
ČÁST DRUHÁ 
SLUŽEBNÍ POMĚR 

HLAVA I
SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU 

A NA DOBU URČITOU 

§ 20 
(Doba trvání služebního poměru)

Služba se vykonává ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

K § 20
1. Na rozdíl od obdobné úpravy obsažené v § 28 služebního zákona neobsahuje § 20 ZSS

výslovné určení, že „služební poměr se zakládá k České republice na základě jmenování na
služební místo v oboru služby“, to však nic nemění na skutečnosti, že služební poměr stát-
ních zaměstnanců se zakládá ke státu – k České republice. J. Kocourek k tomu v roce 2006
uváděl: „Základní charakteristikou služebního poměru je jeho založení ke státu, tj. k České
republice, a to jmenováním na služební místo v konkrétním oboru služby.“ (Kocourek, J.
Služební zákon (komentář, prováděcí předpisy), EUROUNION Praha, s.r.o., Praha, 2005, str. 51).
Pojem „služební poměr“ je v českém právním řádu v současnosti šířeji používán pro ozna-
čení (jiného než základního pracovněprávního) vztahu (služebního), ve kterém je konána
závislá práce (např. v případě příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání). Ani
obohacení textu § 20 ZSS (oproti § 28 služebního zákona) o výslovné konstatování, že služ-
ba může být vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou není
věcnou změnou oproti úpravě obsažené ve služebním zákoně. K charakteru služebního
poměru státních zaměstnanců srov. komentář k § 2 ZSS.

Související ustanovení:
§ 21 až 76 – služební poměr, § 83 – zákaz konkurence, § 181 – rejstřík státních zaměstnanců, evidence
obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných
úřednických zkoušek, § 186 – vedoucí služebního úřadu, § 197 – omezení některých práv státních
zaměstnanců 

Z literatury:
Kocourek, J. Služební zákon (komentář, prováděcí předpisy). Praha: EUROUNION Praha, s.r.o., 2005.

§ 21 
(Preferování služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru

na dobu určitou)

(1) Státní zaměstnanci vykonávají službu zpravidla ve služebním poměru na dobu
neurčitou. 
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(2) Do služebního poměru na dobu určitou se vždy přijme osoba, která dosud úspěš-
ně nevykonala úřednickou zkoušku. Na dobu určitou lze přijmout osobu rovněž v pří-
padech tehdy, je-li třeba nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance. 

(3) Další případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní povahu služby přijmout
osobu do služebního poměru na dobu určitou, stanoví vláda nařízením.

K § 21
1. Určitou trvalou tendencí v pracovněprávních vztazích je preferovat pracovní poměry

sjednávané na dobu neurčitou a na „plný úvazek“. Přesto, že unijní právní rámec obsahuje
směrnici, jejíž provedení členskými státy by mělo „předcházet zneužití vznikajícímu využi-
tím po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů na dobu určitou“ (cit. směrnice Rady
1999/70/ES) a různé verze unijních „strategií“ v oblasti zaměstnanosti označují trvale
(pouze) pracovní poměry sjednávané na dobu neurčitou a na „plný úvazek“ za „typické“ pra-
covní poměry, je faktem, že způsob, jakým je shora citovaná směrnice provedena v § 39 zák.
práce, se může v některých konkrétních aplikačních případech původnímu záměru „celoev-
ropského“ právního rámce vzdalovat. 

2. Preference služebního poměru na dobu neurčitou tak, jak je upravena v zákoně o stát-
ní službě, dává naději, že se v praktických dopadech nebude podobat často spíše „platonic-
kému“ preferování pracovních poměrů na dobu neurčitou v českém pracovním právu. Určitou
neznámou však je, jakým způsobem bude vládou naplněno zmocnění obsažené v § 21 
odst. 3 ZSS (mimo jiné se jedná o jedno z ustanovení, které prezident republiky navrhuje
Ústavnímu soudu ke zrušení). K problematice služebních poměrů na dobu určitou srov. též
komentář k § 68 ZSS.  

3. Služební poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, neskončí-li dříve z jiných
důvodů zákonem stanovených, resp. stanoveným zůsobem (srov. § 71 ZSS). Z ustanovení
druhého odstavce, který uvádí, že „do služebního poměru na dobu určitou se vždy přijme
osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku“, je třeba dovodit, že do slu-
žebního poměru na dobu neurčitou může být přijata pouze fyzická osoba, která úspěšně
vykonala úřednickou zkoušku. Druhá věta druhého odstavce pak bude aplikována zejména
v případech dlouhodobějších překážek ve službě na straně státního zaměstnance (§ 104 ZSS)
či čerpání neplaceného služebního volna státního zaměstnance (§ 105 ZSS), pokud by sou-
časně nebylo možné či účelné řešit situaci zastupováním (§ 66 ZSS). 

Red. pozn. – po uzávěrce rukopisu bylo schváleno dne 8. 6. 2015 nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších přípa-
dech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou.

Související ustanovení:
§ 20 – doba trvání služebního poměru, § 22 až 76 – služební poměr, § 83 – zákaz konkurence, § 104 –
překážky ve službě na straně státního zaměstnance, § 105 – neplacené služební volno na žádost státního
zaměstnance, § 181 – rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro
přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek, § 186 – vedoucí
služebního úřadu, § 197 – omezení některých práv státních zaměstnanců 

Služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou § 21
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HLAVA II
PŘEDPOKLADY A ODBORNÉ POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO

SLUŽEBNÍHO POMĚRU, VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU,
ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO, JMENOVÁNÍ NA SLUŽEBNÍ

MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO, SLUŽEBNÍ SLIB A PŘEKÁŽKY
PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU NEBO VÝKONU SLUŽBY

§ 22
Základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru

Do služebního poměru lze přijmout pouze osobu, u které lze předpokládat, že bude
ve službě dodržovat demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně
vykonávat službu.

K § 22 
1. Ustanovení § 22 částečně odpovídá § 30 odst. 1 větě druhé služebního zákona: 
„(1) Ke jmenování do služby musí fyzická osoba splňovat předpoklady uvedené v § 17

odst. 1, úspěšně vykonat úřednickou zkoušku a být způsobilá seznamovat se s utajovanými
informacemi v souladu s právními předpisy o utajovaných informacích,18)je-li tento předpo-
klad pro služební místo požadován. Do služby nelze jmenovat fyzickou osobu podle věty
první, u které nelze prokazatelně předpokládat, že bude ve službě dodržovat demokratické
zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vykonávat službu.“

18) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Je zřejmé, že shora uvedené znění na první pohled více zdůrazňovalo, že ani splnění
všech podmínek stanovených v první větě „nestačí“ (dnes srov. zejména § 24 a 25 ZSS),
nebude-li naplněn předpoklad stanovený ve větě druhé. Současná textace zákona naopak
opustila dříve striktněji znějící slovní vazbu „nelze prokazatelně předpokládat“ a nahradila
ji z pohledu státu „měkčím“ konceptem, který je však v zásadě zřejmě bez významu ve vzta-
hu „fyzická osoba (uchazeč) – stát“, uvážíme-li, že jak dle služebního zákona (§ 29 odst. 4
služebního zákona), tak dle zákona o státní službě (§ 23 odst. 2 ZSS) není na přijetí do slu-
žebního poměru právní nárok, může však sehrát svůj význam v „(ne)odůvodnitelnosti“ při-
jetí některých fyzických osob ze strany služebního orgánu.  

