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Úvod  

 
Zákon o státní službě je právní úpravou, která měla být  do  rámce právního řádu ČR 

zakomponována již řadu let (jak předpokládá i Ústava ČR). Jedná se o dlouhodobě 
připravovanou (již od 90. let 20. století), následně dlouhodobě pouze platnou (zákon 
č. 218/2002 Sb.) právní úpravu, která je k 1. červenci 2015 aplikačně účinná, s dopadem do 
nejširší sféry státní správy.  

V platné právní úpravě je dopad na veřejnou správu z hlediska poměru 
„zaměstnavatel“ versus „zaměstnanec“ následující: 
• Zaměstnanec podle zákoníku práce (jedná se o soukromoprávní předpis s nejširším 

dopadem obecné povahy). 
• Úředník územně samosprávného celku (specialita s dopadem na územní samosprávu – 

kraje a obce), v tomto případě se nejedná o služební poměr, ale o soukromoprávní vztah 
s veřejnoprávními prvky (např. povinné výběrové řízení). 

• Příslušník bezpečnostního sboru (např. policista, hasič, celník). 
• Voják z povolání. 
 Příslušník bezpečnostního sboru a voják z povolání do nabytí účinnosti zákona o státní 

službě představovali „nejtěsnější“ zaměstnanecký vztah státu a státního zaměstnance. 
Již v rámci Ústavy (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) se předpokládá přijetí právní úpravy 

pro státní zaměstnance (viz čl. 79 odst. 2 Ústavy „Právní poměry státních zaměstnanců 
v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.“). Tedy se předpokládalo, již 
v roce 1992, že bude existovat speciální právní úprava zaměstnaneckého vztahu oproti tehdejší 
„obecné“ právní úpravě zákoníku práce (současné obecné právní úpravě zákona 
č. 262/2006 Sb.). Rozhodně tímto článkem Ústavy nebyla myšlena právní úprava služebního 
poměru vojáků z povolání či příslušníků bezpečnostních sborů (nejedná se de iure 
o ministerstva ani přímo správní úřady1). 
 
 
Zákon o státní službě 

 
Právě díky zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, je od 7. listopadu 2014 součástí 

právního řádu nová právní úprava, která zakotvuje další vztah státu a „zaměstnance“ ve státní 
správě, tedy státního zaměstnance. 

Přijetí nové právní úpravy (vývoj a legislativní proces): 
• 2000 – reforma veřejné správy (přijetí zákona o úřednících územně samosprávných celků). 
• 2002 – přijetí tzv. služebního zákona (zákona č. 218/2002 Sb., předpoklad nabytí účinnosti 

1. ledna 2004), nastalo opakované odkládání účinnosti. 
• 2002 – agenda státní služby zřízena na Úřadu vlády ČR (generální ředitelství státní správy). 
• 2006 – převedení agendy státní služby, regulatorní reformy z Úřadu vlády ČR na 

Ministerstvo vnitra (nové pojetí). 
• 2007 – zpracovávání na soukromoprávních principech založené úpravy Ministerstvem 

vnitra (věcné záměry, teze, paragrafové znění) – spojený model pro samosprávu i státní správu. 
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• 2013 – předložení návrhu zákona „Nečasovou vládou“ (soukromoprávní povaha – dopad 
pouze na státní správu). 

• 2013 – předložení do Poslanecké sněmovny návrhu novely zákona č. 218/2002 Sb. 
„Rusnokovou vládou“, založeno na široké novelizaci dosavadní právní úpravy. 

• 2013 – příprava novely zákona č. 218/2002 Sb. koaliční vládou (po volbách do Poslanecké 
sněmovny z října 2013) – po všech úpravách a komplexních změnách, byl přijat 
zcela nový právní předpis, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě a následně zákon 
č. 250/2014 Sb., tzv. změnový zákon. 

Cíle a účel této nové právní úpravy: 
• Sjednocení práv a povinností pro „úředníky“ státní správy (státní zaměstnance). 
• Rozšíření osobní i institucionální působnosti (z hlediska dopadu právní úpravy až na 

65 tis. státních zaměstnanců). 
• Základem – pozitiva zjištěná aplikací zákona o úřednících územně samosprávných celků 

(a i dalších zaměstnaneckých poměrů ke státu, např. služební poměr příslušníka 
bezpečnostního sboru). 

• Veřejnoprávní (služebněprávní) charakter (odlišnost od zákoníku práce, který má povahu 
soukromoprávního předpisu, nově budou spory státních zaměstnanců a služebních orgánů, 
služebních úřadů řešit správní soudy). 

