 roku podle odstavců 4 a 5 se pře-
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rušuje po dobu čerpání mateřské nebo rodičovské
dovolené a dobu čerpání neplaceného služebního
volna nebo pracovního volna bez náhrady platu.“.

6. V § 50 odst. 1 písm. a) se za slovo „služby“
vkládají slova „nebo práce“ a slova „se zdravotní“
nahrazují slovy „s pracovně lékařskou“.

7. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „ , vykonává-li tuto službu nebo práci
po celý kalendářní rok; v ostatních případech mu
přísluší poměrná část, která činí za každý celý kalen-
dářní měsíc nepřetržité služby nebo práce jednu dva-
náctinu volna za kalendářní rok a jestliže poměrná
část volna činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden“.

8. 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.“.

9. 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 zahra-
ničí,

b) osobnostních předpokladů pro plnění služby
v zahraničí,

c) schopnosti zvládat závažné okolnosti, které
mohou ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby
v zahraničí.“.

10. 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 minister-
stvu.“.

11. 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.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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36

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. února 2019

o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku
státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,

o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 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., zákona č. 144/
/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/
/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 35/
/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

PODROBNOSTI SLUŽEBNÍHO
HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

A VAZBA OSOBNÍHO PŘÍPLATKU
STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE NA VÝSLEDEK

SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ

§ 1

Hodnoticí kritéria

Ten, kdo provádí služební hodnocení státního
zaměstnance, (dále jen „hodnotitel“) posuzuje stát-
ního zaměstnance v jednotlivých hodnocených ob-
lastech podle § 155 odst. 2 zákona o státní službě
(dále jen „hodnocená oblast“) na základě hodnoti-
cích kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

§ 2

Podíly hodnocených oblastí
na výsledku služebního hodnocení

Hodnocená oblast se na výsledku služebního
hodnocení státního zaměstnance podílí

a) 20 % v případě znalostí,

b) 20 % v případě dovedností a

c) 60 % v případě výkonu státní služby z hlediska
správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu
se stanovenými individuálními cíli.

§ 3

Klasifikace plnění hodnocených oblastí

(1) Klasifikace plnění hodnocené oblasti odpo-
vídá aritmetickému průměru klasifikací plnění hod-
noticích kritérií, na jejichž základě je státní zaměst-
nanec v hodnocené oblasti posuzován, zaokrouhle-
nému matematicky na celé číslo.

(2) Hodnotitel klasifikuje hodnoticí kritérium

a) 4 body, je-li plněno vysoko nad rámec nároků
na ně kladených,

b) 3 body, je-li plněno nad rámec nároků na ně
kladených,

c) 2 body, je-li plněno v rámci nároků na ně kla-
dených,

d) 1 bodem, je-li plněno v rámci nároků na ně kla-
dených s občasnými výhradami, nebo

e) 0 body, je-li plněno nedostatečně.

(3) Rámcem nároků podle odstavce 2 se rozumí
průměrná úroveň plnění hodnoticích kritérií, která
je vyžadována na služebním místě.

Závěr služebního hodnocení

§ 4

Hodnotitel určí závěr služebního hodnocení
způsobem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto na-
řízení a vyjádří jej slovně. Hodnotitel uvede v závěru
služebního hodnocení doporučení na přiznání, zvý-
šení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku stát-
nímu zaměstnanci nebo na ponechání osobního pří-
platku v nezměněné výši.
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§ 5

Státní zaměstnanec dosahoval ve státní službě

a) vynikajících výsledků, pokud výsledek výpoč-
tu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
alespoň 3,5 bodu,

b) velmi dobrých výsledků, pokud výsledek vý-
počtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
alespoň 2,5 bodu a méně než 3,5 bodu,

c) dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu po-
dle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň
1,5 bodu a méně než 2,5 bodu,

d) dostačujících výsledků, pokud výsledek vý-
počtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
alespoň 0,5 bodu a méně než 1,5 bodu, nebo

e) nevyhovujících výsledků, pokud výsledek vý-
počtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
méně než 0,5 bodu.

§ 6

Výše osobního příplatku

(1) Pokud jde o státního zaměstnance, který
podle § 5 dosahoval

a) vynikajících výsledků, osobní příplatek nesmí
být vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které je za-
řazeno služební místo, na kterém státní zaměst-
nanec vykonává státní službu,

b) velmi dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí
být vyšší než 40 % platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které je za-
řazeno služební místo, na kterém státní zaměst-
nanec vykonává státní službu,

c) dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být
vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího pla-
tového stupně v platové třídě, do které je za-
řazeno služební místo, na kterém státní zaměst-
nanec vykonává státní službu,

d) dostačujících výsledků, osobní příplatek nesmí
být vyšší než 10 % platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které je za-
řazeno služební místo, na kterém státní zaměst-
nanec vykonává státní službu, nebo

e) nevyhovujících výsledků, osobní příplatek ne-
lze přiznat; služební orgán odejme takovému
státnímu zaměstnanci přiznaný osobní přípla-
tek.

(2) Služební orgán může přiznat státnímu za-
městnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznáva-
ným odborníkem, vykonává státní službu na slu-
žebním místě zařazeném v 10. až 16. platové tří-
dě, dosahoval ve státní službě vynikajících výsled-
ků a v hodnocené oblasti znalosti byl klasifikován
4 body, osobní příplatek až do výše 100 % platového
tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do
které je zařazeno služební místo, na kterém státní
zaměstnanec vykonává státní službu.