3. Jak upozorňuje A. Kottnauer, byla tato podmínka (§ 30 odst. 2 věta druhá služebního
zákona) do návrhu služebního zákona zapracována v úmyslu nahradit tzv. lustrační zákon,
navrhovaný tehdy ke zrušení, ke kterému však v roce 2002 nedošlo a dále upozorňuje, že
v čl. VI zákona č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní
službě, byl novelizován tzv. lustrační zákon ve vztahu ke službě představených, u kterých je
dalším předpokladem nezbytným ke jmenování na služební místo představeného „i když se
zákon o předpokladech vyplývajících z tzv. lustračního zákona výslovně nezmiňuje“
(A. Kottnauer. Komentář k § 22. In. Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L.

§ 22 Služební poměr
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Zákon o státní službě, Ostrava: Sagit, 2015, str. 88 násl.). J. Kněžínek k tomu dále uvádí, že
jde o „základní pojistku proti infiltraci osob státu nepřátelských do struktur státní služby“
a „projev koncepce tzv. obranyschopné demokracie“ (srov. Kněžínek, J. Postavení zaměst-
navatelů v nepodnikatelské sféře a veřejná služba. In Hůrka, P. a kol. Pracovní právo. 2. vyd.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 390).

4. Čl. 112 odst. 1 Ústavy definuje Ústavní pořádek takto: „(1) Ústavní pořádek České
republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle
této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního
shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní
hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.“ 
(K problematice ústavní definice pojmu ústavní pořádek srov. např. Klíma, K., Drechslerová, K.
Komentář k čl. 112 Ústavy in Klíma, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň:
Aleš Čeněk, 2009, str. 846 a násl.). Otázku však může vzbuzovat, proč zákonodárce setrval
i v zákoně o státní službě na ne zcela obvyklé formulaci „demokratické zásady ústavního
pořádku České republiky“, když se např. nabízelo použít širší koncept, obdobně jako je tomu
např. u úředníků územních samosprávných celků, kdy zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v § 16 odst. 1 uvádí: 

„(1) Úředník je povinen
a) dodržovat ústavní pořádek České republiky, 9)…“,
odkaz v poznámce pod čarou odkazuje na čl. 112 odst. 1 Ústavy.  

Související ustanovení:
§ 20 – doba trvání služebního poměru, § 21 – preferování služebního poměru na dobu neurčitou
a přijímání do služebního poměru na dobu určitou, § 23 až 76 – služební poměr 

Související předpisy:
čl. 112 Ústavy

Z literatury:
Klíma, K., Drechslerová, K. Komentář k čl. 112 Ústavy. In Klíma, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině.

2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.
Kněžínek, J. Postavení zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře a veřejná služba. In Hůrka, P. a kol. Pracovní

právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015.
Kottnauer, A. Komentář k § 22 in Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon o státní

službě. Ostrava: Sagit, 2015.

§ 23 
Přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební

místo představeného 

(1) Do služebního poměru se osoba přijímá rozhodnutím služebního orgánu. Spolu
s rozhodnutím o přijetí do služebního poměru rozhodne služební orgán o zařazení stát-
ního zaměstnance na služební místo nebo o jmenování státního zaměstnance na slu-
žební místo představeného. 

(2) Na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a na jmenování
na služební místo představeného není nárok. 

Předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru ... § 23
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K odst. 1 
1. Rozhodování služebního orgánu o přijetí fyzické osoby do služebního poměru, zařazení

na služební místo či jmenování na služební místo představeného řadí § 159 odst. 1 ZSS na prv-
ních třech místech [pod písm. a) až c)] do výčtu záležitostí, na která se vztahují ustanovení ZSS
o řízení ve věcech služby, tedy i řízení, na která se vztahují ustanovení správního řádu. Uchazeč
(fyzická osoba) o státně zaměstnaneckou službu, označovaný též jako žadatel o přijetí do slu-
žebního poměru, je do služebního poměru přijímán služebním orgánem správním rozhodnutím. 

2. Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru vydá služební orgán na základě žádosti
fyzické osoby, která má o přijetí zájem a kterou ustanovení § 25 ZSS ostatně označuje jako
žadatele (k povaze služebního poměru srov. též komentář k § 2 ZSS). Použitá formulace
„spolu s rozhodnutím o přijetí do služebního poměru rozhodne služební orgán o zařazení
státního zaměstnance nebo o jmenování státního zaměstnance na služební místo představe-
ného“ by mohla navodit dojem dvou navazujících individuálních správních rozhodnutí [prv-
ním – přijetím – se stává fyzická osoba státním zaměstnancem; druhým – zařazením nebo
jmenováním – se do služebního poměru (již) přijatý státní zaměstnanec zařazuje na volné
služební místo nebo je jmenován na služební místo představeného]. Tento dojem může být
ještě umocněn textací § 30  ZSS, který upravuje náležitosti obou rozhodnutí v samostatných
odstavcích. Je možná škoda, že na rozdíl od služebního zákona (srov. § 31 služebního záko-
na) se již zákon o státní službě v § 23 v souvislosti s přijetím do služby nezmiňuje jedno-
značně o tom, že fyzická osoba je do služebního poměru přijímána pouze na systemizované
a současně volné (uvolněné) služební místo. Cíl úpravy (tehdejší i současné) však je nepři-
pustit, aby do služebního poměru byla přijata fyzická osoba, pro kterou není v okamžiku při-
jetí ve státní službě volné služební místo. Z uvedeného je zřejmé, že součástí rozhodnutí
o přijetí do služebního poměru musí být též rozhodnutí o zařazení na služební místo či jme-
nování na služební místo představeného. Obsazení volného služebního místa předchází
výběrové řízení (srov. § 24 a 52 ZSS), nestanoví-li zákon jinak (např. podle § 51 odst. 5 se
nekoná výběrové řízení na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu). Výjimkou
z konání výběrového řízení  jsou rovněž případy vztahující se k přechodnému období – tzv.
překlopení (srov. „Přechodná a závěrečná ustanovení“ a komentář k nim). 

K odst. 2 
3. Konstatování, že na přijetí do služebního poměru (zařazení na služební místo či jme-

nování na služební místo představeného) není právní nárok, bylo obsaženo i ve služebním
zákoně (v § 29 odst. 4 pokud jde o jmenování do služby a v § 9 odst. 9 v případě jmenová-
ní představeným), ustanovení § 22 ZSS navíc upravuje též případ, kdy do služebního pomě-
ru nelze přijmout fyzickou osobu, která by jinak všechny ostatní zákonné předpoklady pro
přijetí splnila (k tomu srov. komentář k § 22 ZSS). I v případě, že žadatel o přijetí do slu-
žebního poměru splňuje všechny zákonné předpoklady pro přijetí, náleží, s ohledem na sku-
tečnost, že na přijetí do služebního poměru není právní nárok, služebnímu orgánu prostor pro
volnou úvahu, zda skutečně takového žadatele přijme. Existence správního uvážení o tom,
jestli bude konkrétní osoba přijata do služebního poměru, nezakládá služebnímu orgánu pro-
stor pro libovůli v takovém rozhodování. I při jmenování do funkce, na kterou není právní
nárok, platí právo občanů na rovný přístup k veřejným funkcím, vyplývajícím z čl. 21 odst. 4
Listiny, jakož i z čl. 25 písm. c) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,
jakož i zákaz diskriminace. V této souvislosti lze vyjít i z judikatury NSS k otázce jmenování

§ 23 Služební poměr
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soudcem jako veřejné funkce, na kterou rovněž není právní nárok (srov. rozsudek NSS 4 Aps
3/2005-35). Konstatování, že na přijetí do služebního poměru není právní nárok, bude pro
období „překlopení“ v některých specifických případech překonáno – na přijetí do služební-
ho poměru je nárok (při splnění podmínek) v případech uvedených v § 190 odst. 1, § 191
odst. 1, § 192 odst. 1 ZSS (srov. „Přechodná a závěrečná ustanovení“ a komentář k nim).  