• Odpolitizování státní správy (jedná se spíše o „klišé“, ovšem díky pozici náměstka 
ministra vnitra státní službu a státních tajemníků, je role „politika“ – ministra, oslabena 
z hlediska zásahů do služebních vztahů). 

• Jasné principy výkonu služby (od přijetí do služebního poměru do jeho skončení). 
Z hlediska propojení právních úprav je státní zaměstnanec podle zákona o státní službě 

asi nejblíže k právům a povinnostem příslušníka bezpečnostního sboru nebo vojáka z povolání. 
Dále je zde propojení služebního poměru státního zaměstnance a úředníka územně 
samosprávného celku či zaměstnance územně samosprávného celku, obecně propojení státní 
správy z hlediska zákona o státní službě a územní samosprávy. Obecně je nutné uvést, že nelze 
slučovat služební poměr státního zaměstnance a zaměstnanecký poměr úředníka 
samosprávného celku, ovšem není zde zakotvena překážka přijetí do služebního poměru (viz 
§ 33 zákona o státní službě). Tedy lze být současně úředníkem územně samosprávného celku a 
státním zaměstnancem (právní řád to explicitně nevylučuje, naproti např. překážce založené 
u soudce, či příslušníka bezpečnostního sboru nebo vojáka z povolání).  
 
 
Příslušníci bezpečnostních sborů 
 
 Zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 361/2003 Sb.) 
byla sjednocena právní úprava pro „nejvýznamnější“ bezpečnostní orgány (po novu 
bezpečnostní sbory) existující v rámci České republiky. Zákon o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů lze obecně zařadit mezi nejvýznamnější právní regulace, které jsou 
součástí právního pořádku České republiky. Jedná se o komplexní právní úpravu služebně 
právního vztahu specifické kategorie státních zaměstnanců (ovšem nezařazených 
v ministerstvech či správních úřadech jako celek), úpravu obsahující nejen řešení služebních 
poměrů v rozsahu, jenž byl předmětem dosavadních právních úprav této oblasti, ale i úpravu 
platových poměrů a dalších významných institutů. Do doby účinnosti zákona o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů existovala různorodá praxe a jednotlivé služební 
poměry byly upraveny ve speciálních zákonech2. 
 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nahradil dosavadní 
roztříštěnou právní úpravu, která svým pojetím odkazové provázanosti různých právních úprav 
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na úpravu služebního poměru příslušníků Policie České republiky, s velkým množství 
odchylek, nepředstavovala právní úpravu přehlednou a srozumitelnou. Výhrady vůči dosavadní 
úpravě bylo možné mít i z hlediska ústavní konformity. Regulace řady významných institutů (a 
tedy i podmínek výkonu služby) byla totiž svěřena podzákonné úpravě.  

Ústavním základem pro služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů je zejména 
ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (ústavní zákon č. 110/1998 Sb.). Významnou 
ústavní kautelou je však i Listina základních práv a svobod. Na základě tohoto právního aktu 
má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a 
provozovat jinou hospodářskou činnost. Současně však v případě služebního poměru využívá 
zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů možnost limitovat vstup do 
služebního poměru podmínkou státního občanství (jedná se o nejtěsnější vztah stát – občan, 
tedy limita je stanovena přímo zákonem pro všechny příslušníky bezpečnostních sborů3). Tato 
limitace, která je s Listinou základních práv a svobod konformní. Podle této smlouvy lze klást 
překážku při zaměstnávání v druhých členských státech formou podmínky státního občanství, 
jde-li o zaměstnávání ve veřejné správě. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů v souladu s Listinou základních práv a svobod využívá také další možnosti pro stanovení 
podmínek a omezení pro výkon služby. 
 Vstup do služebního poměru jak u státního zaměstnance, tak též příslušníka bezpečnostního 
sboru je dobrovolný. V rámci tohoto dobrovolného vstupu však příslušník a i státní zaměstnanec 
akceptují řadu specifických podmínek a omezení, které jsou s výkonem služby spojeny. 

Předešlá právní úprava byla různorodě pojata, měla pouze své základní ústavní 
principy4. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů oproti této předešlé 
úpravě využívá rovněž i ústavní možnost omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou 
činnost příslušníkům bezpečnostních sborů, vyloučit politické aktivity příslušníků 
bezpečnostních sborů. Dalším významným omezením ve vztahu ke zpravodajským službám je 
vyloučení práva odborově se sdružovat v případě příslušníků zpravodajských služeb. Zákon 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů využívá této možnosti na základě čl. 27 
Listiny základních práv a svobod, který ve svém odstavci třetím umožňuje zákonem omezit 
činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a 
sociálních zájmů, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu 
bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. 

