Zabezpečení legislativního procesu
u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě
(aktualizovaná verze dle jednání vlády dne 12. 11. 2014)
I. Zabezpečení legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu
o státní službě, jejichž příprava náleží Ministerstvu vnitra
1. Nařízení vlády, kterým se stanoví obory služby některých představených (§ 5 odst. 2
zákona o státní službě)
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů, odbor personální), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
financí, Českomoravská komora odborových svazů, Odborový svaz státních
orgánů a organizací, pracovní výbor pro implementaci zákona o státní službě
řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě Rady vlády pro veřejnou
správu = pracovní skupina č. 1
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava paragrafového znění:
Do 14. XI. 2014
Vnitroresortní připomínkové řízení:
18. XI. 2014 – 2. XII. 2014 (11 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 25. XI. 2014)
Meziresortní připomínkové řízení:
18. XI. 2014 – 2. XII. 2015 (11 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 8 dnů – termín pro sdělení připomínek 26. XI. 2014)
Projednání Legislativní radou vlády a vládou:
3. XII. 2015 – 19. XII. 2015 (13 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
22. XII. 2014 – 1. I. 2015 (5 pracovních dnů)
Den platnosti:
1. I. 2015
Den účinnosti:
1. I. 2015
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2. Nařízení vlády, kterým se stanoví obory služby (§ 5 odst. 2 zákona o státní službě)
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů, odbor personální), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
financí, Českomoravská komora odborových svazů, Odborový svaz státních
orgánů a organizací, pracovní výbor pro implementaci zákona o státní službě
řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě Rady vlády pro veřejnou
správu = pracovní skupina č. 1 (stejná jako pro ad 1)
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava paragrafového znění:
Do 21. XI. 2014 (14 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
24. XI. 2014 – 16. XII. 2014 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 1. XII. 2014)
Meziresortní připomínkové řízení:
17. XII. 2014 – 9. II. 2015 (34 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 10 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 19. I. 2015)
Projednání Legislativní radou vlády a vládou:
10. II. 2015 – 9. III. 2015 (20 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
10. III. 2015 – 23. III. 2015 (10 pracovních dnů)
Den platnosti:
23. III. 2015
Den účinnosti:
23. III. 2015
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3. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro organizaci služebního úřadu [§ 205
písm. a) zákona o státní službě]
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů, odbor personální), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
financí, Českomoravská komora odborových svazů, Odborový svaz státních
orgánů a organizací, pracovní výbor pro implementaci zákona o státní službě
řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě Rady vlády pro veřejnou
správu = pracovní skupina č. 1 (stejná jako pro ad 1)
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava paragrafového znění:
Do 21. XI. 2014 (14 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
24. XI. 2014 – 16. XII. 2014 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 1. XII. 2014)
Meziresortní připomínkové řízení:
17. XII. 2014 – 9. II. 2015 (34 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 10 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 19. I. 2015)
Projednání Legislativní radou vlády a vládou:
10. II. 2015 – 9. III. 2015 (20 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
10. III. 2015 – 23. III. 2015 (10 pracovních dnů)
Den platnosti:
23. III. 2015
Den účinnosti:
23. III. 2015
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4. Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu pověření ke kontrole (§ 13 odst. 7 zákona
o státní službě)
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů) = pracovní skupina č. 2
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava věcného řešení:
Do 31. X. 2014 (nutno zahájit okamžitě)
Příprava paragrafového znění:
3. XI. 2014 – 21. XI. 2014 (14 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
24. XI. 2014 – 16. XII. 2014 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 1. XII. 2014)
Meziresortní připomínkové řízení:
17. XII. 2014 – 13. II. 2015 (39 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek
19. I. 2015)
Projednání komisemi Legislativní rady vlády:
16. II. 2015 – 6. III. 2015 (15 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
9. III. 2015 – 30. III. 2015 (16 pracovních dnů)
Den platnosti:
30. III. 2015
Den účinnosti:
30. III. 2015
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5. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky výkonu služby z jiného místa,
charakteristika činností vykonávaných v jednotlivých oborech služby, u kterých výkon
služby z jiného místa nelze sjednat, a pravidla pro vytvoření předpokladů sladění
rodinného a osobního života s výkonem služby [§ 205 písm. b) a c) zákona o státní
službě]
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Českomoravská komora
odborových svazů, Odborový svaz státních orgánů a organizací = pracovní
skupina č. 3
Stěžejní je zapojení odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí
(Ministerstvo vnitra nedisponuje odborníky specializujícími se na tuto oblast
ani není autorem materiálů dotýkajících se této oblasti, jichž by bylo možno
využít jako předlohu).
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava věcného řešení:
Do 16. XII. 2014 (nutno zahájit nejpozději počátkem listopadu 2014).
