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Okruhy problematiky výběrových řízení
• Základní ustanovení o přijetí do služebního poměru, předpoklady a
požadavky pro přijetí do sl. poměru
• Vyhlášení výběrového řízení
• Výběrová komise
• Žádost a její náležitosti
• Vyřazování žádostí a pohovor se žadateli
• Dohoda o výběru nejvhodnějšího žadatele
• Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru (+ zařazení/jmenování
na služební místo)
• Složení služebního slibu
• Vyhlášení prvních výběrových řízení na služební místa představených podle
§ 186 odst. 4 ZSS a § 188 odst. 6 ZSS a jejich specifika

Základní ustanovení o přijetí do
služebního poměru
• Pouze na základě rozhodnutí služebního orgánu, které
zároveň obsahuje rozhodnutí o
– zařazení na konkrétní služební místo („řadoví státní
zaměstnanci“), nebo
– jmenování na služební místo představeného.

• Na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo
a na jmenování na služební místo představeného není
nárok (§ 23 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
(dále jen „ZSS“)).
• 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 [§ 22 ZSS].

Vyhlášení výběrového řízení
o Příslušný služební orgán (resp. ten, kdo jmenuje představeného ) - § 24 odst. 6
ZSS ve spojení s § 51 odst. 2 ZSS
o na úřední desce + zveřejnění v ISOSS
o Oznámení obsahuje údaje dle § 24 odst. 7 ZSS.
Výběrové řízení se nekoná (§ 24 odst. 5 ZSS a § 51 odst. 5 ZSS) v případě:
přeložení (§ 47 ZSS),
převedení na jiné služební místo (§ 61 ZSS),
vyslání k výkonu zahraniční služby (§ 67 ZSS),
v případech stanovených v § 70 ZSS,
má-li být na dané služební místo zařazen státní zaměstnanec, který je zařazen mimo výkon
služby a jedná-li se o služební místo v tomtéž 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,
– obsazuje-li se volné služební místo postupem, podle jiného zákona,
– jde-li o služební místo vedoucího zastupitelského úřadu (§ 51 odst. 5 ZSS).
–
–
–
–
–

Předpoklady a požadavky pro přijetí do
služebního poměru
Základní předpoklady pro přijetí do služebního poměru v § 25 odst. 1 ZSS.
Další požadavky v souladu s § 25 odst. 5 ZSS může služební orgán upravit
služebním předpisem (např. požadavek úrovně znalosti cizího jazyka,
způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi).
• Požadavek státního občanství České republiky (§ 25 odst. 4 ZSS) - na základě
vládou schválené systemizace.
Služební místa představených
• předpoklad výkonu současně zastávané funkce nebo povahy současně
zastávaného pracovního nebo služebního místa ve správních úřadech,
krajských úřadech, obecních úřadech, popřípadě dalších institucích (včetně
dalších doprovodných předpokladů např. složení úřednické zkoušky, služební
hodnost vojáka z povolání apod.) a předpoklad délky praxe výkonu činností
podle § 5 ZSS (v závislosti na konkrétním služebním místě dle § 52 a násl. ZSS)
Pozn.: podmínku výkonu praxe a podmínku zastávané pozice musí žadatel
splňovat ke dni podání žádosti.
•
•

Podání žádosti
Žádosti musí být podány
• příslušnému služebnímu orgánu,
• písemně,
• v českém jazyce.
Formulář žádosti bude vyvěšen na webových stránkách (§ 24 odst. 8
ZSS).
Žádost o přijetí do služebního poměru obsahuje podle § 24 odst. 4 ZSS
zároveň žádost o
• zařazení na konkrétní služební místo, nebo
• jmenování na služební místo představeného.
X Žadatel - státní zaměstnanec již o přijetí do služebního poměru
nežádá (§ 24 odst. 3 ZSS).