Z judikatury:
Na jmenování soudcem není právní nárok. Funkce soudce je ovšem veřejnou funkcí a justiční čekatel
nejmenovaný prezidentem republiky do funkce soudce je oprávněn dovolávat se práva na rovné podmínky
přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím [čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, čl. 25 písm. c)
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech]. Ve spojení s tím je oprávněn dovolávat se toho,
aby nebyl na tomto právu diskriminován (čl. 1, čl. 3 odst. 1 Listiny), stejně jako je oprávněn i k tomu,
dovolávat se práva na projednání věci bez zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 Listiny), a to i když sám návrh
na projednání věci podat nemohl.  Právo na rovné podmínky přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím
(v daném případě na přístup k funkci soudce), jakož i právo na projednání věci bez zbytečných průtahů, ve
spojení s právem nebýt diskriminován, není s ohledem na znění čl. 36 Listiny, a to i ve spojení se zákonem
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ze soudního přezkoumání vyloučeno. Akty či úkony prezidenta
republiky při výkonu jeho pravomoci jmenovat soudce jsou ve spojení s uvedenými právy přezkoumatelné
ve správním soudnictví. (NSS 4 Aps 3/2005-35)    

Související ustanovení:
§ 10 – služební orgán, § 20 – doba trvání služebního poměru, § 21 – preferování služebního poměru na dobu
neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou, § 22 – základní předpoklad pro přijetí do
služebního poměru, § 24 až 76 – služební poměr, § 51 – základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení
volného služebního místa představeného, § 98 – rovné zacházení a zákaz diskriminace, § 159 – základní
ustanovení, § 190 až 192 – přechodná a závěrečná ustanovení 

Související předpisy:
Listina (čl. 21 odst. 4 – právo na rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím), – Mezinárodní pakt
o občanských a politických právech [čl. 25 písm. c) – právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných
služeb své země], – spr. řád, – zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa 

§ 24 
(Konání výběrového řízení)

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

mínek 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. 
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(5) Výběrové řízení podle odstavce 1 se nekoná, postupuje-li se podle § 47, 61, 67
nebo 70; výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li 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 říze-
ní se též nekoná, obsazuje-li 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) tom, zda je na obsazovaném služebním místě vyžadována způsobilost seznamovat
se s utajovanými informacemi podle právního předpisu o ochraně utajovaných
informací, 

f) zařazení do platové třídy, 
g) datu, do kterého musí být podána služebnímu orgánu žádost o přijetí do služební-

ho poměru nebo v případě státního zaměstnance žádost o zařazení na služební
místo nebo jmenování na služební místo představeného. 
(8) Žádosti podle odstavců 3 a 4 se podávají písemně v českém jazyce; vzory žádo-

stí zveřejní Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách. 

K odst. 1 až 4
1. Jakkoliv se v mnohém zákon o státní službě inspiroval obdobnými ustanoveními slu-

žebního zákona, je třeba na úvod komentáře k § 24 a následujícím ustanovením ZSS vzta-
hujícím se k problematice výběrových řízení dodat, že v těchto pasážích se zákonodárce od
„původního vzoru“ výrazně odklonil již tím, že do zákona o státní službě nepojal koncept
„přípravy na službu“ upravený ve služebním zákoně v jeho části druhé (§ 17 až 27 služeb-
ního zákona); ustanovení § 29 odst. 3 ZSS (výkon služby státního zaměstnance, který dosud
nevykonal úřednickou zkoušku pod odborným dohledem představeného nebo jiného jím
určeného státního zaměstnance) nemůže být koncepční náhradou přípravy na službu.
Zákonodárce nicméně využil některá z ustanovení druhé části služebního zákona, např. ta,
která měla za cíl napomoci k výběru vhodných uchazečů k přípravě na službu, při koncipo-
vání ustanovení upravujících výběrové řízení na obsazení volného služebního místa a pře-
nesl některé prvky výběrového řízení služebního zákona vlastně „o úroveň výš“.  

2. Jak již bylo rozvedeno v komentáři k § 23 ZSS, není – v obecné rovině – na přijetí do
služebního poměru právní nárok; podrobná úprava výběrového řízení a souvisejících otázek
v ZSS má však zakotvit právní rámec objektivity výběru („těch nejvhodnějších“ z uchazečů)
a také přezkoumatelnost těchto procesů v rozsahu zákonem stanoveným, tedy zabránit libo-
vůli při obsazování služebních míst a naplnit tak dlouhodobě deklarované cíle při odpoliti-
zování státní správy a transparentním utváření její personální složky. 
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3. Výběrovému řízení na obsazení volného služebního místa se musí podrobit jak státní
zaměstnanci, kteří chtějí změnit své služební místo, tak osoby, které nejsou dosud státními
zaměstnanci. Výběrové řízení se koná na obsazení každého volného služebního místa;
výjimky z tohoto obecného pravidla upravuje zákon pro případy uvedené v § 24 odst. 5 ZSS,
další výjimkou je § 51 odst. 5 (nekoná se výběrové řízení na služební místo vedoucího zastu-
pitelského úřadu). 

4. Spolu s žádostí o zařazení na služební místo (o jmenování na služební místo předsta-
veného) musí fyzická osoba, která dosud není státním zaměstnancem a hodlá se účastnit
výběrového řízení, podat služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru, přičemž
žádost o zařazení na služební místo (o jmenování na služební místo představeného), které má
být na základě výběrového řízení obsazeno, musí být její součástí. Problematika výběrové-
ho řízení na obsazení služebního místa představeného je upravena specificky v ustanoveních
§ 51 až 59 ZSS.

K odst. 5 
5. Ustanovení § 24 odst. 5 ZSS obsahuje taxativní výčet výjimek z pravidla obsaženého

v prvním odstavci, tedy výčet případů, kdy se na obsazení volného služebního místa výbě-
rové řízení nekoná. Jde o případy:
– přeložení státního zaměstnance na dobu nezbytně nutnou dle § 47 ZSS, 
– převedení státního zaměstnance na jiné služební místo dle § 61 ZSS, 
– vyslání státního zaměstnance k výkonu služby v zahraničí dle § 61 ZSS,   
– zařazení státního zaměstnance na volné služební místo po odpadnutí důvodu změny

služebního poměru dle § 70 ZSS,
– obsazení volného služebního místa zaměstnancem zařazeným mimo výkon služby

(srov. § 62 až 65 ZSS), jedná-li se o služební místo v témže služebním úřadě ve stej-
ném oboru služby a zařazeném ve stejné platové třídě, jako bylo služební místo,
z něhož byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby a státní zaměstnanec
splňuje stanovené požadavky na uvolněné služební místo), 

– obsazením volného služebního místa postupem podle jiného zákona. 

K odst. 6 
6. Také služební zákon ukládal v § 18 odst. 1, že „vyhlášení výběrového řízení k přípra-

vě na službu musí být veřejné“– nestanovilo však formu zveřejnění. Současná podoba
obdobného ustanovení § 24 odst. 6 ZSS rozlišuje v první větě vyhlášení na úřední desce
a další zveřejnění v informačním sytému o státní službě (výběrového řízení služebním orgá-
nem), aby v následující větě druhé přiznala jen „zveřejnění na úřední desce“ právní účinky.
Dle § 26 spr. řádu zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná, každý
správní orgán, přičemž obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový
přístup. K informačnímu sytému o státní službě srov. § 180 ZSS a komentář k němu; pro
poznámky k harmonogramu jeho zprovoznění srov. komentář k § 203 ZSS. Postup při výbě-
rovém řízení je upraven v § 164 ZSS. Ustanovení § 164 odst. 1 ZSS uvádí, že pro výběrové
řízení podle zákona o státní službě se podmínka jeho oznámení v hromadných sdělovacích
prostředcích podle § 146 odst. 2 spr. řádu nepoužije. Aplikace dalších ustanovení druhého
odstavce § 146 spr. řádu vyloučena není, lze tedy v souladu s ním konstatovat, že i výběro-
vé „řízení je zahájeno patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti podle § 25 odst. 2“ (tedy na
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úřední desce – srov. § 25 spr. řádu); k dalším aplikovatelným či vyloučeným ustanovením
správního řádu pro účely výběrového řízení srov. § 164 a komentář k němu.

