Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ke
sněmovnímu tisku č. 71 (služební zákon)
Poslanec Bc. Jan Klán
V § 2 odstavci 1 „tento zákon se nevztahuje na“, se za písmeno „j“ vkládá nové písmeno „k“
ve kterém se uvádí, že zákon se nevztahuje na prezidenta a viceprezidenta NKÚ. Dále člena
nebo kontrolora NKÚ.
§2
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, kteří vykonávají další činnosti pro člena
vlády, včetně zaměstnanců zařazených v kabinetu člena vlády,
b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance, kteří
vykonávají činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,
c) náměstka člena vlády a zaměstnance, kteří vykonávají činnosti pro náměstka člena vlády;
to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance,
d) členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
e) člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g) předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu,
h) předsedu a inspektory Úřadu pro ochranu osobních údajů,
i) předsedu Českého statistického úřadu,
j) zaměstnance, kteří vykonávají pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních
úřadech, a na zaměstnance, kteří pouze řídí, organizují a kontrolují výkon pomocných,
servisních nebo manuálních prací.k) prezidenta a viceprezidenta NKÚ. Člena nebo
kontrolora NKÚ.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v návrhu zákona o státní službě lze uvádět výjimky je nutné ze zákona
vyjmout prezidenta a viceprezidenta NKÚ. Jedná se o volené funkce. Z výše uvedeného
odstavce 1 je patrno, že zákon se nevztahuje na volené funkcionáře. NKÚ má navíc svoji
specifickou vlastnost, kdy je zakotven v Ústavě v samotné hlavě V. Dále, pokud v paragrafu
34 „překážky jmenování do služby nebo výkonu služby“ jsou uváděny další výjimky, musí
být uvedeny i v paragrafu 2, odstavci 1. Respektive je lepší vypustit buď paragraf 2, nebo
paragraf 34, protože se jedná o duplicitu. K tomu má NKÚ svůj vlastní zákon.