Náležitosti žádosti
Žádost obsahuje náležitosti podle § 45 odst. 2 SŘ, resp. § 37 odst. 2 SŘ.
K žádosti žadatel dokládá za účelem ověření splnění předpokladů uvedených
v § 25 odst. 1 ZSS:
průkaz totožnosti (ověření totožnosti, doložení věku a občanství) [§ 25 odst. 1 písm. a) a
b) ZSS], popř. písemné čestné prohlášení o státním občanství
(§ 26 odst. 2 ZSS),
• písemné čestné prohlášení o svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. c) ZSS a
§ 26 odst. 1 ZSS],
• výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 25 odst. 1 písm. d) ZSS], resp. obdobný doklad o
bezúhonnosti (není-li žadatel občanem ČR),
• originál anebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
[§ 25 odst. 1 písm. e) ZSS a ], nebo písemné čestné prohlášení o dosaženém
stanoveném vzdělání (§ 26 odst. 2 ZSS),
• posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem zdravotních služeb [§ 25 odst.
1 písm. f) ZSS], nebo písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (§ 26 odst. 2
ZSS),
• doklad prokazující znalost českého jazyka (není-li žadatel občanem ČR) nebo doklad o
tom, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka dle § 25
odst. 2 ZSS.
POZN.: Pokud splnění předpokladů doloží při podání žádosti pouze čestnými prohlášeními ,
listiny předloží následně, nejpozději před konáním pohovoru (§ 26 odst. 2 ZSS).
•

Prokazování splnění dalších požadavků
K žádosti žadatel, je-li tento požadavek stanoven podle § 25 odst. 5 ZSS služebním
předpisem, přiloží originál nebo úředně ověřené kopie:
– vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti
cizího jazyka
– dokladu prokazujícího jiné odborné zaměření vzdělání
– listiny prokazující jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby
– osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatel
držitelem)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádá-li o jmenování na služební místo představeného, je žadatel povinen doložit
(pokud se narodil přede dnem 1. prosince 1971):
– osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky (dále jen „lustrační zákon“).
– čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 lustračního zákona.

Výběrová komise
(dále jen „VK)

• § 28 odst. 1 ZSS + zvláštní úprava pro VK na služební
místa představených (počet členů, jmenování, atd.),
• jmenování a odvolání členem VK – na návrh příslušné
osoby, rozhodnutím služebního orgánu [§ 159 odst. 1
písm. j) ZSS],
• VK je kolegiální orgán dle § 134 SŘ,
• přijímá jednací řád (§ 134 odst. 5 SŘ)
 bližší úprava jednání VK (hlasování),
 provádění pohovorů + hodnocení žadatelů,
 postavení sekretariátu VK, apod.

Hodnocení žádostí
• Jednotlivé žádosti posuzuje služební orgán
(pověřit hodnocením žádostí lze i VK)
• Probíhá až po uplynutí lhůty pro podávání žádostí
– nejlépe společně a v jednom termínu
(transparentnost, rovnost žadatelů, objektivita hodnocení)

• Z otevírání obálek se vyhotovuje protokol (§ 18
odst. 2 SŘ) – se závěrem, zda žadatel:
 splňuje všechny podmínky, pro to, aby byl pozván k pohovoru
X nesplňuje podmínky  žádost je vyřazena dle § 27 odst. 2
ZSS.

Vyřazování žádostí
Služební orgán v případě vad žádosti nevyzývá k odstranění jejích
nedostatků, ale žádost dle § 27 odst. 2 ZSS vyřadí, pokud
– nemá náležitosti stanovené zákonem
– je nesrozumitelná nebo ze žádosti není patrné, kdo ji podal nebo čeho
se domáhá, nebo
– žadatel nesplňuje předpoklady a požadavky podle
§ 25, s výjimkou § 25 odst. 5 písm. b) ZSS.
POZN.: V případě výběrových řízení na služební místa představených je
důvodem pro vyřazení také nedoložení listin prokazujících požadavek
praxe či zastávanou pozici (= nesplnění základního předpokladu účasti ve
výběrovém řízení na sl. místa představeného).

Žadatel se o vyřazení své žádosti písemně vyrozumí.
Proti vyřazení žádostí ZSS nepřepokládá možnost podání opravného
prostředku.