Sjednocená právní úprava zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů (obdobně jako u zákona o vojácích z povolání) znamená právní úpravu pro dané 
příslušníky plně na bázi služebněprávních vztahů v oblasti správního práva a s mnoha právy a 
povinnostmi jak pro samotné příslušníky, tak též pro služební funkcionáře, nadřízené, samotný 
bezpečnostní sbor, který v tomto případě zastupuje stát (jedná se o službu ke státu). 
 
 
Propojení právních úprav 
 
 Již při zpracování zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech 
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů5, bylo vycházeno tehdy z právních úprav 
služebních poměrů vojáků a zejména policistů (což dokládají některé provázené instituty).  

Propojení služebního poměru státního zaměstnance a služebního poměru příslušníka 
bezpečnostního sboru, z hlediska zákona o státní službě je přímo možné vystihnout 
v následujících oblastech: 
o Obecně je nutné uvést, že nelze slučovat služební poměr státního zaměstnance a další 

zaměstnanecký poměr (např. úředníka samosprávného celku6), ale i další služební poměr. 
V rámci § 33 zákona o státní službě existuje přímo nemožnost (překážka přijetí do 
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služebního poměru státního zaměstnance) služebního poměru státního zaměstnance a 
služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru. 

o Příslušník bezpečnostního sboru může vykonávat  funkci představeného, kdy § 9 odst. 1 
zákona o státní službě toto předpokládá7. Tedy pokud by existovala možnost, že by 
příslušník bezpečnostního sboru (např. zařazený v rámci Ministerstva vnitra, kde může 
vykonávat funkci jako příslušník povolaný k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra) či voják 
z povolání (v rámci Ministerstva obrany) měl podřízené státní zaměstnance podle zákona 
o státní službě, mohl by vykonávat funkci představeného. 

o Dále největším dopadem na příslušníky bezpečnostních sborů je možnost účastnit se 
výběrových řízení do pozic představených ve státní službě (§ 51 a násl. zákona o státní 
službě, tedy v rámci řádného období účinnosti zákona o státní službě): 

Náměstek ministra vnitra pro státní službu: 
 Jmenuje vláda, je na návrh předsedy vlády na dobu 6 let na základě výsledku výběrového 

řízení. Jedná se o nejvyšší pozici státního zaměstnance, ve smyslu zákona o státní službě. 
 Může se přihlásit státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě vedoucího 

služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce nebo státního tajemníka, nebo i úředník 
územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského úřadu 
nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s praxí nejméně 4 roky 
z posledních 8 let na vedoucí pozici v rámci příslušné služby. 

 V tomto ohledu je zajímavé, že zákonodárce neumožnil, např. nejvyšším funkcionářům 
bezpečnostních sborů prostupnost z hlediska možnosti se přihlásit do výběrového řízení na 
náměstka ministra vnitra pro státní službu (i když ředitel bezpečnostního sboru odpovídá 
za celý sbor, je nejvyšším služebním funkcionářem, např. v případě policie tato čítá více 
jak 40 tis příslušníků, se nemůže ani přihlásit na tuto pozici v rámci státní správy). 
V tomto ohledu není ani umožněno přihlásit se do výběrového řízení na pozici 
personálního ředitele sekce státní služby (viz § 56 zákona o státní službě).8 

Státní tajemník: 
 Jmenuje jej vláda na návrh ministra na dobu 5 let. Nevyšší představitel státní služby na 

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

 1. kolo výběrového řízení: může se přihlásit státní zaměstnanec vykonávající službu na 
služebním místě náměstka pro státní službu, vedoucího služebního úřadu, státního 
tajemníka, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele odboru, nebo úředník územního 
samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského úřadu nebo 
tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností s praxí nejméně 4 roky 
v posledních 8 letech na vedoucí pozici v rámci příslušné služby. 

 2. kolo výběrového řízení: může se přihlásit státní zaměstnanec vykonávající službu na 
služebním místě představeného nebo i vedoucí odboru krajského úřadu, vedoucí odboru 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s praxí nejméně 4 roky v posledních 8 letech 
na vedoucí pozici v rámci příslušné služby. 

 Tedy ani v rámci pozice státního tajemníka není umožněno příslušníkům bezpečnostních 
sborů se přihlásit do výběrového řízení. 

