Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 798/7 – usnesení ústavně právního výboru
k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve
znění pozdějších předpisů

Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh k bodům AA/2.76,
AA/2.78 a AA/2.79 v tomto znění:
1. V bodě AA/2.76 se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2018“.
2. V bodě AA/2.78 se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2018“.
3. V bodě AA/2.79 se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2017“ a číslo „2021“ se nahrazuje
číslem „2018“.

Odůvodnění:
Pozměňovací návrh reaguje na kritický stav lékařské posudkové služby ve vztahu k věku
lékařů nad 70 let a dlouhodobé neřešení této situace ze strany MPSV.

Navržené znění s vyznačením doporučené změny:
Služební poměr ostatních dosavadních zaměstnanců
§ 190
(1) Dosavadní zaměstnanec vykonávající činnosti podle § 5, který je ke dni 1. července 2015 v
pracovním poměru na dobu neurčitou, má nárok být na základě systemizace podle § 184 odst. 1
přijat do služebního poměru na dobu neurčitou, jestliže

a) splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1,

b) má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5,

c) požádá o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2015 a

d) vykonával v den podání žádosti v uplynulých 10 letech ve správním úřadu, v obecním úřadu obce s
rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti
podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let.

(2) Pracovní poměr dosavadního zaměstnance uvedeného v odstavci 1 trvá ode dne
1. července 2015 až do dne vzniku služebního poměru na dobu neurčitou; to nevylučuje skončení
pracovního poměru podle pracovněprávních předpisů i před vznikem služebního poměru.

(3) Vznik služebního poměru se řídí § 23 a § 30 až 32. Služební orgán vydá rozhodnutí o přijetí
do služebního poměru do 31. prosince 2015.

(4) Nepožádá-li dosavadní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 o přijetí do služebního poměru,
zaniká jeho pracovní poměr na dobu neurčitou uplynutím 30. června 2017 a v případě zaměstnance,
který vykonává činnosti jako lékař orgánu sociálního zabezpečení, uplynutím 31. prosince 2021
2018; to nevylučuje skončení pracovního poměru před tímto dnem podle pracovněprávních
předpisů. Do doby zániku nebo skončení pracovního poměru smí na služebním místě vykonávat
činnosti podle § 5.

(5) Odstavec 4 se použije obdobně i v případě, že dosavadní zaměstnanec požádal o přijetí do
služebního poměru, ale nebyl do něj přijat proto, že nesplňuje předpoklady pro přijetí do služebního
poměru podle § 25 odst. 1; v tomto případě mu přísluší odstupné podle pracovněprávních předpisů.

§ 192

(1) Dosavadní zaměstnanec vykonávající činnosti podle § 5, který je ke dni 1. července 2015 v
pracovním poměru na dobu určitou, má nárok být na základě systemizace podle § 184 odst. 1 přijat
do služebního poměru na dobu určitou, která nesmí překročit dobu, na kterou byl sjednán pracovní
poměr, jestliže

a) splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1,

b) má podle systemizace vykonávat činnosti podle § 5 a

c) požádá o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2015.

(2) Pracovní poměr dosavadního zaměstnance uvedeného v odstavci 1 trvá ode dne
1. července 2015 až do dne vzniku služebního poměru na dobu určitou; to nevylučuje skončení
pracovního poměru podle pracovněprávních předpisů i před vznikem služebního poměru. Do doby
zániku nebo skončení pracovního poměru smí na služebním místě vykonávat činnosti podle § 5.

(3) Vznik služebního poměru se řídí § 23 a § 30 až 32. Služební orgán vydá rozhodnutí o přijetí
do služebního poměru do 31. prosince 2015.

(4) Nepožádá-li dosavadní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 o přijetí do služebního poměru,
zaniká jeho pracovní poměr na dobu určitou uplynutím této doby, nejpozději však uplynutím 30.
června 2017. Nepožádá-li o přijetí do služebního poměru dosavadní zaměstnanec uvedený
v odstavci 1, který vykonává činnosti jako lékař orgánu sociálního zabezpečení, zaniká jeho
pracovní poměr nejpozději uplynutím 31. prosince 2021 2018.

§ 195a

Na státního zaměstnance, který je zařazen nebo jmenován na služební místo lékaře orgánu
sociálního zabezpečení, se v období do 31. prosince 2020 2017 ustanovení § 74 odst. 1 písm. h)
nepoužije. Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo lékaře orgánu
sociálního zabezpečení a který dosáhl věku 70 let přede dnem 1. ledna 2021 2018, skončí služební
poměr dnem 31. prosince 2021 2018.

