
Zpráva ke stavu 
veřejné správy

Ve zkratce
Nejvýznamnější událostí v uplynulém půlroce bylo předložení novely 
služebního zákona, která míří do druhého čtení v Poslanecké sněmov-
ně. Experti jsou v jejím obsahovém hodnocení opatrně pozitivní, ale 
za nepřijatelný považují netransparentní způsob, jakým byla sepsána. 
Uplatněný přístup k přípravě novely podkopává jeden ze základních 
principů moderního vládnutí, jímž je zapojení stakeholderů. Nedosta-
tečná komunikace může zároveň budit dojem posilování politického 
vlivu na apolitickou správu státu, což by bylo zcela v rozporu s původ-
ním posláním služebního zákona a jeho podoby existující ve vyspělých 
zemích. Experti ve zprávě dále upozorňují na opakované podceňování 
rizika další vlny covidu a na chybějící systémové poučení, které by se 
promítlo do legislativy a vytvoření strategických plánů. Kritizují také 
neefektivní způsob rozdělování dotací.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Podnikání kroků politické repre-
zentace k reformě státní správy.

Negativní trendy 

 ↘ Zjednodušit neefektivní způsob 
rozdělování evropských peněz.

 ↘ Otevřít tvorbu práva, ze které se 
čím dál tím více stává uzavřená 
záležitost bez participace širšího 
množství aktérů. To má dopady 
na kvalitu legislativy.

Hlavní zjištění

Nepřipravenost na další vlnu covidu
Zatímco počty nakažených covidem u nás i ve světě 
rostou, nezdá se, že by česká veřejná správa podnika-
la jakékoli preventivní kroky. Potenciálně se tak opět 
můžeme dostat do stavu, kdy nebudeme na další vlnu 
připraveni a budeme opět improvizovat. Přičemž nejde 
jen o připravenost materiální (roušky a jiný zdravotnic-

ký materiál ve skladech), ale také právní. Pandemické-
mu zákonu končí účinnost 30. listopadu 2022, o úpravě 
krizové legislativy se zatím veřejně ani nemluví, a pro-
to znovu hrozí, že na podzim budeme svědky vyhlašo-
vání nouzového stavu a ohýbání právního řádu.

HROZBA!



Novela služebního zákona: Náměstci
Zatímco pozornost na sebe v novele služebního zákona 
strhává “zrušení odborných náměstků”, důležitější jsou 
jiné novinky. Odborní náměstci nejsou rušeni ani ne-
dochází ke změně kompetencí, jsou jen přejmenováni 
na vrchní ředitele, což je pozitivní krok, který odstraní 
zmatek, který s sebou nesly dva typy náměstků (“poli-
tičtí” a “odborní”), kteří ale měli úplně odlišné pravo-

moci a úkoly. Jedinou podstatnou změnou v této oblasti 
je nová možnost mít na ministerstvu více než dva poli-
tické náměstky. Jejich počet nově limituje jen politické 
rozhodnutí a velikost rozpočtu. Je úkolem médií a veřej-
nosti, aby hlídala, že se političtí náměstci nestanou hoj-
ně využívanou politickou trafikou, která bude zatěžovat 
rozpočet státní správy.

Novela služebního zákona: Funkční období a výběrová řízení
Zrychlení výběrových řízení lze považovat za pozitivní po-
sun, neboť délka výběrových řízení a jejich administrativ-
ní náročnost byla plošně kritizována. Otázkou ale je, zda 
nedochází k přílišným zásahům do otevřenosti a transpa-
rentnosti výběrových řízení na úkor efektivity (kombinaci 
zkracování lhůt a dalších efektivizačních opatření nevá-
zaných na mimořádnou potřebu bude třeba vyhodnotit).
Neutrálně lze hodnotit zavedení funkčních období pro 
management státní správy. Zarážející je ale to, že dosud 

nemáme informace, kolika osob se přesoutěžení v násle-
dujících letech bude týkat. Státní správa by velkým množ-
stvím povinných výběrových řízení a změnami v man-
agementu mohla být zahlcena až destabilizována v době, 
kdy se potýkáme s několika krizemi. Otázky tedy vzbuzu-
je vhodnost načasování i rozložení změny v čase (vhod-
nější by se obecně jevilo funkční období v délce více než 5 
let), přičemž je zásadní, aby ani v případě neúspěchu při 
přesoutěžení úředník neztrácel nabytou senioritu.

“Řešit problémy pomocí improvizace je v Če-
chách tradicí. Navzdory tomu, že to obvykle 
nějak vyšlo, si musíme přiznat, že s rostoucí 
komplexností přicházejících problémů to jednou 
ošklivě nevyjde.” — Edvard Outrata

„Hranice mezi legitimním politickým rozhodo-
váním a nezávislým výkonem státní správy musí 
být ze zákona jasně vymezena.“ 
— Martin Potůček

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Zahájit skutečně zásadní reformu státní správy 
a posílit v ní roli vedení státní služby.

2. Modernizovat způsob služebního hodnocení (za-
komponovat osobní rozhovory a hodnocení meto-
dou 360 stupňů u vedoucích pracovníků).

3. Zefektivnit koncept rozdělování dotací tak, aby 
byla více zohledněna kvalita a přínos.

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.
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