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HLAVNÍ DŮVOD? 

Zákon č. 218/2002 Sb., 

7 mld.Kč/ročně 

Pozitiva: Stabilita, kariérní řád, 
jistota, 

 

Negativa: konzervace méně 
schopných, nízká specializovaná 

odbornost 

Zákoník práce 

Minimální ochrana 

Velká fluktuace 

Velký vliv politizace 

Nové řešení  = 
kompromis 
zvýšená ochrana 
odpolitizování 
stabilizace 
zkvalitnění  
lepší výběr a snížení 
administrativy 
ufinancovatelný systém 
flexibilní a odborný 
Prostupný 
 
Pozitiva zákona č 
312/2002 Sb., ověřená 
praxí 
 
 







PROČ JE POTŘEBNÝ NOVÝ ZÁKON?  

 spojený model veřejné správy 

 zákony č. 312/2000 SB., a č. 218/2002 Sb., 

 prostupnost mezi státem a územními 
samosprávnými celky 

 neexistence zásadních rozdílů 

 změny pojetí veřejné správy 

 jednotný systém výběru i celoživotního učení  

 požadavek EU 

 



ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

 odděleně upravit pro úředníky a zaměstnance 

 sjednocení práv a povinností pro všechny 
úředníky VS 

 rozšíření institucionální působnosti 

 Zúžení osobní působnosti 

 Veřejnoprávní úprava pro úředníky 

 Soukromoprávní úprava pro zaměstnance 

 odpolitizování VS 

 

 



OSOBNÍ PŮSOBNOST – ÚŘEDNÍCI A ZAMĚSTNANCI 

 zaměstnanci ministerstev a ústředních správních 
úřadů, krajů a obcí vykonávající vrchnostenskou 
státní správu, u ministerstev a ostatních 
ústředních správních úřadů a krajů úředníci 
vykonávající působnosti na úseku legislativy, 
tvorby koncepcí a strategií  

 zaměstnanci – všichni ostatní ve správních 
úřadech a ÚSC 

 zaměstnanci zabezpečující činnost politických 
funkcí 

 



ZÁSADNÍ ZMĚNY - ÚŘEDNÍK 

 změna ve výběrových řízeních 

 zvýšená ochrana a kariérní princip 

 odpolitizovování 

 odměňování (úprava vnitřní struktury platu či 
mzdy, cílové odměny, navázání na kariérní 
systém, atd.)  

 změny v systému vzdělávání 

 centralizace ověření 

 

 



 Zvýšená ochrana oproti ZP 

Minimální kompenzace 

 Jiné pojetí výběrových řízení 

 Změny v odměňování 

ZÁSADNÍ ZMĚNY - ZAMĚSTNANEC 



NOVÉ POJETÍ VÝBĚRU 

tříúrovňové výběrové řízení: 

 

1. vnitřní zjednodušené VŘ  – kariérní prvek 

2. vnější VŘ – Burza práce 

3. vnější výběrové řízení  

 

pozitiva: snížení byrokratické zátěže, zjednodušení 
řízení, snížení veřejných výdajů, transparentnost, 
do VS vstupují jen „skuteční zájemci“ 



CO SE ZMĚNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ ? 

 řízení a koordinace systému 

 centralizace ověřování 

 liberalizace přípravy 

 centrální lektorský sbor 

 závazné vzorové vzdělávací programy 

 NE uznání rovnocennosti vzdělání 

 NE akreditacím 

 

 

 



ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ 



DRUHY PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE 



KDO BUDE VZDĚLÁVAT A OVĚŘOVAT? 



BUDE NA TO TŘEBA VÍCE PENĚZ? 

Odpověď zní: „NE“, ale je třeba provést změny: 

 dokončit reformu ústřední státní správy 

 dokončit reformu decentralizovaného výkonu 
státní správy 

 dokončit projekt Mapa veřejné správy 

 dokončit projekt Registr práv a povinností 

 dokončit standardizaci 