7. „Výběrové řízení se podle služebního zákona vyhlašuje na obsazení volného služební-
ho místa. Tato formulace však zřejmě nebrání tomu, aby výběrové řízení bylo vyhlášeno ještě
v době, kdy takové služební místo není volné, je-li již zřejmé, že se ke konkrétnímu okamžiku
uvolní, např. v důsledku skončení služebního poměru dosavadního státního zaměstnance
z důvodu dosažení 70 let věku.“ (cit. z Kněžínek, J. Zákon o státní službě a výběrová řízení.
Právní rozhledy. č. 6/2015, str. 192). Souhlasíme zcela se závěrem, ke kterému autor citova-
né pasáže dochází, tedy, že výběrové řízení může být vyhlášeno ještě v době, kdy příslušné
služební místo není dosud volné (uvolněné); nespatřujeme v této věci ani výkladový pro-
blém, neboť formulace prvního odstavce § 24 je odlišná od nadpisu § 24 (a jeho významu
pro výklad normy), a zákonodárce nikde nezavedl v textu zákona legislativní zkratku „výbě-
rové řízení“ jako označení pro „výběrové řízení podle služebního zákona, které se vyhlašu-
je na obsazení „již volného“ služebního místa.“.

K odst. 7 
8. Podstatné náležitosti oznámení o vyhlášení výběrového řízení jsou v zákoně uvedeny

zejména proto, aby uchazeč o obsazení volného služebního místa měl dostatečné množství
informací pro osobní rozhodnutí k účasti na vyhlášeném výběrovém řízení. Spolu se zajiště-
ním publicity vyplývající z úpravy ukládající vyhlásit (zveřejnit vyhlášení) výběrové řízení
za podmínek uvedených v odstavci 6, je suma údajů, které musí zveřejněné oznámení
o vyhlášení obsahovat, jednou z garancí zajištění práva na rovný přístup k veřejným funk-
cím zakotveným v Listině, a to zejména v případech, kdy účast ve výběrovém řízení zvažu-
jí osoby, které dosud nejsou státními zaměstnanci, resp. státní zaměstnanci z jiného služeb-
ního úřadu. Výběrové řízení, které by nebylo vyhlášené za podmínek vyplývajících z odst. 6
či s obsahem vyplývajícím z odst. 7, by trpělo podstatnou vadou, pro kterou by nemělo dojít
k výběru žádného žadatele a služební orgán by měl výběrové řízení zrušit. Teoretickou otáz-
kou je, jak posuzovat případ, kdy by vyhlášení výběrového řízení obsahovalo i údaje nad
rámec odst. 7. Jsme toho názoru, že by takový případ musel být posuzován vždy individuál-
ně, obecně se však kloníme k názoru, že pokud zákonodárce koncipoval výčet v odst. 7 jako
„uzavřenou množinu“ (v uvozovací větě není použit výraz „zejména“ či obdobný), je uvá-
dění dalších údajů v zásadě nežádoucí; ostatně zveřejnění dalších údajů je možné bránit
vhodně nastaveným prostředím pro vkládání údajů (pro dálkový přístup či v informačním
systému o státní službě). Souhlasíme s názorem, že je možné vyhlásit i konat jedno výběro-
vé řízení na obsazení více služebních míst současně, avšak za podmínky jejich plné parame-
trické shody, aby nebylo pochyb o místech, na která se uchazeč hlásí (shodně Kněžínek, J.
Zákon o státní službě a výběrová řízení. Právní rozhledy. č. 6/2015, str. 193); musíme však
upozornit, že jakkoliv zákon hovoří v odst. 7 písm. c) o oboru služby v singuláru, budou zřej-
mě vyhlašována i výběrová řízení na obsazení služebních míst spojených s více obory služ-
by (srov. též komentář k § 196 ZSS).     

K odst. 8
9. Ustanovení osmého odstavce je speciální (vylučující) ve vztahu k § 16 odst. 1 správ-

ního řádu, který uvádí: „V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci
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řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.“ Není ani
možné postupovat dle druhého odstavce § 16 spr. řádu a předložit žádost v cizím jazyce
s úředně ověřeným překladem; taktéž užití postupu dle ustanovení § 16 odst. 4 spr. řádu
(občan příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České
republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní
menšiny) je vyloučeno. K aplikačním problémům spojených v této souvislosti s jinak při-
pouštěnou možností činit podání ve slovenštině (na celém územní České republiky) či pol-
štině (na území dvou okresů v Moravskoslezském kraji) srov. komentář k § 193 ZSS. Rovněž
je třeba upozornit na čl. 25 odst. 2 Listiny, který zaručuje občanům příslušejícím k národ-
nostním a etnickým menšinám za podmínek stanovených zákonem též právo užívat jejich
jazyka v úředním styku („občanem“ se s ohledem na čl. 42 Listiny, bude rozumět státní
občan, v současnosti České republiky).

Související ustanovení:
§ 10 – služební orgán, § 20 – doba trvání služebního poměru, § 21 – preferování služebního poměru na dobu
neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou, § 22 – základní předpoklad pro přijetí do
služebního poměru, § 23 – přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební
místo představeného, § 25 až 76 – služební poměr, § 98  – rovné zacházení se zaměstnanci, zákaz
diskriminace, § 159 – základní ustanovení, § 164 – zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 180 –
informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, správce, součásti, § 190 –
dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou s dostatečnou praxí, § 191 – dosavadní
zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou bez dostatečné praxe, § 192 – dosavadní zaměstnanci
v pracovním poměru na dobu určitou, § 193 – forma žádosti, bezúhonnost, dosavadní zaměstnanci, kteří
nepožádali o přijetí do služebního poměru, § 196 – úřednická zkouška, § 203 – zvláštní postup do doby
zprovoznění informačního systému o státní službě

Související předpisy:
Listina, – spr. řád 

Z literatury: 
Kněžínek, J. Zákon o státní službě a výběrová řízení. Právní rozhledy, č. 6/2015.

§ 25 
(Požadavky na osobu žadatele o přijetí do služebního poměru) 

(1) Žadatel o přijetí do služebního poměru musí 
a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské

unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru, 

b) dosáhnout věku 18 let, 
c) být plně svéprávný, 
d) být bezúhonný, 
e) dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost. 

(2) Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby,
která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě 
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uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka,
prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 
3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazy-
kem český jazyk. Žadatel, který není státním občanem České republiky, má nárok na
náhradu nákladů, které uhradil za jednu účast na zkoušce z českého jazyka, služebním
úřadem, na který se hlásí. Obsah a rozsah zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy vyhláškou. 

(3) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud
odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsou-
zen; jestliže trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo-li
rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, je předpoklad bezú-
honnosti splněn až po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí. 

(4) Vláda může v rámci systemizace stanovit služební místa, u kterých je s ohledem
na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky. 

(5) Služební orgán může služebním předpisem stanovit pro služební místo požadavek 
a) úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný

požadavek potřebný pro výkon služby, 
b) způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním před-

pisem upravujícím ochranu utajovaných informací. 

