Návrh změny (1. aktualizace) metodického pokynu
náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým
se stanoví podrobnosti ke skončení služebního poměru
Článek 6 (zrušení poslední věty v odstavci 5, doplnění poznámky pod čarou č. 23)

Článek 6
Skončení služebního poměru pro nesplnění jiného předpokladu potřebného
k výkonu služby bez zavinění služebního úřadu [§ 72 odst. 1 písm. c)]
(1) Služební orgán rozhodne o skončení služebního poměru, nesplňuje-li státní
zaměstnanec bez zavinění služebního úřadu jiný předpoklad potřebný k výkonu služby.
(2) Jiným předpokladem potřebným k výkonu služby, jehož pozbytí je důvodem pro
skončení služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě, se rozumí
především takový předpoklad, který je vymezen v § 25 odst. 1 zákona o státní službě
s výjimkou předpokladu státního občanství České republiky, občanství členského státu
Evropské unie nebo státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru15, předpokladu bezúhonnosti a předpokladu plné svéprávnosti16. Pomineme-li jako
nemožné pozbýt předpoklad již dosaženého věku 18 let, jedná se o předpoklad dosažení
vzdělání stanoveného zákonem o státní službě a předpoklad potřebné zdravotní způsobilosti.
Tyto předpoklady musí státní zaměstnanec splňovat po celou dobu výkonu služby17.
(3) K nesplnění předpokladu dosažení vzdělání stanoveného zákonem o státní
službě může dojít v návaznosti na řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo
její součásti na veřejné vysoké škole18, soukromé vysoké škole19, státní vysoké škole20, popř.
bude-li rozhodnuto o zrušení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení
v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České
republice (nostrifikace)21, anebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České
republice22.
(4) Státní zaměstnanec je podle § 34 odst. 1 zákona o státní službě povinen bez
zbytečného odkladu oznámit služebnímu úřadu, že předpoklad dosažení vzdělání
stanoveného zákonem o státní službě přestal splňovat. Neoznámením nebo zatajením
skutečností o neplnění předpokladu dosažení vzdělání stanoveného zákonem o státní službě
se státní zaměstnanec dopouští porušení svých zákonných povinností a vystavuje riziku
vzniku odpovědnosti za způsobenou škodu.