Pohovor
• s žadatelem, jehož žádost nebyla vyřazena
• ZSS nestanoví bližší pravidla:
 nutno blíže upravit v jednacím řádu VK (způsob vedení pohovoru, jeho hodnocení apod.),
 zaměřen na obor služby + na plnění jiného odborného požadavku (§ 27 odst. 3 ZSS)

• členové VK kladou odborné dotazy:
 jednotný charakter (rovnost žadatelů),
 zákaz kladení dotazů osobního charakteru,
 ověření cizího jazyka, jen pokud je na konkrétní sl. místo požadován.

• lze doplnit písemnou zkouškou (§ 27 odst. 4)
• po pohovoru VK hlasuje o tom, zda žadatel uspěl
 popř. se vychází z bodového hodnocení (předem stanovené hranice úspěšnosti)
 protokol o hlasování dle § 134 odst. 3

Protokol o průběhu a výsledku
výběrového řízení
Náležitosti uvedené v § 164 odst. 3 ZSS:
 označení služebního orgánu,
 oboru služby a služebního místa, kterého se výběrové
řízení týkalo,
 jména a příjmení členů výběrové komise,
 výsledek provedeného výběrového řízení,
 jména 3 nejvhodnějších žadatelů (abecedně),
o další úspěšní uchazeči (4. až. X.) – v pořadí, v jakém uspěli,
 seznam žadatelů, kteří neuspěli (abecedně).

 datum vyhotovení
 podpis všech členů výběrové komise,
 poučení o možnosti podat námitky s uvedením lhůty pro
jejich podání a komu se podávají

Námitky proti protokolu
Podává dle § 164 odst. 4 a 5 ZSS žadatel, který
ve výběrovém řízení neuspěl:
– do 5 dnů ode dne doručení protokolu,
– písemné a odůvodněné

Vyřizuje VK (lhůta 15 dnů) :
 námitkám vyhoví  výběrové řízení zruší
X námitky zamítne jako nedůvodné.

Další kola výběrových řízení
• ve výběrovém řízení na služební místa
představených (uvedených v § 53 a násl.) nikdo
neuspěl
• služební orgán vyhlásí druhé kolo výběrového
řízení
• rozšíření okruhu účastníků (tj. původní neúspěšní
žadatelé + další skupiny žadatelů)
• třetí kolo výběrového řízení na sl. místa (§ 55 a
násl. ZSS), tj. služební místa náměstka pro řízení
sekce nebo ředitele sekce, ředitele odboru a
vedoucího oddělení.

Dohoda o výběru nejvhodnějšího
žadatele
• Dle § 28 odst. 2 ZSS, resp. § 28 odst. 3 ZSS,
(uspěli-li méně, než 3 žadatelé).
• Služební orgán + bezprostředně nadřízený
představený. (Pokud se jedná o totožné osoby, dohoda se neuzavírá, pouze dojde k výběru.)
• Dohoda je písemná.
• Ostatní úspěšné žadatele služební orgán
vyrozumí o tom, že na základě uvedené dohody
bude služební místo obsazeno jiným žadatelem.
Pokud k dohodě nedojde (nebo nikdo ve výběrovém
řízení neuspěl)  zrušení výběrového řízení +
vyhlášení nového.

Rozhodnutí o přijetí do sl. poměru
Náležitosti rozhodnutí vyplývají z § 30 ZSS, resp. § 67 až § 69 SŘ.
• pokud není žadatel dosud státním zaměstnancem– rozhodnutí o přijetí
do služebního poměru.
– Služební orgán přijímá žadatele do služebního poměru,
• Na dobu neurčitou.
• Na dobu určitou.

Služební poměr vzniká v souladu s § 31 odst. 1 ZSS dnem, který je uveden
v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.

• rozhodnutí o zařazení na konkrétní služební místo nebo jmenování na
služební místo představeného.
• v rozhodnutí služební orgán státnímu zaměstnanci stanoví také plat –
platové zařazení v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců + příplatky
• Popř. v rozhodnutí uvede další výroky – např. povolení kratší služební doby.
• PROBLÉM! : § 29 odst. 1 X § 59 odst. 1 ZSS

Služební slib
• Skládá se v den nástupu do služby před služebním orgánem (32 ZSS).

Pokud je na služební místo zařazen/jmenován státní zaměstnanec, již služební slib neskládá, neboť
není nově přijímán do služebního poměru.