K odst. 1
1. Požadavek státního občanství České republiky na obsazení služebních míst je záko-

nem o státní službě dán pouze v případech služebních míst, která jsou dle systemizace slu-
žebními místy, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem
státní občanství České republiky [§ 17 odst. 1 písm. d) ZSS]; vláda je oprávněna v rámci sys-
temizace stanovit služební místa, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbyt-
ným požadavkem státní občanství (§ 25 odst. 4 ZSS). V případě jiných služebních míst jsou
(v podstatě nad rámec Listiny – srov. čl. 42 odst. 1 ve vztahu k čl. 21 odst. 4 Listiny) i ucha-
zečům, kteří jsou občany Evropské unie či občany států, které jsou smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, zajištěny rovné podmínky při přijetí do služebního
poměru. V případě žadatele, který není státním občanem České republiky, je potřebné dolo-
žit potřebnou dobu zákonem stanoveného druhu vzdělání s vyučovacím jazykem českým,
nebo se podrobit jazykové zkoušce z českého jazyka, jejíž obsah a rozsah bude stanoven
vyhláškou MŠMT. K problematice jednacího jazyka ve smyslu § 16 spr. řádu a k otázkám
souvisejícím s užíváním jazyka slovenského a polského srov. též komentář k § 24 
a k § 193 ZSS.

2. Ustanovení § 19 obč. zák. uvádí, že každý člověk má vrozená, již samotným rozumem
a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví (jen) meze
uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany. Člověk má právní osobnost
od narození až do smrti (§ 23 obč. zák.). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti
se nabývá dovršením osmnáctého roku věku (§ 30 odst. 1 obč. zák.) a omezit svéprávnost
člověka je možné jen soudem při naplnění podmínek uvedených v § 55 obč. zák. Protože
občanský kodex tedy umožňuje v některých případech nabytí plné svéprávnosti i před dovr-
šením osmnáctého roku věku (před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním
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svéprávnosti nebo uzavřením manželství – obojí je vázáno na souhlas soudu), má být pod-
mínka uvedená pod písm. b) překážkou toho, aby se o přijetí do služebního poměru hlásily
fyzické osoby sice plně svéprávné, ale nezletilé, i když nabytí svéprávnosti před dovršením
osmnáctého roku věku nevede k získání zletilosti. Jakkoliv je tedy služební poměr státního
zaměstnance jedním ze způsobů výkonu závislé práce (srov. § 3 zák. práce a komentář k § 2
ZSS), je zřejmé, že na rozdíl od pracovněprávních vztahů nemůže být do státně zaměstna-
neckého vztahu upraveného zákonem o státní službě přijata osoba mladší 18 let. Ve správ-
ních úřadech však budou moci osoby mladší 18 let (závislá práce nezletilých, mladších pat-
nácti let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána), konat
v pracovněprávních vztazích práci ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) ZSS. 

3. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
zákon o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů, zákon o vojácích z povolání uvá-
díme jen pro příklad jako předpisy, které (všechny) kladou podmínku bezúhonnosti pro
výkon určitých činností, různí se však ve vymezení tohoto pojmu (bezúhonný z pohledu jed-
noho zákona nemusí být bezúhonný pro výkon činností dle druhého) a liší se i ve způsobu,
jak je splnění podmínky bezúhonnosti prokazováno. Také zákon o státní službě stanoví 
v § 25 odst. 3, za jakých podmínek lze považovat za naplněný požadavek na bezúhonnost
uchazeče stanovený v odst. 1. Způsob jakým lze naplnění předpokladu bezúhonnosti dolo-
žit, pak upravuje § 26 ZSS. 

4. Na posuzování potřebné zdravotní způsobilosti žadatele o přijetí do služebního pomě-
ru (obdobně též zdravotní způsobilosti státního zaměstnance) se aplikují stejné právní před-
pisy z oblasti pracovnělékařských služeb, jako na posuzování zdravotní způsobilosti zaměst-
nance, resp. fyzické osoby ucházející se o zaměstnání v pracovněprávních vztazích.
Pracovnělékařské služby definuje zák. o specif. zdrav. službách ve svém § 53 jako zdravot-
ní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního pro-
středí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení
zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměře-
né na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání
a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na
pracovištích a nad výkonem práce nebo služby. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance
a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanovených v zák.
o specif. zdrav. službách a za podmínek stanovených jinými právními předpisy. Pro účely
zákona o státní službě budeme považovat dále uvedené povinnosti zaměstnavatele v rámci
pracovního poměru (jeho vzniku a k uchazečům o zaměstnání) za povinnosti služebního
úřadu v případě služebního poměru (resp. jeho vzniku a žadatele o přijetí do služebního pomě-
ru). Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání (státní službu). 

5. Zaměstnavatel (služební úřad) hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře
s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah (v případě žadatele o přijetí
do služebního poměru pokud vznikne služební poměr, resp. dojde k zařazení či jmenování),
nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Zákon však připouští, aby se osoba ucházející se
o zaměstnání s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodla
jinak. Při posuzování zdravotní způsobilosti k práci (v případě osoby ucházející se o zaměst-
nání) se vstupní lékařská prohlídka uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb,
s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovate-
le, ke kterému vyslal zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze
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v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání. Ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zák.
o specif. zdrav. službách ukládá povinnost provést vstupní lékařskou prohlídku tak, že zaměst-
navatel je povinen vstupní lékařskou prohlídku zajistit vždy před uzavřením pracovního
poměru stejně jako vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu; obdobně vztáhneme shora
uvedené ke služebnímu úřadu a žadateli o přijetí do služebního poměru. Osoba ucházející se
o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařaze-
na, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce  – srov. § 59 odst. 1 písm. b) zák. o spe-
cif. zdrav. službách. K podrobnostem o povinnostech na úseku pracovnělékařských služeb
srov. komentář k § 113 ZSS a dále Pichrt, J., Stádník, J. Komentář k části páté zákoníku práce
in Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.

6. Právním předpokladem přijetí do služebního poměru je také dosažení vzdělání stano-
veného zákonem o státní službě ze strany uchazeče. Základní členění služebních míst (jejich
označení) ve vztahu k dosaženému vzdělání nalezneme v § 7 ZSS. Zákon dále upravuje
v příloze č. 1 (Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců) platové třídy (od 5. pla-
tové třídy do 16. platové třídy), ve vztahu ke vzdělání stanovenému pro výkon určitých čin-
ností v rámci služby. V charakteristice platových tříd státních zaměstnanců nalezneme rám-
cové vymezení činností konaných ve služebním poměru počínaje referentem v 5. platové
třídě se stanoveným vzděláním – střední vzdělání s výučním listem, konče vrchním radou
(vrchním ministerským radou, vrchním vládním radou) v 16. platové třídě stanoveným vzdě-
láním – magisterský studijní program. § 7 ZSS pak též stanoví výčtovou metodou, které vzdě-
lání se za vysokoškolské nepovažuje (§ 7 odst. 4 ZSS). U státních zaměstnanců (tedy u osob
již přijatých do služebního poměru) pak zákon věnuje v několika ustanoveních pozornost
vzdělávání státních zaměstnanců – prohlubování vzdělání i zvyšování vzdělání (srov. § 107
až 11 ZSS a komentář k nim). Zákon o státní službě v zásadě neumožňuje, aby na služební
místo byl zařazen nebo jmenován ten, kdo nesplňuje předpoklad vzdělání, avšak výjimku
z předpokladu vzdělání upravuje ZSS pro některé případy v rámci „překlopení“ v § 201 ZSS. 