§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Služební orgán může přiznat státnímu za-
městnanci, kterému vznikl služební poměr podle
§ 185 až 188, 190 až 192 nebo 194 zákona o státní
službě a kterému byl do prvního služebního hodno-
cení přiznán osobní příplatek ve výši, která přesahu-
je přípustnou výši stanovenou v § 6 odst. 1 písm. a)
až c), na základě výsledku prvního služebního hod-
nocení na období do druhého služebního hodnocení
osobní příplatek v dosavadní výši, dosáhl-li státní
zaměstnanec

a) velmi dobrých výsledků a výše přiznaného
osobního příplatku přesahuje 40 %, avšak ne-
přesahuje 50 % platového tarifu nejvyššího pla-
tového stupně v platové třídě, do které je za-
řazeno služební místo, na kterém státní zaměst-
nanec vykonává státní službu, nebo

b) dobrých výsledků a výše přiznaného osobní-
ho příplatku přesahuje 30 %, avšak nepřesahuje
40 % platového tarifu nejvyššího platového
stupně v platové třídě, do které je zařazeno slu-
žební místo, na kterém státní zaměstnanec vy-
konává státní službu, nebo

c) dostačujících výsledků a výše přiznaného osob-
ního příplatku přesahuje 10 %, avšak nepřesa-
huje 30 % platového tarifu nejvyššího plato-
vého stupně v platové třídě, do které je zařazeno
služební místo, na kterém státní zaměstnanec
vykonává státní službu.

(2) Služební orgán sníží odpovídajícím způso-
bem osobní příplatek na období mezi prvním a dru-
hým služebním hodnocením, přesahuje-li přiznaná
výše osobního příplatku před prvním služebním
hodnocením maximální výši uvedenou v odstavci 1.
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ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády
o platových poměrech státních zaměstnanců

§ 8

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových po-
měrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení
vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016
Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády
č. 342/2017 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se
mění takto:

1. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) K dobám podle odstavce 2 se státnímu
zaměstnanci přičte doba 5 let, pokud podle závěrů
alespoň dvou po sobě jdoucích služebních hodno-
cení podle § 155 odst. 5 až 8 zákona o státní službě
dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek
výpočtu každého z těchto služebních hodnocení
podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnos-
ti služebního hodnocení státních zaměstnanců činil
4 body. Období, za něž byla služební hodnocení
prováděna, musí pro tento účel ve svém celku činit
alespoň 2 roky.

(4) Opakovat postup podle odstavce 3 lze nej-
dříve po uplynutí 5 let ode dne, od kterého příslušel
státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším plato-
vém stupni podle odstavce 7.“.

2. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se
při postupu podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní
službě odečte státnímu zaměstnanci, který byl

a) ze služebního místa v 9. platové třídě nově
zařazen na služební místo v 10. platové třídě,
ačkoliv dosáhl jen středního vzdělání s maturitní
zkouškou, doba 2 let, nebo

b) ze služebního místa v 10. platové třídě nově
zařazen na služební místo v 11. platové třídě,
ačkoliv dosáhl jen vyššího odborného vzdělání,
doba 1 roku.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstav-
ce 6 a 7.

3. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu
služebního poměru podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona

o státní službě vzdělání stanoveného pro služební
místo, na které byl zařazen, přičte se mu k dobám
započteným podle odstavců 2 a 3 doba, která mu
byla odečtena podle odstavce 5.“.

4. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 6a

Zvláštní ustanovení pro zaměstnance
v pracovním poměru

(1) Z doby započitatelné praxe podle § 3 odst. 2
se odečte zaměstnanci v pracovním poměru při ob-
sazení služebního místa podle § 178 odst. 2 nebo
§ 178a zákona o státní službě zařazeného v

a) 6. až 9. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li jen
středního vzdělání s výučním listem, doba 2 let,
pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba
4 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání
nebo základů vzdělání,

b) 10. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen střed-
ního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let,
pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním
listem, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního
vzdělání, nebo doba 6 let, pokud dosáhl jen zá-
kladního vzdělání nebo základů vzdělání,

c) 11. nebo 12. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li
jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, po-
kud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní
zkouškou, doba 4 let, pokud dosáhl jen střed-
ního vzdělání s výučním listem, doba 5 let, po-
kud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba
7 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání
nebo základů vzdělání, nebo

d) 13. až 16. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen
vysokoškolského vzdělání v bakalářském stu-
dijním programu, doba 3 let, pokud dosáhl jen
vyššího odborného vzdělání, doba 5 let, pokud
dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou, doba 6 let, pokud dosáhl jen středního
vzdělání s výučním listem, doba 7 let, pokud
dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 9 let,
pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo zá-
kladů vzdělání.

(2) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou
praxi podle § 3 odst. 1, nebo získal započitatelnou
praxi kratší, než je doba, která mu měla být podle
odstavce 1 odečtena, se o dobu, která mu nemohla
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být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách
č. 2 a 3 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího
vyššího platového stupně.

(3) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pra-
covního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého
mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte
se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která
mu byla odečtena podle odstavce 1.“.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Má-li být pro postup podle § 3 odst. 3 na-
řízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, použito
služební hodnocení za rok 2018 provedené podle
§ 155 odst. 2 věty první zákona č. 234/2014 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona
č. 35/2019 Sb., použije se v případě, že výsledek jeho
výpočtu činil 6,1 bodu.

(2) Pro opakovaný postup podle § 3 odst. 4 na-
řízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se za
předchozí postup považuje i postup podle § 3 odst. 3

nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

ČÁST TŘETÍ

Zrušení nařízení vlády o podrobnostech
služebního hodnocení státních zaměstnanců
a vazbě výsledku služebního hodnocení
na osobní příplatek státního zaměstnance

§ 10

Nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech
služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě
výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek
státního zaměstnance, se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 36/2019 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 36/2019 Sb.
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