Vedoucí služebního úřadu: 
 Jmenuje ten, o kom to stanoví zákon, nebo nadřízený služební orgán. Vedoucí služebního 

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

 1. a i 2 kolo výběrového řízení: může se přihlásit státní zaměstnanec vykonávající službu 
na služebním místě představeného, s výjimkou vedoucího oddělení nebo i uvolněný člen 
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zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností s praxí nejméně 4 roky 
v posledních 8 letech na vedoucí pozici v rámci příslušné služby. 

 Ani v rámci pozice vedoucího služebního úřadu není umožněno příslušníkům 
bezpečnostních sborů se přihlásit do výběrového řízení. 

Náměstek pro řízení sekce, ředitel sekce: 
 Jmenuje jej státní tajemník/vedoucí služebního úřadu. 
 1. kolo: může se přihlásit státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě 

představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, ve stejném oboru služby nebo úředník 
územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského úřadu 
nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo i akademický 
pracovník, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby s praxí nejméně 4 
roky v posledních 8 letech na vedoucí pozici v rámci příslušné služby. 

 2. kolo: může se přihlásit (vedle dalších, např. vedoucího odboru krajského úřadu, vedoucí 
odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností) i vedoucí příslušník bezpečnostního 
sboru alespoň druhého stupně řízení a nejméně ve služební hodnosti rada (tedy např. 
ředitel odboru z Policejního prezidia, který je nejméně v 9. služební třídě), nebo i voják 
z povolání alespoň v hodnosti plukovníka, s praxí nejméně 4 roky z posledních 8 let na 
vedoucí pozici v rámci příslušné služby. 

 3. kolo: může se přihlásit (vedle dalších např. i vedoucí úředník územně samosprávného 
celku, i vedoucí zaměstnanec podle zákoníku práce řídící jiné vedoucí zaměstnance) i 
vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň třetího stupně řízení a nejméně ve 
služební hodnosti vrchní komisař (např. ředitel odboru na úrovni kraje, nejméně zařazen 
v 8. služební třídě), nebo i voják z povolání alespoň v hodnosti podplukovníka, s praxí 
nejméně 2 roky v posledních 4 letech na vedoucí pozici v rámci příslušné služby. 

 V rámci pozice náměstka pro řízení sekce je poprvé umožněno vybraným příslušníkům 
bezpečnostního sboru se přihlásit v druhém a třetím kole do výběrového řízení. 

Ředitel odboru: 
 Jmenuje státní tajemník/vedoucí služebního úřadu. 
 1. kolo: může se přihlásit např. státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě 

představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká nebo i vedoucí 
odboru krajského úřadu, vedoucí odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo 
týká, s praxí nejméně 3 roky v posledních 6 letech v rámci příslušné služby. 

 2. kolo: může se přihlásit (např. i vedoucí úředník územního samosprávného celku), 
vedoucí příslušník bezpečnostního sboru alespoň třetího stupně řízení a nejméně ve 
služební hodnosti vrchní komisař (např. ředitel odboru na úrovni kraje, nejméně zařazen 
v 8. služební třídě), nebo i voják z povolání alespoň v hodnosti podplukovníka, s praxí 
nejméně 3 roky v posledních 6 letech v rámci příslušné služby. 

 3. kolo: může se přihlásit (např. i úředník územního samosprávného celku) příslušník 
bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti vrchní komisař (čemuž odpovídá 
8. služební třída), nebo i voják z povolání alespoň v hodnosti majora, s praxí nejméně 
3 roky v posledních 6 letech v rámci příslušné služby. 

 V rámci pozice ředitele odboru v rámci státní služby je též umožněno vybraným příslušníkům 
bezpečnostního sboru se přihlásit v druhém a třetím kole do výběrového řízení. 

Vedoucí oddělení: 
 Jmenuje státní tajemník / vedoucí služebního úřadu. 
 1. kolo: může se přihlásit (vedle dalších např. i úředník územního samosprávného celku, 

ale i osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje 
nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky) příslušník 
bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař (čemuž odpovídá 7. služební 
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třída), nebo i voják z povolání v důstojnické hodnosti s praxí nejméně 2 roky z posledních 
4 let v rámci příslušné služby. 

 2. kolo: může se zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu 
2 let činnosti v rámci služby nebo činnosti obdobné a která má složenou úřednickou 
zkoušku (tedy i úředníci a zaměstnanci územně samosprávného celku), tedy se může 
přihlásit i příslušník bezpečnostního sboru. 

 3. kolo: mohou se přihlásit všechny osoby. 
 
