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Služební vs. pracovní poměr

➢ rozhodnutí o přijetí do služebního poměru vs. pracovní
smlouva

➢veřejnoprávní povaha služebního poměru

➢ rozhodování ve věci služebního poměru v řízení ve
věcech služby (zejména vznik, změny a skončení
služebního poměru; kárné řízení)

➢ služební orgán (předseda NSÚ, ředitel SOSÚ a ředitelé
KSÚ)



Platová stabilita

➢ právo na plat a platový postup – nelze snížit platovou třídu bez
souhlasu státního zaměstnance

➢ stabilita osobního příplatku – závislost na služebním hodnocení;
možnost podat námitky, možnost podat odvolání proti rozhodnutí ve
věci osobního příplatku

➢ možnost připočtení 5 let praxe pro zvýšení platového stupně
v návaznosti dvě po sobě jdoucí služební hodnocení s vynikajícími
výsledky a s nejvyšším bodovým hodnocením



Stabilita služebního vztahu 
a obrana státního zaměstnance

➢ právo odmítnout vykonávat služební úkoly – pokud nespadá do
vykonávaného oboru služby nebo působnosti organizačního útvaru

➢ právo podat odvolání proti rozhodnutí ve věci služebního poměru
nebo stížnost ve věci služebního poměru nebo výkonu služby

➢ whistleblowing – v případě podezření ze spáchání protiprávního
jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem
nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při
výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti
s tím, lze oznámit, a to i anonymně, prošetřovateli

➢ organizační změny neznamenají výpověď – převedení na jiné
služební místo, případně zařazení mimo výkon služby z organizačních
důvodů, při případném skončení služebního poměru odbytné, popř.
odchodné



Dovolená a služební volno

➢ dovolená – 5 týdnů (možnost převést 1 týden do následujícího roku)

➢ služební volno k individuálním studijním účelům (§ 108 ZSS) – 6 dnů

➢ indispoziční volno – 5 dnů

➢ neplacené volno – lze povolit podle § 105 ZSS

➢ širší rozsah překážek ve službě na straně státního zaměstnance, za
které přísluší plat – kromě nařízení vlády č. 590/2006 Sb. další
placené překážky na základě nařízení č. 135/2015 Sb. (např. 1 den
volna k zařízení osobních záležitostí, 1 den volna k doprovodu
prvňáčka do školy, 1 den volna k účasti na promoci, 1 den volna
k účasti na svatbě sourozence nebo vnoučete)



Sladění rodinného a osobního života                   
s výkonem služby

➢ služební úřad vytváří podmínky pro sladění rodinného a osobního
života s výkonem služby zejména (§ 116 ZSS):

▪ rozvržením služební doby včetně stanovení začátku a konce služební doby
a pružného rozvržení služební doby

▪ povolováním kratší služební doby

▪ sjednáváním možnosti vykonávat službu z jiného místa a

▪ zřizováním školských zařízení za účelem předškolního vzdělávání nebo
poskytováním péče o dítě v dětské skupině podle jiného zákona

➢ státní zaměstnankyně / zaměstnanci zařazení mimo výkon služby
z důvodu MD/RD nebo čerpající neplacené volno do 4 let věku dítěte:

▪ umožnění vzdělávání (na žádost)

▪ umožnění přístupu k informacím o změnách v působnosti a organizaci
služebního úřadu a přístup na místo výkonu státní služby, pokud to povaha
správních činností nevylučuje

➢ služební úřad může vyhradit prostory, které slouží ke krátkodobému
využití a pobytu dětí státních zaměstnanců v rámci jejich služební
doby



Ocenění za příkladný výkon služby, odměny 
k životním a pracovním výročím

➢ písemná pochvala nebo věcný dar (do hodnoty 5 000 Kč) za příkladný výkon
(§ 86 ZSS)

➢ peněžitá odměna za významný skutek s projevem osobní odvahy
a statečnosti nebo poskytnutí pomoci při předcházení, likvidaci nebo
odstraňování událostí, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život
(§ 86 odst. 4 ZSS)

➢ peněžitá odměna při životním jubileu (§ 86 odst. 4 ZSS) – 5 000, 8 000
a 10 000 Kč při jubileu 40, 50 a 60 let věku (KDVS)

➢ peněžitá odměna při pracovním jubileu (§ 86 odst. 4 ZSS) – 5 000, 10 000,
15 000 a 20 000 Kč při jubileu při trvání 10, 20, 30 a 40 let trvání služebního
poměru (KDVS)

➢ peněžitá odměna při prvním skončení služebního poměru po přiznání
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku
na starobní důchod (§ 86 odst. 4 ZSS) – 5 000, 10 000 a 15 000 Kč při trvání
služebního poměru 5, 10 a 15 let (KDVS)



Děkujeme za pozornost