Příprava paragrafového znění:
17. XII. 2014 – 12. I. 2015 (15 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
13. I. 2015 – 4. II. 2015 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek zkrácena
na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 20. I. 2015)
Meziresortní připomínkové řízení:
5. II. 2015 – 31. III. 2015 (39 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek
4. III. 2015)
Projednání Legislativní radou vlády a vládou:
1. IV. 2015 – 15. V. 2015 (30 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
18. V. 2015 – 8 VI. 2015 (16 pracovních dnů)
Den platnosti:
8. VI. 2015
Den účinnosti:
8. VI. 2015
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6. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro ochranu státních zaměstnanců, kteří
učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným nebo
jiným státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním
poměru podle jiného právního předpisu, a stanoví vhodná opatření k ochraně těchto
oznamovatelů; zejména vymezí podmínky pro poskytnutí práva oznamovatele
na utajení totožnosti, pro organizační zajištění oznamování protiprávního jednání
státním zaměstnancem i anonymním způsobem, pro informování o průběhu
a výsledcích šetření oznámení oznamovatele a lhůt k prošetření [§ 205 písm. d) zákona
o státní službě]
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů), útvar ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu,
Českomoravská komora odborových svazů, Odborový svaz státních orgánů
a organizací = pracovní skupina č. 4
Stěžejní je zapojení odborníků z útvaru ministra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu (oddělení boje s korupcí), kteří zabezpečí věcný aspekt.
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava věcného řešení:
Do 16. XII. 2014 (nutno zahájit nejpozději počátkem listopadu 2014)
Příprava paragrafového znění:
17. XII. 2014 – 12. I. 2015 (15 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
13. I. 2015 – 4. II. 2015 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek zkrácena
na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 20. I. 2015)
Meziresortní připomínkové řízení:
5. II. 2015 – 31. III. 2015 (39 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek
4. III. 2015)
Projednání Legislativní radou vlády a vládou:
1. IV. 2015 – 15. V. 2015 (30 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
18. V. 2015 – 8 VI. 2015 (16 pracovních dnů)
Den platnosti:
8. VI. 2015
Den účinnosti:
8. VI. 2015
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7. Vyhláška, kterou se stanoví obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky
včetně způsobu jejího provedení a hodnocení (§ 41 zákona o státní službě)
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravská
komora odborových svazů, Odborový svaz státních orgánů a organizací, řídící
výbor pro lidské zdroje ve veřejné správě Rady vlády pro veřejnou správu
= pracovní skupina č. 5
Stěžejní je zapojení odborníků na vzdělávání úředníků, kteří zabezpečí věcný
aspekt (např. z řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě, Institutu
pro veřejnou správu Praha).
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava věcného řešení:
Do 16. XII. 2014 (nutno zahájit nejpozději počátkem listopadu 2014)
Příprava paragrafového znění:
17. XII. 2014 – 12. I. 2015 (15 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
13. I. 2015 – 4. II. 2015 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek zkrácena
na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 20. I. 2015)
Meziresortní připomínkové řízení:
5. II. 2015 – 31. III. 2015 (39 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek
4. III. 2015)
Projednání komisemi Legislativní rady vlády:
1. IV. 2015 – 22. IV. 2015 (15 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
23. IV. 2015 – 18. V. 2015 (16 pracovních dnů)
Den platnosti:
18. V. 2015
Den účinnosti:
1. VII. 2015
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8. Nařízení vlády, kterým se stanoví případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní
povahu služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou (§ 21 odst. 3
zákona o státní službě)
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo zahraničních věcí, útvar místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj
a inovace (zaštituje některé „zprostředkující“ subjekty), Českomoravská
komora odborových svazů, Odborový svaz státních orgánů a organizací
= pracovní skupina č. 6
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava věcného řešení:
Do 28. I. 2015 (nutno zahájit nejpozději počátkem prosince 2014)
Příprava paragrafového znění:
29. I. 2015 – 11. II. 2015 (10 pracovních dnů – lhůta zkrácena o 5 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
12. II. 2015 – 6. III. 2015 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek zkrácena
na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 19. II. 2015)
Meziresortní připomínkové řízení:
9. III. 2015 – 24. IV. 2015 (34 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 10 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 27. III. 2014)
Projednání Legislativní radou vlády a vládou:
27. IV. 2015 – 9. VI. 2015 (30 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
10. VI. 2015 – 30. VI. 2015 (15 pracovních dnů – lhůta zkrácena o 1 pracovní den)
Den platnosti:
1. VII. 2015
Den účinnosti:
1. VII. 2015
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9. Nařízení vlády, kterým se stanoví další překážky ve službě, za které přísluší