Nesplnění předpokladu občanství členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvním státem
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je důvodem pro skončení služebního poměru
rozhodnutím služebního orgánu podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě.
16 Nesplnění předpokladu bezúhonnosti či plné svéprávnosti je důvodem pro skončení služebního
poměru ze zákona, nikoliv rozhodnutím služebního orgánu [viz § 74 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona
o státní službě].
17 Viz § 34 odst. 1 zákona o státní službě.
18 Viz § 47c až 47e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).
19 Viz § 47f zákona o vysokých školách.
20 Viz § 47g zákona o vysokých školách.
21 Vydaného podle § 108 a 108a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
22 Vydaného podle § 89 až 90b zákona o vysokých školách.
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(5) Ve smyslu závěru poradního sboru č. 16 ze dne 8. září 2017 k nesplnění
předpokladu potřebné zdravotní způsobilosti stanoveného zákonem o státní službě může
dojít v ojedinělých případech, je-li řádně prokázané, že státní zaměstnanec nemůže
a v následujících 6 měsících (180 dnech podle § 43 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách) nebude moci vykonávat službu na žádném služebním
místě23 z důvodu, že nesplňuje předpoklad zdravotní způsobilosti potřebný k výkonu služby
a že příčinou této skutečnosti není onemocnění způsobené služebním úrazem nebo nemocí
z povolání nebo ohrožení touto nemocí24. Úvahy, kterými se služební orgán řídil při hodnocení
plnění předpokladu zdravotní způsobilosti potřebného k výkonu služby, jakož i odkazy
na podklady (např. obsah lékařských posudků vydaných poskytovateli pracovnělékařských
služeb, obsah znaleckých posudků) budou uvedeny v odůvodnění rozhodnutí o skončení
služebního poměru. Do doby skončení služebního poměru lze státního zaměstnance zařadit
mimo výkon služby z organizačních důvodů.
(6) O skončení služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě
by mohl služební orgán rozhodnout i v případě, že se státní zaměstnanec opakovaně odmítá
dostavit na periodickou, příp. mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku (dále jako
„pracovnělékařská
prohlídka“).
Odmítne-li
se
státní
zaměstnanec
dostavit
na pracovnělékařskou prohlídku, uplatní se fikce zdravotní nezpůsobilosti pro výkon služby
na daném služebním místě (srov. § 43 odst. 8 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách). Služební orgán je v takovém případě povinen státního zaměstnance
podle § 61 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 61 odst. 2 písm. a) zákona o státní službě převést
na jiné služební místo, na němž je služba pro něj vhodná. V rámci řízení o převedení však
služební orgán musí před vydáním rozhodnutí státního zaměstnance znovu vyslat
na pracovnělékařskou prohlídku s tím, že zdravotní způsobilost bude posuzována pro výkon
služby na novém služebním místě. Odmítne-li se státní zaměstnanec na prohlídku dostavit,
uplatní se fikce zdravotní nezpůsobilosti pro výkon služby na novém služebním místě, služební
orgán státního zaměstnance potřetí vyšle na pracovnělékařskou prohlídku s tím, že zdravotní
způsobilost bude posuzována pro výkon služby na dalším (v pořadí již třetím) služebním místě
(pokud je takové služební místo k dispozici). Pokud se státní zaměstnanec znovu na prohlídku
nedostaví, znovu se uplatní fikce zdravotní nezpůsobilosti pro výkon služby na dalším (v pořadí
již třetím) služebním místě a služební orgán zahájí řízení o skončení služebního poměru podle
§ 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě, neboť byla opakovaně uplatněna fikce zdravotní
nezpůsobilosti (řízení o převedení služební orgán zastaví). Státní zaměstnanec by měl být
o tom, že opakované odmítání podrobit se pracovnělékařské prohlídce by mohlo vést
ke skončení služebního poměru, poučen již při zahájení řízení o převedení na jiné služební
místo.
(7) Podmínkou skončení služebního poměru je, že státní zaměstnanec nesplňuje jiný
předpoklad bez zavinění služebního úřadu. Služební úřad proto nesmí mít jakýkoliv podíl
či nést odpovědnost za ztrátu jiného předpokladu u státního zaměstnance.
(8) Nesplnění požadavku státního občanství České republiky podle § 25 odst. 4 zákona
o státní službě, požadavku úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo
jiného odborného požadavku podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě nebo
požadavku způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi podle § 25 odst. 5 písm. b)
zákona o státní službě potřebné pro výkon služby na služebním místě není důvodem pro
Pokud v rámci celé státní služby existuje vhodné služební místo, na kterém státní zaměstnanec
může nebo v následujících 6 měsících bude moci vykonávat službu, je služební orgán povinen
státního zaměstnance převést na toto služební místo podle § 61 odst. 2 písm. a) zákona o státní
službě, a pokud toto vhodné služební místo není volné, je služební orgán povinen státního
zaměstnance zařadit mimo výkon služby z organizačních důvodů podle § 62 odst. 1 zákona
o státní službě.
24 Onemocnění způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání totiž nemůže být posouzeno jako
nesplnění předpokladu potřebné zdravotní způsobilosti bez zavinění služebního úřadu, které je nutnou
podmínkou pro skončení služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě.
23

skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu podle § 72 odst. 1 písm. c)
zákona o státní službě, protože se nejedná o předpoklad nezbytný pro další trvání služebního
poměru, nýbrž o požadavek stanovený pro služební místo.
(9) Služební poměr státního zaměstnance skončí uplynutím 60 dnů následujících
po dni doručení rozhodnutí o skončení služebního poměru. Řízení ve věci skončení
služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu je upraveno v čl. 8 tohoto metodického
pokynu.
(10) Vzor rozhodnutí o skončení služebního poměru pro neplnění jiného předpokladu
potřebného k výkonu služby bez zavinění služebního úřadu je přílohou č. 4 tohoto
metodického pokynu.

V Praze dne 1. 11. 2021
Č. j.: MV-102404-2/OKV-2020
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
náměstek ministra vnitra
pro státní službu
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