 
Závěr 
 
 Obecně lze uzavřít toto krátké pojednání, které mělo za cíl pouze poukázat na některá 
propojení nové právní úpravy služebního poměru státního zaměstnance a dlouhodobě 
osvědčených poměrů příslušníků bezpečnostních sborů či vojáků z povolání, že i když by obě 
právní úpravy měly na sebe navazovat, ne vždy se to  podařilo. I když služební poměr vojáků 
z povolání má desetiletí prověřenou tradici a služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 
v současném pojetí je účinný již od 1. ledna 2007 (sjednocený model), v řadě případů jsou 
v rámci zákona o státní službě některé atributy propojení upozaděny až vyloučeny. Např. v řadě 
případů představuje služební funkcionář bezpečnostního sboru (bezesporu ředitel bezpečnostního 
sboru, např. policejní prezident, či generální ředitel Celní správy ČR) nebo i např. náčelník 
generálního štábu tak významnou funkci, že je na škodu samotné státní správy, že zákonem 
o státní službě vytváří překážky pro jejích odpovídající zapojení se do nového systému státní 
služby, například absencí možnosti hlásit se do výběrových řízení na služební funkce odpovídající 
jejich dosavadnímu postavení. Např. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR je 
přímo součástí Ministerstva vnitra (Policejní prezidium Policie ČR je součástí Ministerstva vnitra 
na základě fikce, z majetkového a ekonomického hlediska). Přes to generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru ČR jako nejvyšší představitel bezpečnostního sboru, ale i představitel přímo 
Ministerstva vnitra nemá možnost po uplynutí funkčního období (5 let) se hlásit do výběrového 
řízení na pozici náměstka ministra vnitra pro státní službu, vedoucího služebního úřadu či 
státního tajemníka, a ani do 1. kola na náměstka pro řízení sekce. V tomto ohledu je právní 
úprava dosti nedostatečná a systém je nadbytečně uzavřený, a to i pro představitele 
bezpečnostních sborů či ozbrojených sil, kteří se dennodenně setkávají s obdobnými problémy, 
jaké se projevují i v novém systému státní služby, a řeší věci služebního poměru, mohli by tedy 
v řadě případů přispět k nastavení a úspěšnému fungování nového systému státní služby. 

Na druhou stranu je nutné dodat, že ohlédnutí zaměřené pouze na možnosti výběrových 
řízení by bylo nespravedlivé vůči nové právní úpravě jako celku. Zákon o státní službě znamená 
významný posun v chápání pozice státního zaměstnance, kdy premisa, že „i činnosti státního 
zaměstnance se musí člověk naučit, že se jím rovnou nenarodí“ je naprosto správná a nelze 
proto akceptovat myšlenku naprostého uvolnění vstupu do systému státní služby. 

 
 

POZNÁMKY: 
 
 
1 I když je k samotné analýze, jak např. pohlížet na Armádu České republiky, jako jednu ze složek 

ozbrojených sil, ovšem bez vlastní subjektivity, tedy Generální štáb Armády České republiky je přímo 
součástí Ministerstva obrany. A i na samotné správní úřady, např. některé části Policie České republiky 
provádějí správní činnosti, např. na úseku zbraní a střeliva, ovšem celkově se nejedná o správní úřad. 

2  Např. pro policisty, v zákoně č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
nebo pro hasiče, nejprve v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
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posléze v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3  Např. oproti možnosti stanovit tuto výjimku státního občanství v rámci zákona o státní službě – viz § 25 
odst. 4 zákona o státní službě „Vláda může v rámci systemizace stanovit služební místa, u kterých je 
s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky“. 

4  Např. Listinou základních práv a svobod stanovena výjimka práva na stávku (viz čl. 27 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod) a některá další omezení podle čl. 44 Listiny základních práv a svobod. 

5  Tento zákon nikdy plně nenabyl účinnosti a po dobu jeho platnosti, více jak 13 let, byl stále novelizován 
v návaznosti na změny právního řádu ČR a stále byla odkládána jeho účinnost. Tato právní úprava 
obsahovala i řadu „výhod“ pro státní zaměstnance, oproti současnému znění zákona o státní službě 
(např. i výsluhy). 

6  Není v zákoně o státní službě explicitně zakotvena překážka přijetí do služebního poměru (viz § 33 
zákona o státní službě). Tedy lze být úředníkem územně samosprávného celku a i státním 
zaměstnancem. 

7  Představeným může být i příslušník bezpečnostního sboru nebo voják z povolání. 
8  Nelze výkladem dovodit, že i když zákon o státní službě umožňuje přihlásit se „nejvýše“ postaveným 

pozicím v rámci státní služby (státní tajemník aj.), lze rozšířit tuto možnost i na ředitele bezpečnostního 
sboru, a to zejména proto, že zákon o státní službě přímo/taxativně uvádí výčet funkcí. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


