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IV. 

 
ODŮVODNĚNÍ 

 
A. Obecná část 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 
právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku, včetně 
zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen 
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších 
případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, 
byl připraven za účelem změny stávající právní úpravy, která vymezuje případy, kdy lze 
s ohledem na zvláštní povahu výkonu státní služby přijmout osobu do služebního poměru 
na dobu určitou. Současná úprava této problematiky neodpovídá potřebám služebních úřadů, 
a to zejména těch služebních úřadů, v nichž dochází k zařazování či jmenování státních 
zaměstnanců na služební místa zařazená v implementační struktuře evropských strukturálních, 
investičních a obdobných fondů (tzv. projektová služební místa). Tato projektová služební 
místa jsou nejčastěji obsazována v návaznosti na jednotlivá programová období pro čerpání 
prostředků z fondů Evropské unie, přičemž doba trvání jednoho programového období 
je 7 let. V současné době jsou do služebního poměru na dobu určitou přijímány osoby nejdéle 
na dobu 3 let s možností nejvýše dvojího opakování, tedy celkově maximálně na dobu 9 let, 
přičemž nařízení vlády č.137/2015 Sb. stanoví i další omezení spočívající v tom, že pro přijetí 
osoby do dalšího služebního poměru na dobu určitou musí od skončení předchozího 
služebního poměru na dobu určitou uplynout doba 3 let. 
 
S ohledem na výše uvedenou nevyhovující situaci je navržena změna § 3 odst. 1 
nařízení vlády č. 137/2015 Sb., v důsledku níž bude možné přijímat osoby do služebního 
poměru na dobu určitou nejdéle na dobu 7 let. 
 
Dále se v § 3 odst. 1 nařízení vlády navrhuje umožnit případné prodloužení služebního 
poměru na dobu určitou u státních zaměstnanců, jejichž prostřednictvím je třeba zajistit 
splnění časově omezeného úkolu služebního úřadu, a to nejdéle o dobu, o niž byla 
prodloužena doba, po kterou je třeba zajistit plnění časově omezeného úkolu služebního 
úřadu. Možnost případného prodloužení služebního poměru na dobu určitou je tak vázána 
primárně na potřebu plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu a týká se taktéž 
především projektových služebních míst. Nově je zapracována podmínka souhlasu státního 
zaměstnance s prodloužením služebního poměru na dobu určitou tak, aby nedocházelo 
k nepřiměřenému zásahu do jeho práv a bylo zajištěno, že prodloužení služebního poměru 
na dobu určitou nebude v jeho neprospěch. 
 
Navrhuje se též, aby byla vypuštěna podmínka, že ode dne skončení třetího služebního 
poměru na dobu určitou (resp. od skončení druhého prodloužení služebního poměru) nelze 
státního zaměstnance po dobu dalších 3 let přijmout do služebního poměru na dobu určitou. 
Výše uvedené změny by měly přispět k zvýšení personální stability implementační 
struktury evropských strukturálních, investičních a obdobných fondů a tím i k plynulému 
a efektivnímu plnění časově omezených úkolů služebních úřadů zejména v oblasti 
implementace jednotlivých programů, resp. realizace časově omezených projektů. 
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Současný právní stav nemá vliv na rovnost mužů a žen a je v souladu s požadavkem 
na zákaz diskriminace. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
ve znění pozdějších předpisů, jehož ustanovení provádí, a je v souladu se zákonným 
zmocněním k jeho vydání – vláda je k vydání nařízení zmocněna v § 21 odst. 3 zákona 
č. 234/2014 Sb. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 
 
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a Listinou základních práv a svobod. Návrh nařízení vlády 
respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy 
Ústavního soudu České republiky. Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu 
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
 
Na oblast upravovanou návrhem nařízení vlády se vztahuje směrnice Rady 
1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi 
organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Účelem směrnice je vytvoření rámce, který má 
zabránit zneužití vyplývajícímu z opakování po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů 
uzavřených na dobu určitou. Směrnice konkrétně ukládá členským státům za tímto účelem 
přijmout normy upravující jedno nebo více z následujících opatření: objektivní důvody 
ospravedlňující obnovení pracovních smluv a poměrů na dobu určitou, maximální celkové 
trvání po sobě jdoucích pracovních smluv a poměrů na dobu určitou nebo počet obnovení 
pracovních smluv a poměrů na dobu určitou. V nařízení vlády se navrhuje zavést jedno 
z opatření stanovených směrnicí Rady 1999/70/ES, a to stanovení objektivních důvodů 
ospravedlňujících obnovení pracovních smluv a poměrů na dobu určitou, a lze tedy 
konstatovat, že nově navrhovaná úprava je s touto směrnicí v souladu. 
 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
S navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny dopady na státní rozpočet ani ostatní 
veřejné rozpočty, neboť jde pouze o parametrickou změnu, která nemá za následek větší 
změny ve způsobu obsazování služebních míst. 
 