státnímu zaměstnanci plat (§ 104 odst. 3)
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra (sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů, odbor personální), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
financí, Českomoravská komora odborových svazů, Odborový svaz státních
orgánů a organizací, pracovní výbor pro implementaci zákona o státní službě
řídícího výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě Rady vlády pro veřejnou
správu = pracovní skupina č. 1 (stejná jako pro ad 1)
Harmonogram legislativního procesu:
Příprava věcného řešení:
Do 28. I. 2015 (nutno zahájit nejpozději počátkem prosince 2014)
Příprava paragrafového znění:
29. I. 2015 – 11. II. 2015 (10 pracovních dnů – lhůta zkrácena o 5 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
12. II. 2015 – 6. III. 2015 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek zkrácena
na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 19. II. 2015)
Meziresortní připomínkové řízení:
9. III. 2015 – 24. IV. 2015 (34 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 10 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 27. III. 2014)
Projednání Legislativní radou vlády a vládou:
27. IV. 2015 – 9. VI. 2015 (30 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
10. VI. 2015 – 30. VI. 2015 (15 pracovních dnů – lhůta zkrácena o 1 pracovní den)
Den platnosti:
1. VII. 2015
Den účinnosti:
1. VII. 2015
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10. Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní části zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti úředníka územního samosprávného celku a jiné zkoušky, které se
považují za rovnocenné zvláštní části úřednické zkoušky (§ 36 odst. 4 zákona o státní
službě)
Složení pracovní skupiny:
Ministerstvo vnitra [sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace
předpisů, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (nutno garantovat
provázanost se zákonem o úřednících územních samosprávných celků a jeho
prováděcími předpisy), Institut pro veřejnou správu Praha], ústřední správní
úřady, Českomoravská komora odborových svazů, Odborový svaz státních
orgánů a organizací = pracovní skupina č. 5 rozšířená o zástupce ostatních
ústředních správních úřadů
Stěžejní je zapojení odborníků na vzdělávání úředníků, kteří zabezpečí věcný
aspekt.
Harmonogram legislativního procesu:
Vydání nařízení je fakultativní.
Příprava věcného řešení:
Do 28. I. 2015 (nutno zahájit nejpozději počátkem prosince 2014)
Příprava paragrafového znění:
29. I. 2015 – 11. II. 2015 (10 pracovních dnů – lhůta zkrácena o 5 pracovních dnů)
Vnitroresortní připomínkové řízení:
12. II. 2015 – 6. III. 2015 (17 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek zkrácena
na 5 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 19. II. 2015)
Meziresortní připomínkové řízení:
9. III. 2015 – 24. IV. 2015 (34 pracovních dnů – lhůta pro sdělení připomínek
zkrácena na 10 pracovních dnů – termín pro sdělení připomínek 27. III. 2014)
Projednání Legislativní radou vlády a vládou:
27. IV. 2015 – 9. VI. 2015 (30 pracovních dnů)
Podpisy a publikace ve Sbírce zákonů:
10. VI. 2015 – 30. VI. 2015 (15 pracovních dnů – lhůta zkrácena o 1 pracovní den)
Den platnosti:
1. VII. 2015
Den účinnosti:
1. VII. 2015
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11. Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu (§ 154 odst. 2 zákona o státní
službě)
Bude realizována v roce 2018 (zákon o státní službě předpokládá jednotné služební
průkazy do 31. prosince 2019)
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II. Účast útvarů Ministerstva vnitra v legislativním procesu u prováděcích právních
předpisů k zákonu o státní službě, jejichž příprava náleží do působnosti jiného
ministerstva
1. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše platových tarifů s přihlédnutím
k povinnostem a omezením při výkonu služby a k jeho významu a způsob jejich určení
pro státní zaměstnance (§ 145 odst. 1), pravidla pro určení konkrétní výše příplatků
za vedení v rámci stanoveného rozpětí (§ 146 odst. 2) a pravidla pro určení konkrétní
výše zvláštního příplatku (§ 148 odst. 1)
Gestor:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účast Ministerstva vnitra:
Není nutná, dle potřeby, resp. na vyžádání gestora.
2. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog správních činností a jejich zařazení podle
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do jednotlivých platových tříd (§ 145 odst. 2)
Gestor:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účast Ministerstva vnitra:
Sekce pro státní službu, odbor legislativy a koordinace předpisů (nutná
spolugesce Ministerstva vnitra jako gestora státní služby – jedná se o klíčový
prováděcí předpis navazující na § 5 zákona o státní službě vymezující činnosti
náležející pod režim zákona i na obory služby; klíčové zejména pro systemizaci,
výběrová řízení)
3. Vyhláška, kterou se stanoví diplomatické a konzulární hodnosti a postup při jejich
přiznávání nebo propůjčování (§ 8 odst. 2)
Gestor:
Ministerstvo zahraničních věcí
Účast Ministerstva vnitra:
Není nutná, dle potřeby, resp. na vyžádání gestora.
4. Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah certifikované zkoušky z českého jazyka
jako cizího jazyka (§ 25 odst. 2)
Gestor:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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Účast Ministerstva vnitra:
Není nutná, dle potřeby, resp. na vyžádání gestora.
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