Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších návrhů (sněmovní tisk 798)

Předkládá Mgr. Radek Vondráček

I. Návrh

1.

V čl. I úvodní větu uvést ve znění:
„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., zákona
č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb.,
zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto:“.

2.

V čl. I navrhované vložení § 190a označit jako bod 2 a před tento bod vložit bod 1, který
uvést v tomto znění:
„1. V § 159 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
k), které zní:
„k) stanovení platu, je-li předmětem rozhodnutí
1. změna výše platového tarifu v důsledku změny výše platových tarifů stanovených
nařízením vlády, nebo
2. zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně v důsledku dosažení
délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň.“.

II. Odůvodnění
K § 159 - navrhované změny § 159 odst. 2 řeší snížení administrativní zátěže služebního
orgánu, kdy některé úkony vyčleňuje z povinnosti vést o nich řízení a vydávat o nich
rozhodnutí. Navrhuje se vypustit takové úkony, kde je nerovnováha mezi formou rozhodnutí
a obsahem úkonu, jež není tak podstatný a má malý dopad na služební vztahy. Konkrétně se
jedná o změnu výše platového tarifu, k níž dochází ex lege změnou příslušného nařízení
vlády, resp. jeho přílohy, a dále o zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně
v návaznosti na skutečnost, že dosáhl potřebné délky započitatelné praxe pro předmětný
posun.
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III. Vyznačení navrhovaných změn
§ 159
Základní ustanovení
(1) Ustanovení o řízení ve věcech služby se vztahují na rozhodování o
a) přijetí do služebního poměru,
b) zařazení na služební místo,
c) jmenování na služební místo představeného,
d) odměňování,
e) změně služebního poměru,
f) kárné odpovědnosti,
g) skončení služebního poměru,
h) odbytném,
i) odchodném,
j) jmenování a odvolání členem
1. zkušební komise,
2. kárné komise,
3. výběrové komise,
k) povolení
1. kratší služební doby,
2. volna k individuálním studijním účelům,
3. zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního úřadu včetně volna k
němu a zastavení poskytování tohoto volna,
4. výkonu jiné výdělečné činnosti než služby,
l) náhradě nákladů podle § 110,
m) zastavení poskytování úlev ve službě podle § 111.
(2) Ustanovení o řízení ve věcech služby ani ustanovení správního řádu o správním
řízení se nevztahují na rozhodování o
a) jmenování na služební místo představeného a odvolání z tohoto služebního místa, pokud
spadá do působnosti vlády,
b) vyslání na služební cestu,
c) zastupování státního zaměstnance nebo představeného,
d) zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost,
e) povolení pružného rozvržení služební doby,
f) nařízení služební pohotovosti, služby přesčas nebo ve dnech pracovního klidu,
g) povolení neplaceného služebního volna,
h) čerpání dovolené a dodatkové dovolené,
i) prohlubování vzdělání,
j) služebním hodnocení státního zaměstnance.,
k) stanovení platu, je-li předmětem rozhodnutí
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1.

změna výše platového tarifu v důsledku změny výše platových tarifů
stanovených nařízením vlády, nebo
2. zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně v důsledku dosažení
délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň.
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