
Časový harmonogram implementace novely služebního zákona 
 

 

Rok/měsíc/den Činnost Výstup Gestor 
Zapojení 

stakeholdeři 

2014/04/23-30 
Jednání pracovní skupiny pro zákon o státní službě 
Rady hospodářské a sociální dohody 

 RHSD 
LRV, MMR, MPSV, 
odbory, zaměstnavatelé 

2014/05/02-03 
Jednání politicko-expertní skupiny k návrhu 
paragrafového znění komplexního pozměňovacího 
návrhu novely služebního zákona 

 ÚV 

zástupci koaličních 
stran, legislativci, 
odborníci na oblast 
státní služby, NNO 

2014/05 
Předložení paragrafového znění komplexního 
pozměňovacího návrhu novely Poslanecké 
sněmovně 

Paragrafové znění 
komplexního 
pozměňovacího návrhu 
novely 

Poslanci - předkladatelé  

2014/06 
Schválení komplexního pozměňovacího návrhu 
novely v Poslanecké sněmovně 

Naplnění závazků 
vyplývajících z Dohody 
o partnerství 

Poslanecká sněmovna 

členové 
ústavněprávního výboru 
a výboru pro veřejnou 
správu Poslanecké 
sněmovny, konzultace 
s členy ústavněprávního 
výboru a výboru pro 
veřejnou správu 
Senátu, odbory, NNO 

2014/07 Schválení novely v Senátu  Senát 

členové 
ústavněprávního výboru 
a výboru pro veřejnou 
správu Senátu, odbory, 
NNO 

2014/07 
Zahájení činnosti Generálního ředitelství státní 
služby jako organizační jednotky Úřadu vlády 
(ustanovení již účinná) 

 ÚV  



2014/07/01 
Úřad vlády zahajuje realizaci ESF projektu 
„Příprava implementace novely služebního zákona“ 

 ÚV/GŘSS  

2014/07-09 

Analyzování procesů státní správy ve vazbě na 
novelu služebního zákona: 

- personalistika,  
- systemizace,  
- vzdělávání,  
- úřednická zkouška,  
- odměňování,  
- kvalita. 

Analýza stávajícího 
stavu fungování státní 
správy 

ÚV/GŘSS 
správní úřady, odbory, 
NNO, odborníci na 
oblast státní správy 

2014/07-12 
Příprava na „překlopení“ stávajících zaměstnanců na 
základě systemizace na rok 2015 

 
správní úřady 

ÚV/GŘSS 
 

2014/10 Jmenování generálního ředitele státní služby 
Generální ředitel státní 
služby 

ÚV/GŘSS 
jmenuje vláda 

výběrová komise 
jmenovaná vládou 

2014/10 Konference ke státní službě  ÚV/GŘSS 

správní úřady, odbory, 
NNO, odborníci na 
oblast státní správy, 
široká veřejnost 

2014/10 
Tvorba prováděcího předpisu pro jmenování státních 
tajemníků 

Prováděcí předpis pro 
jmenování státních 
tajemníků 

ÚV/GŘSS  

2014/10-12 Výběrová řízení na pozice státních tajemníků  ÚV/GŘSS správní úřady 

2014/11 

Novelizace:  
- NV č. 222/2010, o katalogu prací ve 

veřejných službách a správě, 

- NV č. 85/2003, kterým se stanoví obory 
státní služby, 

Naplnění Plánu 
legislativních prací 
vlády na rok 2014 

MPSV 
ÚV/GŘSS 

schvaluje vláda 
správní úřady 



- NV č. 328/2013, o stanovení rozsahu a 
způsobu poskytovaní údajů do Informačního 
systému o platech, 

- NV č. 564/2006, o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě. 

2014/11 – 2015/02 

Tvorba metodik procesů státní služby ve vazbě na 
novelu služebního zákona (personalistika, 
systemizace, vzdělávání, úřednická zkouška, 
odměňování, kvalita) 

Metodiky státní služby ÚV/GŘSS 
správní úřady, odbory, 
NNO, odborníci na 
oblast státní správy 

2015/01/01 Jmenování státních tajemníků Státní tajemníci  
ÚV/GŘSS 

jmenuje generální 
ředitel 

správní úřady 

2015/01/01 
„Překlopení“ zaměstnanců do režimu služebního 
zákona 

 správní úřady  

2015/01/01 
Účinnost zrušení smluvních platů, platového rozpětí 
(skoky v platových stupních), zastropování odměn 

Úprava odměňování  správní úřady 

2015/03-06 

Tvorba služebních předpisů státní služby ve vazbě 
na novelu služebního zákona: 

- personalistika,  
- systemizace,  
- vzdělávání,  
- úřednická zkouška,  
- odměňování,  
- kvalita. 

Služební předpisy státní 
služby 

ÚV/GŘSS 
schvaluje generální 

ředitel 

správní úřady, odbory, 
NNO, odborníci na 
oblast státní správy 

2015/06-12 
Vzdělávání personálních útvarů k implementaci 
služebního zákona 

 ÚV/GŘSS správní úřady 



2015/01-06 
Příprava jednotné systemizace pro návrh Státního 
rozpočtu na rok 2016 

 správní úřady  

2015/01-12 
Výběrová řízení na pozice vedoucích služebních 
úřadů a ředitelů sekcí 

 
ÚV/GŘSS 

správní úřady 
 

2015/10 Konference ke státní službě  ÚV/GŘSS 

správní úřady, odbory, 
NNO, odborníci na 
oblast státní správy, 
široká veřejnost 

2015/12/31 
Ukončení ESF projektu Úřadu vlády „Příprava 
implementace novely služebního zákona“ 

 ÚV/GŘSS  

2016/01/01  
Účinnost služebních 
předpisů 
Jednotná systemizace 

ÚV/GŘSS 
správní úřady 

schvaluje generální 
ředitel 

 

2016/01-12 
Výběrová řízení na pozice ředitelů odborů a 
vedoucích oddělení 

 správní úřady  

2017/01/01  
Všichni představení 
prošli výběrovým 
řízením 

správní úřady  

 