7. Služebním předpisem může služební orgán stanovit pro služební místo požadavek spe-
cifikovaný v § 25 odst. 5 ZSS, který by nevyplýval přímo ze zákona. Co se týká požadavku
vzdělání, nesmí služební předpis dle našeho názoru (přímo či nepřímo) změnit základní
rámec stanoveného vzdělání požadovaného § 7 odst. 2 ZSS a přílohou č.1 k zákonu o státní
službě (zejména jej nemůže „změkčit“).     

Související ustanovení:
§ 7 – služební označení státního zaměstnance, § 10 – služební orgán, § 17 – systemizace, § 20 až 24 a § 26
až 76 – služební poměr, 113  – bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se řídí,
§ 159 – základní ustanovení, § 193 – forma žádosti, bezúhonnost, dosavadní zaměstnanci, kteří nepožádali
o přijetí do služebního poměru, § 201 – výjimka z předpokladu vzdělání

Související předpisy:
čl. 42 odst. 1 Listiny, – obč. zák., – správní řád, – zák. o specif. zdrav. službách

Z literatury:
Pichrt, J., Stádník, J. Komentář k části páté zákoníku práce in Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce.

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 1610 s.
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§ 26 
(Doložení předpokladů žadatele o přijetí do služebního poměru)

(1) Splnění předpokladů podle § 25 odst. 1 písm. a), e) a f) je žadatel povinen dolo-
žit příslušnými listinami. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Služební orgán si za účelem ově-
ření, zda žadatel splňuje předpoklad bezúhonnosti, může vyžádat od Rejstříku trestů
výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele; žádost se podává v elektronické
podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Rejstřík trestů poskytne na žádost služebního orgánu výpis z eviden-
ce 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 úřed-
ním 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 f) 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. 

K § 26
1. Splnění předpokladů na straně žadatele (stanovených v § 25 ZSS) musí být ve vztahu

ke služebnímu úřadu doloženo. Splnění předpokladu státního občanství České republiky
(občanství jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvním státem
Dohody o Evropském hospodářském prostoru), dosažení vzdělání stanoveného zákonem
o státní službě a potřebné zdravotní způsobilosti je žadatel povinen doložit příslušnými lis-
tinami. Pokud žadatel využije možnosti dané mu odstavcem druhým § 26 ZSS a při podání
žádosti splnění těchto shora uvedených předpokladů [stanovených § 25 odst. 1 písm. a), e)
a f) ZSS] doloží pouze čestným prohlášením, je pak povinen předložit příslušné listiny
následně, nejpozději před konáním pohovoru dle § 27 odst. 3 ZSS – máme za to, že je to
možné i v den jeho konání, avšak jen do doby jeho zahájení, resp. jejich předložení bude
podmínkou provedení pohovoru. 

2. Písemným čestným prohlášením se podle § 26 odst. 1 dokládá splnění předpokladu
podle § 25 odst. 1 písm. c) – plná svéprávnost žadatele. Písemným čestným prohlášením se
doloží též bezúhonnost žadatele, který není státním občanem České republiky, pokud
domovský stát nevydává doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů (viz § 26 odst. 1).

3. Na rozdíl od čestných prohlášení podle § 26 odst. 1 nestanoví ZSS pro čestné prohlá-
šení, které lze učinit podle § 26 odst. 2, formu. Nedomníváme se, že jde o záměr zákono-
dárce, ale spíše o nedostatek právní úpravy (i pro čestné prohlášení podle § 193 odst. 2 ZSS
se vyžaduje písemná forma). Nevyžaduje-li však § 26 odst. 2 výslovně písemnou formu čest-
ného prohlášení, bylo by ho možné učinit i jinou formou, kterou zná spr. řád pro podání (viz
§ 37 odst. 4 spr. řádu: písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané
uznaným elektronickým podpisem, event. pomoci jiných technických prostředků, to však za

Předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru ... § 26

Pichrt, Kopecký 93

statni_sluba_zlom_vinarstvi_zlom.qxd  10.7.15  15:09  Stránka 93



podmínky, že bude do 5 dnů doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické
podobě podepsané uznaným elektronickým podpisem).

4. Dle § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně
některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se státní občanství České
republiky prokazuje: 
a) občanským průkazem České republiky, 
b) cestovním dokladem České republiky, 
c) osvědčením ne starším 1 roku, 
d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.

Ze shora uvedených dokladů bude zpravidla patrné i splnění předpokladu dosažení sta-
noveného věku.

5. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje výpisem z rejstříku trestů, který nesmí
být starší než 3 měsíce, tento výpis si však vyžaduje služební orgán stanoveným způsobem
– v případě, že jej předloží přímo žadatel, není zřejmě důvod, aby nebyl služebním orgánem
akceptován. Žadatel, který není státním občanem České republiky, předkládá vždy sám
obdobný doklad. Také takový „obdobný doklad“ osvědčující bezúhonnost žadatele nesmí být
starší než 3 měsíce (v den doručení žádosti) a musí být vydaný státem, jehož je žadatel stát-
ním občanem, jakož i státy (tady přichází v úvahu i více „obdobných dokladů“), v nichž
žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců („domovský
stát“), a doloženým úředním překladem do českého jazyka. Pokud takový – výpisu z rejstří-
ku  trestů obdobný – doklad domovský stát (či další státy kde žadatel pobýval po stanove-
nou dobu) nevydává, doloží žadatel bezúhonnost písemným čestným prohlášením; to se
může v praxi ukázat menším problémem, než „porovnávat“ zahraniční „obdobný doklad“ ve
vztahu k trestným činům uvedeným v § 25 ZSS ve vazbě na legislativní členění českého
trestního zákoníku (není však na žadateli, aby „si vybral“ – čestné prohlášení přichází „na
řadu“ až ve chvíli, kdy domovský stát „obdobný doklad“ prokazatelně nevydává). Splnění
předpokladu plné svéprávnosti se dokládá písemným čestným prohlášením vždy. 

6. Doložit předepsané vzdělání příslušnými doklady nebude obtížné zejména v případě
studia na školách v České republice. Tak např. dle § 55 zákona o vysokých školách se stu-
dium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu a dnem ukon-
čení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její
poslední část. Dle § 55 odst. 2 zákona o vysokých školách „(2) Dokladem o ukončení studia
a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.“
Ukončení studia na nižších školách (a doklady osvědčující jejich absolvování) je upraveno
v zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon). Jeho ustanovení § 72 upravující ukončení středního vzdělání uvádí:

(1) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdě-
lání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

(2) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosaže-
ní středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

(3) Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosa-
žení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

§ 26 Služební poměr

94 Pichrt, Kopecký

statni_sluba_zlom_vinarstvi_zlom.qxd  10.7.15  15:09  Stránka 94



(4) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce jsou opatřena
doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

7. Ukončování vyššího odborného vzdělávání je pak upraveno v § 101 téhož zákona,
který zní: „Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyšší-
ho odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.
Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný speci-
alista“ (zkráceně „DiS.“).“

8. V případě studia na zahraniční škole musí žadatel doložit, že jde o příslušné zahranič-
ní vzdělání uznané v České republice. Toto uznání může vyplynout z mezinárodní smlouvy,
která má přednost před zákonem (srov. čl. 10 Ústavy). Zákonná úprava uznávání zahraničního
vzdělání je v případě vysokoškolského vzdělání v § 89 a 90 zákona o vysokých školách
(Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace), v případě základního, střední-
ho nebo vyššího odborného vzdělánív v § 108 a 108a školského zákona (úprava vydání osvěd-
čení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice rozhodnutí o uznání
platnosti zahraničního vysvědčení v České republice v ostatních případech – tzv. nostrifikaci).

