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ZÁKON

ze dne 6. ledna 2016,

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vy-
hlášeného pod č. 199/2015 Sb., a zákona č. 298/2015
Sb., se mění takto:

1. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; diplomatickou nebo konzulární hodnost lze
přiznat nebo propůjčit též státnímu zaměstnanci,
který vykonává službu na služebním působišti na
území České republiky, vyžaduje-li to zájem České
republiky“.

2. V § 24 odst. 5 se za větu první vkládá věta
„Výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li se o zařa-
zení státního zaměstnance na služební místo uvol-
něné v souvislosti s vysláním k výkonu zahraniční
služby; to neplatí, jde-li o služební místo představe-
ného.“.

3. V § 51 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Státní zaměstnanec, který byl vyslán k vý-
konu zahraniční služby ze služebního místa předsta-
veného, se po dobu 3 let od ukončení tohoto vyslání
považuje pro účast ve výběrovém řízení na služební
místo představeného za státního zaměstnance vyko-
návajícího službu na služebním místě představeného,
ze kterého byl vyslán k výkonu zahraniční služby.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 67 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Státní zaměstnanec vykonávající službu v Minister-
stvu zahraničních věcí nebo Ministerstvu obrany,
s výjimkou státního zaměstnance podle § 45 odst. 3,
může být vyslán k výkonu zahraniční služby i bez
svého souhlasu, nepřevyšuje-li doba jeho vyslání
6 měsíců a je-li to nezbytné k výkonu zahraniční
služby, a to nejvýše jednou za období 5 let počínající

prvním dnem doby vyslání k výkonu zahraniční
služby bez souhlasu státního zaměstnance.“.

5. V § 67 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Státního zaměstnance lze po ukončení vý-
konu zahraniční služby zařadit po dobu nejvýše 2 let
k výkonu služby na volné služební místo, s výjimkou
služebního místa představeného, bez ohledu na obor
služby stanovený pro volné služební místo; po tuto
dobu není povinen vykonat zvláštní část úřednické
zkoušky pro tento obor služby.“.

6. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „ ; to neplatí pro státního zaměst-
nance, který byl jmenován na služební místo vedou-
cího zastupitelského úřadu před dovršením věku
70 let; v takovém případě skončí služební poměr
státního zaměstnance dnem 31. prosince kalendář-
ního roku, ve kterém byl odvolán ze služebního mís-
ta vedoucího zastupitelského úřadu“.

7. V § 149 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek
přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout též v souvislosti
s jeho vysláním k výkonu zahraniční služby nebo
s ukončením tohoto vyslání, a to na návrh předsta-
veného.“.

8. V § 178 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Služební orgán může za účelem sladění ro-
dinného a osobního života s výkonem služby obsa-
dit služební místo v zastupitelském úřadu, s výjim-
kou služebního místa představeného, osobou, která
je manželem nebo partnerem státního zaměstnance
vyslaného k výkonu zahraniční služby, v pracovním
poměru na dobu určitou podle pracovněprávních
předpisů. Doba trvání pracovního poměru této oso-
by nesmí překročit dobu vyslání dotčeného státního
zaměstnance k výkonu zahraniční služby.

(3) Služební orgán může obsadit služební místo
v zastupitelském úřadu, s výjimkou služebního místa
vedoucího oddělení, osobou v pracovním poměru na
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dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, vy-
žaduje-li to zájem České republiky.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4
a 5.

9. V § 178 odst. 4 a 5 se slova „odstavci 1“ na-
hrazují slovy „odstavcích 1 až 3“.

10. V § 193 odst. 3 se slova „odst. 2“ nahrazují
slovy „odst. 4“.

11. V § 195 se na konci textu doplňují slova
„ ; to neplatí pro státního zaměstnance na služebním
místě vedoucího zastupitelského úřadu“.

12. Na konci § 195 se doplňuje věta „Služeb-
ní poměr státního zaměstnance na služebním mís-
tě vedoucího zastupitelského úřadu skončí dnem
31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl od-
volán ze služebního místa vedoucího zastupitelského
úřadu.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o.,
Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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