
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

ve znění pozdějších předpisů  

 

(tisk 613) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 150 

z 41. schůze konané dne 14. října2015 (tisk 613/1) 

 

1. V čl. I bodě 4 se slova „1 rok“ nahrazují slovy „6 měsíců a je-li to nezbytné k výkonu zahraniční 

služby, a to nejvýše jednou za období 5 let počínající prvním dnem doby vyslání k výkonu 

zahraniční služby bez souhlasu státního zaměstnance“. 

 

2. V čl. I se za bod 5 vkládá nový bod 5a, který zní:  

„5a. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; to neplatí pro státního 

zaměstnance, který byl jmenován na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu před 

dovršením věku 70 let; v takovém případě skončí služební poměr státního zaměstnance dnem 

31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl odvolán ze služebního místa vedoucího 

zastupitelského úřadu“.“. 

 

3. V čl. I bodě 6 se v § 178 odst. 3 slovo „představeného“ nahrazuje slovy „vedoucího oddělení“ a 

slovo „též“ a slova „je-li to nezbytné k výkonu zahraniční služby“ se zrušují.  

 

4. V čl. I se doplňují body 9 a 10, které znějí: 

„9. V § 195 se na konci textu doplňují slova „ ; to neplatí pro státního zaměstnance na služebním 

místě vedoucího zastupitelského úřadu“. 

10. Na konci § 195 se doplňuje věta „Služební poměr státního zaměstnance na služebním místě 

vedoucího zastupitelského úřadu skončí dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl 

odvolán ze služebního místa vedoucího zastupitelského úřadu.“.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 26. listopadu 2015 
 

 

B. Poslanec Jeroným Tejc 

B1. K bodu 3 usnesení ústavně právního výboru č 150 (tisk 613/1) 

 V  bodu 3 v § 178 odst. 3 se slova „je-li to nezbytné k výkonu zahraniční služby“ nahrazují slovy 

„a je-li to nezbytné k výkonu zahraniční služby“. 

 

B2. V čl. I se za bod 5 vkládá nový bod nový bod 5a, který zní: 

„5a. V § 149 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 „(3) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout též 

v souvislosti s jeho vysláním k výkonu zahraniční služby nebo s ukončením tohoto vyslání, a to na 

návrh představeného.“.“. 
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C. Poslankyně Jana Hnyková 

V čl. I se za bod 5 vkládá nový bod 5a, který zní: 

„5a. V § 151 se za slova „činí“ vkládá slovo „minimálně“.“. 

 

 

D. Poslankyně Jana Pastuchová 

V čl. I bodě 4 se slova „1 rok“ nahrazují slovy „6 měsíců a je-li to nezbytné k výkonu zahraniční 

služby, a to nejvýše jednou za období 9 let počínající prvním dnem doby vyslání k výkonu 

zahraniční služby bez souhlasu státního zaměstnance“. 

 

 

E. Poslanec Ladislav Velebný  

V čl. I bodě 4 se za slovo „obrany“ vkládají slova „ , s výjimkou státního zaměstnance podle § 45 

odst. 3,“.  

 

 

F. Poslanec Zbyněk Stanjura 

F1. V čl. I se za bod 5 vkládá nový bod 5a, který zní: 

„5a. § 80 se zrušuje.“. 

 

F2a. V čl. I se vkládají nové body X1 až X10, které znějí: 

„X1. V § 9 odst. 2 písm. a) se zrušuje. 

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b). 

 

X2. V § 9 odst. 7 větě druhé se slova „o náměstka pro řízení sekce nebo“ zrušují. 

 

X3. V § 9 odst. 8 se slova „pro řízení sekce“ nahrazují slovy „člena vlády“. 

 

X4. V § 15 odst. 1 se slova „pro řízení sekce“ nahrazují slovy „člena vlády“. 

 

X5. V § 55 odst. 1 se věta první zrušuje. 

 

X6. V § 57 odst. 2 větě druhé se slova „pro řízení sekce“ nahrazují slovy „člena vlády“. 

 

X7. V § 84 odst. 2 se věta poslední zrušuje. 

 

X8. V § 94 odst. 2 se slova „nebo náměstka pro řízení sekce“ zrušují. 

 

X9. V § 156 se odstavec 4 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako na odstavce 4 a 5. 

 

X10. V § 173 se odstavec 2 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.“. 
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F2b. Za čl. I se vkládá nový čl. II, přechodné ustanovení, který zní: 

„Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Dosavadní náměstek pro řízení sekce dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 

pozdějších předpisů, se dnem účinnosti tohoto zákona považuje za náměstka člena vlády dle zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

Dosavadní čl. III, účinnost, se označuje jako čl. IV. 

 

(Poznámka legislativního odboru: 

Uvedený pozměňovací návrh je nezbytné promítnout rovněž do ustanovení § 52 odst. 3 písm. a), 

§ 53 odst. 3 písm. a), nadpisu § 55, § 55 odst. 2 a přílohy č. 2 k zákonu.) 

 

F3a. V čl. I se vkládají nové body X1 až X3, které znějí: 

„X1. V § 2 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 

„j) Úřad pro jadernou bezpečnost“. 

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l). 

 

X2. V § 11 odst. 4 věta druhá se slova „a Státní úřad pro jadernou bezpečnost“ zrušují. 

 

X3. V § 19 odst. 4 se slova „nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“ zrušují.“. 

 

F3ba. V názvu zákona se doplňují slova „ , a zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů“. 

 

F3bb. Dosavadní čl. I se označuje jako ČÁST PRVNÍ čl. I a doplňuje se ČÁST DRUHÁ čl. II, 

která zní: 

„ČÁST DRUHÁ 

Změna atomového zákona 

 

Čl. II 

V § 3 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 

249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se v odstavci 2 část věty za 

středníkem včetně středníku zrušuje. 

 

Dosavadní čl. III, účinnost, se označuje jako ČÁST TŘETÍ čl. IV. 

 

V Praze 27. listopadu 2015 

 

 

JUDr. Jeroným Tejc, v.r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 

 

 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r. 

zpravodajka zahraničního výboru 
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