9. Zdravotní způsobilost žadatele (fyzické osoby) je zapotřebí doložit lékařským posud-
kem o zdravotní způsobilosti žadatele – k tomu srov. komentář k pracovnělékařským služ-
bám u předchozího ustanovení (§ 25 ZSS).

Související ustanovení:
§ 7 – služební označení státního zaměstnance, § 10 – služební orgán, § 17 – systemizace, § 20 až 25 a § 27
až 76 – služební poměr, § 113 – bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby se řídí, § 159 – základní
ustanovení, § 193 – osvědčení bezúhonnosti v přechodném období, § 201 – výjimka z předpokladu vzdělání

Související předpisy:
spr. řád, – zákon o státním občanství České republiky, – školský zákon, – zákon o vysokých školách, – zák.
práce, – zák. o specif. zdrav. službách, – Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského
vzdělávání v evropském regionu, vyhlášená pod č. 60/2000 Sb. m. s.

§ 27 
(Postup služebního orgánu ve výběrovém řízení po podání žádosti)

(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, je-li požadována. 

(4) Pohovor lze doplnit písemnou zkouškou. 
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K odst. 1
1. Z pravidla, že výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje předpo-

klady a požadavky stanovené v § 25 ZSS, připouští zákon jen jedinou výjimku pro případ,
kdy služební orgán stanoví služebním předpisem pro služební místo požadavek „způsobilosti
seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím
ochranu utajovaných informací“. Tato způsobilost se prokazuje způsobem vyžadovaným
pro způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi příslušného stupně utajení.
Splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (tj. nejnižší
stupeň utajení) ověřuje a oznámení fyzické osobě vydává zpravidla ten, kdo je vůči ní
v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu odpo-
vědnou osobou, nebo jí určená osoba. Způsobilost seznamovat se s utajovanými informace-
mi stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné se dokládá osvědčením, které vydává
Národní bezpečnostní úřad podle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti. Do doby, než osoba získá způsobilost seznamovat se s utajo-
vanými informacemi, může být tedy reálně omezena v možnosti vykonávat službu na pří-
slušném služebním místě. Odlišně při tom postupoval zákonodárce v případě požadavku 
stanoveného v § 25 odst. 5 písm. a) ZSS (požadavek na úroveň znalosti cizího jazyka, odbor-
ného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby). 

K odst. 2
2. Žádosti státních zaměstnanců o zařazení na služební místo či fyzických osob o přijetí

do služebního poměru (jejíž součástí je žádost o zařazení na služební místo) služební orgán
přezkoumá a vyřadí ty, u nichž jsou naplněny důvody stanovené ve druhém odstavci § 27
ZSS. Plně se ztotožňujeme s názory (Kněžínek, Kottnauer – viz z literatury), že se zákono-
dárce dopustil legislativně technického pochybení, pokud povinnost služebního orgánu vyro-
zumět žadatele o tom, že jeho žádost byla ze zákonem stanovených důvodů vyřazena, spojil
jen s důvodem uvedeným pod písm. c). Řízení o žádosti o přijetí do služebního poměru,
o zařazení na služební místo i jmenování na služební místo představeného, podávaná podle
§ 24 odst. 3 a 4, náleží podle § 159 odst. 1 písm. a) až c) mezi rozhodování ve věcech služ-
by, tato řízení byla zahájena na žádost státního zaměstnance (§ 24 odst. 3) či jiné osoby (§ 24
odst. 4), a žadatel, je-li znám, by měl být o takovém postupu služebního orgánu vždy vyro-
zuměn [lze vyjít např. z § 43 odst. 1 písm. a) a odst. 2 spr. řádu, podle něhož se usnesení
o odložení věci vydané z důvodu, že vůči správnímu orgánu byl učiněn úkon, který zjevně není
žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, vždy oznamuje osobě, které se týká, je-li známa,
a podateli]. Na okraj uvádíme, že do data, které bylo v oznámení o vyhlášení výběrového říze-
ní uvedeno ve smyslu § 24 odst. 7 písm. g) jako den, do kterého musí být žádost podána, je
možné žádost doplnit, resp. žádost vyřazenou z pouze formálních důvodů podat znovu. 

K odst. 3 a 4 
3. Pouze žadatel, jehož žádost nebyla vyřazena, má právo, aby s ním výběrová komise

provedla pohovor. Pohovor je zaměřen na obor služby, jehož se výběrové řízení týká.
Ustanovení odst. 3 dále uvádí, že pohovor „ je zaměřen … na plnění jiného odborného poža-
davku. Součástí pohovoru může být i ověření znalosti cizího jazyka, je-li požadována.“
Opětovně odkazujeme na § 25 odst. 5 písm. a) ZSS, dle kterého služební orgán může (niko-
liv musí) služebním předpisem stanovit pro služební místo požadavek: „a) úrovně znalosti

§ 27 Služební poměr
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cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek potřebný pro
výkon služby“. Kottnauer (viz – z literatury) k tomu uvádí: „Ustanovení § 26 neuvádí,
jakým způsobem mají být doloženy požadavky, které na volné služební místo klade služební
orgán (§ 25 odst. 5). Týká se to úrovně znalosti cizího jazyka nebo jiného odborného poža-
davku potřebného pro výkon služby (viz též § 27 odst. 3 věta poslední).“ Obdobné lze kon-
statovat i k obsahu, rozsahu a způsobu výkonu písemné zkoušky – pokud jí lze pohovor
pouze „doplnit“, je zřejmé, že nemůže pohovor nahradit, sporná však zůstává v tomto ohle-
du její „váha“ pro výsledné hodnocení – může např. negativní výsledek „doplňující“ písem-
né zkoušky, převážit kladné hodnocení z „hlavního“ pohovoru?      

Související ustanovení:
§ 10 – služební orgán, § 17 – systemizace, § 20 až 26 a § 28 až 76 – služební poměr, § 159 – základní
ustanovení, § 184 až 201 – přechodná a závěrečná ustanovení

Související předpisy:
zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, – spr. řád

Z literatury: 
Kottnauer, A., Přib, J., Úlehlová, H., Tomandlová, L. Zákon o státní službě. Ostrava: Sagit, 2015, str. 98 a násl.
Kněžínek, J. Zákon o státní službě a výběrová řízení. Právní rozhledy, č. 6/2015.

§ 28 
(Složení výběrové komise a postup ve výběrovém řízení)

(1) Výběrová komise má 3 členy. V ministerstvu nebo v Úřadu vlády její členy jmenu-
je 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 nej-
vhodnější žadatele a sestaví pořadí dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli,
a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Služební orgán vybere v doho-
dě 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 všich-
ni 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 představe-
ným 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. 

K § 28 
1. Výběrová komise má 3 členy, konstatuje lakonicky zákon, aniž by uváděl cokoliv bliž-

šího stran kritérií, podle kterých mají být členové výběrové komise jmenováni. Zákon ani
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výslovně neuvádí, že by členové výběrové komise (či alespoň část z nich) museli být státní-
mi zaměstnanci (tak jak to činí např. v § 37 odst. 2 ZSS, který v případě zkušební komise
pro úřednické zkoušky stanoví: „Členy zkušební komise jmenuje a odvolává služební orgán
v ústředním správním úřadu. Zkušební komise má 3 členy, z nichž nejméně 2 jsou státními
zaměstnanci.“). I když rozdíl mezi výběrovým řízením dle služebního zákona a zákona
o státní službě je zřejmý (srov. též komentář k § 29 ZSS)  – není od věci si v této souvislos-
ti připomenout znění § 19 odst. 4 služebního zákona: „(4) Výběrová komise má 3 členy, které
jmenuje a odvolává služební orgán ze státních zaměstnanců, kteří vykonávají službu ve slu-
žebním úřadu, který výběrové řízení vyhlásil. Členem výběrové komise je zpravidla státní
zaměstnanec vykonávající službu v personálním útvaru.“ Nestanoví-li ZSS podmínky pro
členství ve výběrové komisi, nelze vyloučit jmenování za jejího člena i v případě osoby,
která sama není státním zaměstnancem. Pro státního zaměstnance platí podle § 77 odst. 1
písm. m) ZSS povinnost vykonávat službu ve výběrové komisi. 