S ohledem na předmět úpravy návrhu nařízení vlády nelze očekávat žádné dopady 
na podnikatelské prostředí České republiky. 
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V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady na rodiny nebo 
specifické skupiny obyvatel ani ostatní dopady v sociální sféře. Návrh nařízení vlády 
s ohledem na svůj věcný obsah nemá dopady na životní prostředí. 
 
5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, rovnosti 
mužů a žen a k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava nemá přímé ani zprostředkované dopady na rovnost mužů 
a žen a nevede k diskriminaci pohlaví, nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno pohlaví 
a nestanoví pro ně odlišné podmínky. Navrhovaná právní úprava nemá ani jiný dopad 
ve vztahu k zákazu diskriminace z jakéhokoli jiného důvodu. 
 
S přijetím navrhované právní úpravy nejsou spojena opatření, ve kterých by bylo 
možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 
 
6. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Vzhledem k obsahu právní úpravy nejsou s přijetím návrhu nařízení vlády spojena 
opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální korupční rizika. 
 
7. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 
 
8. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 
 
V souladu s přílohou č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 o Obecných 
zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních pravidel vlády 
a Jednacího řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26, 
předseda Legislativní rady vlády udělil výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů 
regulace podle Obecných zásad. 
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B. Zvláštní část 
 
K čl. I bodu 1 
 
Navrhuje se, aby bylo změnou ustanovení § 3 odst. 1 umožněno přijmout osobu 
do služebního poměru na dobu určitou nejdéle na dobu 7 let namísto dosavadních 3 let, 
a to za podmínky, že je zapotřebí jejím prostřednictvím zajistit splnění časově omezeného 
úkolu služebního úřadu. Maximální délka služebního poměru na dobu určitou těchto osob 
byla stanovena na 7 let z toho důvodu, že tato úprava se vztahuje především na státní 
zaměstnance zařazené na tzv. projektových služebních místech, která jsou nejčastěji 
obsazována s ohledem na délku programového období. Pokud jde o obsazování projektových 
služebních míst, měly by být do služebního poměru na dobu určitou přijímány osoby, jejichž 
prostřednictvím je třeba zajistit realizaci časově omezeného projektu, a do služebního poměru 
na dobu neurčitou osoby, jež by měly na projektových služebních místech vykonávat 
činnosti přesahující délku programového období. Činnosti spojené s implementací 
a následným ukončováním programů mají mj. i s ohledem na délku programového období 
dlouhodobý, kontinuální charakter a pro jejich úspěšné zajištění je zapotřebí disponovat 
stabilizovanou administrativní kapacitou s institucionální pamětí, která je potřebná nejen 
pro systematickou a plynulou implementaci programů, ale zejména při následných kontrolách 
a auditech; stabilita pracovních týmů v tomto případě přispívá k eliminaci nežádoucích 
faktorů, jakými jsou nižší výkonnost, neefektivní vynakládání prostředků na vzdělávání 
a školení zaměstnanců, v konečném důsledku taktéž až ohrožení čerpání finančních 
prostředků programů, dojde-li k úplnému rozpadu týmu. 
 
Dále se v § 3 odst. 1 navrhuje upravit možnost případného prodloužení služebního 
poměru na dobu určitou státních zaměstnanců, jejichž prostřednictvím je třeba zajistit splnění 
časově omezeného úkolu služebního úřadu, a to nejdéle o dobu, o niž byla prodloužena doba, 
po kterou je třeba zajistit plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu. Možnost 
případného prodloužení služebního poměru na dobu určitou je tak vázána primárně na potřebu 
plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu. Nově je zapracována podmínka souhlasu 
státního zaměstnance s prodloužením služebního poměru na dobu určitou tak, 
aby nedocházelo k nepřiměřenému zásahu do jeho práv a bylo zajištěno, že prodloužení 
služebního poměru na dobu určitou nebude v jeho neprospěch. 
 
V zájmu dalšího posílení kontinuity plnění služebních úkolů bude z § 3 odst. 1 též 
vypuštěna podmínka, že ode dne skončení třetího služebního poměru na dobu určitou (resp. 
od skončení druhého prodloužení služebního poměru) nelze státního zaměstnance po dobu 
dalších 3 let přijmout do služebního poměru na dobu určitou. 
 
V praxi bude konkrétní doba trvání služebního poměru na dobu určitou uvedena 
v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, resp. v rozhodnutí o zařazení či jmenování 
na služební místo s tím, že v tomto rozhodnutí bude vymezen též časově omezený úkol 
služebního úřadu, jehož plnění je třeba zajistit. 
 
K čl. II 
Navrhuje se, aby nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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