Sněmovní tisk č. 71
Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu zákona
(přeložení – maximálně na 60 dnů)
____________________________________________________________________

Poslankyně Jana Hnyková

1.

V § 47 odst. 1 se číslovka „180“ nahrazuje číslovkou „60“.
Stávající znění:
„Státní zaměstnanec může být na dobu nezbytně nutnou, která musí být předem určena,
nejdéle však na dobu 180 dnů v kalendářním roce, přeložen k výkonu služby v oboru
služby, který vykonává, do jiného služebního úřadu nebo do jiného organizačního útvaru
služebního úřadu, a to i bez svého souhlasu. Se souhlasem státního zaměstnance lze dobu
jeho přeložení prodloužit, nejdéle však o dobu 180 dnů.“
Navrhované znění:
„Státní zaměstnanec může být na dobu nezbytně nutnou, která musí být předem určena,
nejdéle však na dobu 60 dnů v kalendářním roce, přeložen k výkonu služby v oboru
služby, který vykonává, do jiného služebního úřadu nebo do jiného organizačního útvaru
služebního úřadu, a to i bez svého souhlasu. Se souhlasem státního zaměstnance lze dobu
jeho přeložení prodloužit, nejdéle však o dobu 60 dnů.“

Odůvodnění:
Jedná se o výrazné zhoršení pozice státního zaměstnance i oproti zákonu č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. To je i v rozporu
se stanoviskem plenárního zasedání RHSD ze dne 30. 6. 2014, ve kterém je mimo jiné
uvedeno, že „…novela zákona o státní službě neobsahovala přísnější úpravu povinností a
omezení státních zaměstnanců, než je tomu u příslušníků ozbrojených sborů v zákoně o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“
Ve stávajícím komplexním pozměňovacím návrhu zákona je stanoveno, že „státní
zaměstnanec může být na dobu nezbytně nutnou přeložen k výkonu služby, nejdéle však
na 180 dnů v kalendářním roce. S jeho souhlasem lze tuto dobu prodloužit, opět nejdéle o
dobu 180 dnů“. Příslušníci bezpečnostních sborů „…mohou být převeleni z důvodu
důležitého zájmu služby nejdéle na dobu 60 dnů…“ – § 36 odst. 1 písm. b) zákona č.
361/2003 Sb.
Příslušníci bezpečnostních sborů mají zcela jiné postavení oproti budoucím
státním úředníkům. Navíc povinnosti a omezení jsou příslušníkům kompenzovány.