• Nesložení slibu/složení slibu s výhradou - služební poměr se od počátku
považuje za neexistující (§ 32 odst. 5 ZSS).
• Závažná překážka, která brání v nástupu do služby: státní zaměstnanec o
existenci této překážky služební orgán uvědomí nejpozději do 7 dnů ode
dne jejího vzniku, státní zaměstnanec složí slib v den skutečného nástupu
do služby po odpadnutí překážky (§ 31 ZSS odst. 2).
Pravomoc služebního orgánu přijímat služební slib lze přenést:
• na základě služebního předpisu na podřízené zaměstnance (a contrario
§ 14 odst. 3 a § 15 odst. 5 ZSS);
• § 66 odst. 1 ZSS (institut příkazu k zastupování) k řešení ad hoc případů
např. z důvodu nutné nepřítomnosti osoby, která je služebním orgánem.

Vyhlášení prvních výběrových řízení na služební místa
představených dle § 186 odst. 4 ZSS a § 188 odst. 6 ZSS
• Do výběrových řízení na služební místa
– vedoucího služebního úřadu se mohou přihlásit státní zaměstnanci, za
podmínek uvedených § 186 odst. 4 ZSS (v uplynulých 5 letech po dobu
nejméně 3 let vykonával činnosti podle § 5 ve správním úřadu, ÚSC, instituci
EU, nebo mezinárodní organizaci),
– představených podle § 188 odst. 6 ZSS se mohou přihlásit státní zaměstnanci
ve služebním poměru na dobu neurčitou, kteří vykonávají službu na služebním
místě ve stejném oboru služby, v jakém je služební místo představeného, které
má být obsazeno.

• Výběrových řízení se mohou účastnit i osoby, které dosud
nejsou ve služebním poměru (nejsou státními zaměstnanci),
ale splňují předpoklady pro to, aby jim služební poměr na
základě přechodných ustanovení vznikl ze zákona, nebo do něj
byly přijaty na základě žádosti.

Účast ve výběrovém řízení dosavadních vedoucích správních
úřadů (§ 186 odst. 1 ZSS) a dosavadních vedoucích
zaměstnanců ve správních úřadech (§ 188 odst. 1 ZSS), kteří
čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

Pokud k okamžiku, s nímž ZSS spojuje transformaci jejich
pracovního poměru na poměr služební, čerpají
mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo budou
zařazeni mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo
rodičovské dovolené po tomto okamžiku a
současně budou z tohoto důvodu mimo výkon služby i v
době konání výběrových řízení podle § 186 odst. 4 nebo §
188 odst. 6 ZSS, mohou se těchto výběrových řízení
zúčastnit bez ohledu na trvání mateřské nebo rodičovské
dovolené.

Fikce splnění předpokladů pro účast ve
výběrovém řízení na služební místa
představených dle § 188 odst. 6 a § 186 odst. 4
• Podle § 188 odst. 6 a § 186 odst. 4 ve spojení s § 51 odst. 4 ZSS
osoba, která byla jmenována na služební místo představeného na
dobu určitou, se po dobu 3 let od uplynutí této doby považuje za
osobu splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na
služební představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení.
• Pokud nebude splňovat některý z předpokladů účasti ve výběrovém
řízení podle § 25 odst. 1 ZSS (např. předpoklad vzdělání podle § 25
odst. 1 písm. e) ZSS], může se takového výběrového řízení účastnit.
• Požadavky stanovené služebním orgánem podle § 25 odst. 5 ZSS
pro dané služební místo však žadatel musí splňovat (např.
požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi).

Výběrové řízení na místo vedoucího
služebního úřadu (§ 186 odst. 4 ZSS)
Náměstek pro státní službu:
• nominuje dle § 54 odst. 2 ZSS jednoho člena VK,
• vyhlašuje výběrové řízení (do 12. měsíců od nabytí
účinnosti ZSS).
organizace a administrace výběrového řízení je na
konkrétním služebnímu úřadu,
 případné požadavky dle § 25 odst. 5 ZSS pro příslušné
služební místo vedoucího služebního úřadu musí předem
stanovit služební orgán služebním předpisem.
Výběrové řízení dle § 186 odst. 4 ZSS se zpravidla dokončí
do 30. června 2016.

Děkuji za pozornost.

