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Klíčové milníky pro státní službu
v roce 2017
• Dokončení postupné implementace zákona č.234/2014 Sb. o státní službě
• Novela zákona o státní službě, účinná od 1.6.2017
• Vznik nové vlády v prosinci 2017

Implementace zákona o státní službě
• Poslední etapa postupné implementace do 30.6.2017:
- dokončení výběrových řízení na pozice ředitelů odborů a vedoucích
oddělení
- absolvování obecné části úřednické zkoušky „překlopených“ státních
zaměstnanců, kteří nesplňovali v den podání žádosti o zařazení do
služebního poměru pravidlo „4/10“
- skončení pracovního poměru k 30.6.2017 zaměstnanců, kteří nesplňovali
některý z předpokladů (vzdělání, věk, státní občanství apod.) nebo
nepodali žádost o zařazení do služebního poměru

Novela zákona o státní službě
(účinnost od 1.6.2017)
Nejdůležitější změny:
• Odklad pro naplnění potřebné úrovně vzdělání (původní senátní novela)
• Zjednodušení výběrových řízení
–
–

–

odstranění některých prvků, které uchazeče odrazovaly od podání žádosti o přijetí do
služebního poměru (předpoklad potřebné zdravotní způsobilosti)
otevření některých výběrových řízení (např. třetí kolo na místo ředitele odboru, první kolo na
místo vedoucího oddělení)
doplnění některých chybějících postupů (např. výběrové řízení s 10 a více žadateli, řešení
situací, kdy se žadatel nedostaví na pohovor, odstoupení z výběrového řízení)

• Odstranění povinného zařazení státních zaměstnanců do prvního platového
stupně v platové třídě do složení úřednické zkoušky
• Usnadnění vysílání státních zaměstnanců do mezinárodních institucí

Změny v odměňování ve státní službě
Novela nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ze dne 22. 3. 2017
• Další obory služby s možností zvýšeného tarifu: Finance; Audit; Veřejné
investování a zadávání veřejných zakázek; Organizační věci státní služby a
správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků
bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

Novela nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ze dne 25. 9.
2017 (NV č.342/2017)
• Navýšení platových tarifů o 10 %

Informační systém o státní službě
• Nový modul Systemizace a organizační struktura (účinný od 1.1.2017) –
umožňuje provádět změny systemizace služebních úřadů přímo
prostřednictvím ISoSS)
• Aplikace novely zákona o státní službě (nové povinné prvky informačního
systému: datum narození, státní občanství, služební působiště, údaj no
vyslání k výkonu služby jako národního experta)

Statistika
• Výběrová řízení na obsazení služebních míst
- představení:1 500
- řadoví státní zaměstnanci: 10 866
• Vykonání úřednické zkoušky
- obecná část:4 831 (z toho vyhovělo 4 756, tj. 98,4%)
- zvláštní část: 5 801 (z toho vyhovělo 5 507, tj. 94,9%)
• Průměrný věk řadového státního zaměstnance: 45 let

Projekt „Podpora profesionalizace a kvality
státní služby a státní správy“
Hlavní aktivity projektu:
•

podpora implementace zákona o státní službě
–

vyhodnocení účinnosti zákona o státní službě, včetně vyhodnocení účinnosti pravidel organizace služebních úřadů

–

analýza stěžejních institutů státní služby ve vybraných zemích EU

–

analýza různých druhů služebních poměrů veřejných zaměstnanců v ČR a v zemích EU

•

podpora procesu vzdělávání a úřednické zkoušky
–
aplikace pro podporu úřednické zkoušky (ELTES)
–
e-learning a (nejen) VVN

•

podpora zavádění řízení kvality ve služebních úřadech
–
zavádění kritérií zlepšování nebo metod řízení kvality

•

podpora implementace zákona o státní službě

•

–

anonymizace rozhodnutí a přehled judikatury

–

elektronizace dokumentace státní služby a prokazatelného seznamování

realizace vzdělávání v oblasti státní služby

www.statnisluzba.cz

Ustanovení nové vlády v prosinci 2017
• Úprava systemizace na rok 2018
- zjednodušení organizační struktury na některých ministerstvech a
Úřadu vlády
• Zadání pro přípravu novely zákona o státní službě
- rozšíření okruhu uchazečů ve výběrových řízeních na obsazení
služebních míst představených
- změna systému služebních hodnocení

Děkuji Vám za pozornost