2. V rámci daného služebního úřadu pak lze účast ve výběrové komisi pro obsazení slu-
žebního místa považovat dle oboru služby za její výkon či za činnost související s výkonem
služby a státní zaměstnanec nemůže účast ve výběrové komisi „odmítnout“ – je součástí
plnění jeho služebních povinností (s dále uvedenou výhradou). Výhrada spočívá v tom, že
máme za to, že – i přes absenci takové úpravy v zákoně ve vztahu k výběrové komisi – by
i v případě zkušební komise mělo být postupováno analogicky dle § 37 odst. 3 ZSS, tedy, že
ani členem výběrové komise by neměl být ten, u něhož lze s ohledem na jeho poměr k účast-
níku výběrového řízení pochybovat o jeho nepodjatosti. I když Kněžínek (viz – str. 193 díla
cit. viz z literatury) uvádí, že „v praxi zřejmě toto jmenování bude provedeno pro neurčitý
počet výběrových řízení v budoucnu“, což je nepochybně praktická úvaha, bylo by ze shora
uvedených důvodů vhodné přikročit ke jmenování výběrové komise až po uplynutí data, do
kterého musí být služebnímu orgánu podána žádost o přijetí do služebního poměru (zařaze-
ní na služební místo) – srov. § 24 odst. 7 písm. g) ZSS. Institut náhradníků členů výběrové
komise zákon pro podobné případy neupravil.  

3.  Jmenování a odvolání člena výběrové komise řadí zákon v § 159 odst. 1 písm. j) ZSS
mezi rozhodnutí, na která se aplikují ustanovení o řízení ve věcech služby, jmenování se tedy
provádí ve správním řízení, ustanovení § 160 ZSS pak uvádí, že v řízení ve věcech služby se
postupuje podle správního řádu, nestanoví-li zákon jinak. Na řízení probíhající před výběro-
vou komisi se vztahuje ustanovení správního řádu pro řízení před kolegiálním orgánem pro
průběh výběrového řízení. Dle ustanovení § 164 ZSS se o průběhu a výsledku výběrového
řízení sepisuje protokol, který obsahuje označení služebního orgánu, oboru služby a služeb-
ního místa, kterého se výběrové řízení týkalo, jména a příjmení členů výběrové komise,
výsledek provedeného výběrového řízení v podobě pořadí žadatelů, kteří ve výběrovém říze-
ní uspěli, a seznamu žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Protokol musí dále obsa-
hovat 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 (pro podrobnosti k průběhu výběrového řízení srov. komentář k § 164 ZSS).

4. Úspěch ve výběrovém řízení nezaručuje přijetí do služebního poměru (na přijetí do
služebního poměru není právní nárok a nezakládá jej ani úspěšnost ve výběrovém řízení).
Být ve výběrovém řízení „žadatelem, který uspěl“ znamená toliko být vybrán do množiny
žadatelů, kteří jsou dle názoru výběrové komise způsobilí pro přijetí do služebního poměru
(jmenování na služební místo). Výběrová komise vybere z úspěšných žadatelů 3 nejvhodnější

§ 28 Služební poměr
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žadatele – bez uvedení pořadí a sestaví pořadí dalších úspěšných žadatelů, kteří ve výbě-
rovém řízení uspěli (jsou-li tací – pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespoň 3 žadatelé,
služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch, kteří
uspěli – srov. odst. 3), a seznam žadatelů, kteří ve výběrovém řízení neuspěli – samozřejmě
bez uvedení pořadí (ani tento seznam nemusí, resp. nemůže být sestaven, pokud žádný
z žadatelů jako neúspěšný vyhodnocen nebyl). Pokud všichni 3 (byli-li alespoň tři) nejvhod-
nější žadatelé z výběrového řízení odstoupili, služební orgán vybere v dohodě s bezpro-
středně nadřízeným představeným dalšího v pořadí z těch žadatelů, kteří uspěli. V případě,
že žádný žadatel ve výběrovém řízení neuspěl, výběrové řízení se zruší a vyhlásí se nové
výběrové řízení. K protokolu o průběhu výběrového řízení srov. § 164 ZSS a komentář
k němu. Zákon o státní službě neobsahuje ustanovení, které by opravňovalo služební orgán
zrušit výběrové řízení, pokud by se do něho přihlásil pouze jeden uchazeč, jeho žádost by
nebyla vyřazena postupem dle § 27 ZSS. 

5. Neuvedení pořadí prvních tří úspěšných žadatelů dává služebnímu orgánu možnost
vybrat kteréhokoliv z nich. Co když ale v celém výběrovém řízení uspělo méně žadatelů než
tři? Odstavec třetí § 28 ZSS ve větě „Pokud ve výběrovém řízení neuspěli alespoň 3 žadate-
lé, služební orgán vybere v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným z těch, kteří
uspěli.“ přináší řešení, ale vzbuzuje i některé otázky. Je textace „z těch, kteří uspěli.“, resp.
v ní použitý plurál, vyloučením možnosti, že by mohl být „vybrán“ jen „jeden z jednoho“
(úspěšného žadatele)? Pokud ano, může být pak slovní obrat „služební orgán vybere v doho-
dě … z těch, kteří ve výběrovém řízení uspěli“ v tomto případě vykládán jako „postup daný“,
tedy činí tato formulace z jediného úspěšného žadatele osobu s nárokem na přijetí do slu-
žebního poměru (jmenování na služební místo?) Jsme si jisti, že nárok na přijetí ani v tomto
případě nevzniká; jsme také toho názoru, že ani jediný (posléze jediný úspěšný) uchazeč
není, za daného znění zákona bezvadnosti výběrového řízení na závadu (samozřejmě jen
z pohledu právního). I v takovém případě je třeba vycházet z § 23 odst. 2, podle něhož není
na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a na jmenování na služební místo
představeného nárok.

6. Skutečnost, že služební orgán může vybrat z trojice nejvhodnějších žadatelů (dle odst. 2)
či z menšího počtu úspěšných žadatelů (odst. 3) jen takového, na kterém se shodne („v doho-
dě s“) s bezprostředně nadřízeným představeným (přijímaného státního zaměstnance) je
významným nástrojem pro uplatnění vlivu představených na personální složení jednotlivých
organizačních útvarů a na druhé straně rezonuje se zvýšenými nároky kladenými na všech-
ny státní zaměstnance, představené pak především v rámci státně-zaměstnaneckých vztahů.
Význam tohoto postupu je podtržen obligatorní písemnou formou dohody, která je uzavírá-
na. Předpokladem pro rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a rozhodnutí o zařazení na
služební místo nebo o jmenování na služební místo představeného, k němuž má pravomoc
služební orgán, je předchozí dohoda služebního orgánu s bezprostředně nadřízeným před-
staveným (nadřízeným ve vztahu k obsazovanému místu), tedy souhlas tohoto bezprostřed-
ně nadřízeného představeného.

Související ustanovení:
§ 10 – služební orgán, § 17 – systemizace, § 20 až 27 a § 29 až 76 – služební poměr, § 159 – základní
ustanovení, § 164 – zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 184 až 201 – přechodná a závěrečná
ustanovení

Předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru ... § 28
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