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ZÁKON
ze dne …………………2016,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb. a zákona č. 26/2016 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odstavci 1 písm. g) se za slova „člena Rady“ doplňuje čárka a vkládají slova
„předsedu a místopředsedu“.
2. V § 33 odstavci 1 písm. q) se za slova „člena Rady“ doplňuje čárka a vkládají
slova „předsedu a místopředsedu“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní
úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Doplňuje se předseda a místopředseda Energetického regulačního úřadu do osob vyjmutých z
působnosti zákona č. 234/2014 Sb. Přestože ze stávající úpravy zákona o státní službě je
evidentní, že činnost předsedkyně ERÚ je v současně platné právní úpravě totožná s činností
Rady ERÚ od 1.8.2017, pouze s malými nuancemi a v daném případě předsedkyně ERÚ
vykonává činnosti Rady ERÚ, došlo ze strany ministerstva vnitra a náměstka pro státní službu
k pochybám, které by touto legislativně-technickou novelou měly být odstraněny.
Na předsedu ERÚ by měla být analogicky aplikována výjimka pro předsedu a místopředsedy
dle § 2 odst. 1 písm. g) zákona o státní službě, pak na základě charakteru činnosti vykonávané
současnou předsedkyní by na ni měla být aplikována výjimka podle § 33 odst. 2 písm. g)
zákona o státní službě, tj. neměla by být přijata do služebního poměru, a to pro výkon činností
podle § 2 téhož zákona.
Doplněné body v této legislativně-technické novele napravují nejasnost, kterou vláda
nedokázala vyřešit novelizací energetického zákona, kdy příslušný návrh v Poslanecké
sněmovně byla nucena vrátit do 2. čtení.
Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna schválila navrhovaný zákon podle § 90 odst. 2 zákona
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, zejména na státní rozpočet, rozpočty
krajů a obcí, dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Tento návrh nemá dopad na státní rozpočet, ani na rozpočty krajů a obcí.
Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami
Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána.
Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Zvláštní část
K článku I
Doplňuje se ustanovení, které jednoznačně určuje, že se služební zákon nevztahuje na
předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu.

K článku II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

V Praze dne 29. ledna 2016

Marek Černoch v. r.
Karel Fiedler v. r.
Martin Lank v. r.
Jana Hnyková v. r.
Olga Havlová v. r.
David Kádner v. r.
Augustin Karel Andrle Sylor v. r.
Jiří Štětina v. r.

Úplné znění
§2
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády,
včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,
b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance, který
vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,
c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,
d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g) člena Rady, předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu,
h) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
i) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,
j) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních
úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných,
servisních nebo manuálních prací,
k) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
(2) Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním
sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském
zpravodajství a v Národním bezpečnostním úřadu.
§ 33
Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby
(1) Do služebního poměru nelze přijmout
a) justičního čekatele nebo právního čekatele,
b) poslance nebo senátora,
c) poslance Evropského parlamentu,
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e) člena vlády nebo náměstka člena vlády,
f) vedoucího Úřadu vlády,
g) soudce Ústavního soudu,
h) asistenta soudce Ústavního soudu,
i) asistenta soudce nebo státního zástupce,
j) prezidenta nebo viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) guvernéra, viceguvernéra nebo člena bankovní rady České národní banky,
l) Veřejného ochránce práv nebo zástupce Veřejného ochránce práv,
m) asistenta Veřejného ochránce práv,
n) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
o) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
p) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
q) člena Rady, předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu,
r) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
s) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,
t) člena zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněn (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva“),
u) osobu vykonávající vojenské cvičení nebo mimořádnou službu.
(2) Do služebního poměru nelze dále přijmout
a) soudce,
b) státního zástupce,
c) člena nebo kontrolora Nejvyššího kontrolního úřadu,
d) vyššího soudního úředníka nebo vyššího úředníka státního zastupitelství,
e) vojáka z povolání,
f) příslušníka bezpečnostního sboru,
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g) jinou osobu vykonávající činnost podle § 2.
(3) Je-li na základě výsledku výběrového řízení vybrána k přijetí do služebního
poměru osoba podle odstavce 1 nebo 2, učiní neprodleně právní jednání směřující k
odstranění překážky podle odstavce 1 nebo 2.
(4) Nastanou-li po přijetí do služebního poměru překážky uvedené
a) v odstavci 1, má to za následek pozastavení výkonu služby,
b) v odstavci 2, má to za následek skončení služebního poměru.
(5) Ten, u koho nastala překážka podle odstavce 1 nebo 2, je povinen tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu písemně oznámit služebnímu orgánu; jde-li o státního zaměstnance,
založí se oznámení do jeho osobního spisu.

