
 VI.  

 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

 

k návrhu nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou  

 

Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 15 zásadních připomínek, a to 7 připomínkovými místy.  

 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 14. září 2016 s termínem pro zaslání připomínek do 6. října 2016.  

 

Zásadní připomínky uplatnili: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 

pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility, Českomoravská konfederace odborových svazů. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnili: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Český báňský 

úřad. 

 

Žádné připomínky neuplatnili: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních 

údajů, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad průmyslového vlastnictví, Český statistický úřad, Správa státních hmotných rezerv, Vedoucí 

úřadu vlády, Asociace samostatných odborů. 

 

Připomínky nezaslali: Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad vlády ČR - 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ústav pro studium totalitních režimů. 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo financí, 

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

3. Ministerstvo životního prostředí, 

4. Ministerstvo pro místní rozvoj, 

5. Ministerstvo zemědělství, 
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6. odbor kompatibility Úřadu vlády, 

7. Českomoravská konfederace odborových svazů. 
 

Připomínkové místo Připomínka  

1. Ministerstvo financí 1.1 
Obecně 

Změna nařízení č. 137/2015 Sb. má nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2017. 

Není jasné, zda se bude úprava vztahovat i na státní zaměstnance přijaté 

na dobu určitou (na plnění časově omezeného úkolu), kteří byli zařazeni 

na služební místo před 1. 1. 2017. Požadujeme doplnit přechodné 

ustanovení týkající se aplikovatelnosti novelizovaného ustanovení. 

 

Vysvětleno. 

 

Pokud jde o státní zaměstnance, kteří vykonali výběrové řízení 

a byli přijati do služebního poměru na dobu určitou za účelem 

plnění časově omezeného úkolu (tedy byli přijati podle 

§ 2 písm. a) nařízení vlády č. 137/2015 Sb.), novou úpravu 

zaváděnou novelou tohoto nařízení vlády lze použít i na ně.  

Přechodné ustanovení, které by výslovně stanovilo, že se na tyto 

státní zaměstnance úprava vztahuje, tak není dle našeho názoru 

nutné do textu nařízení vlády doplňovat. Nová úprava omezuje 

dobu trvání služebního poměru na dobu určitou maximálně 

na 7 let. Podle stávající úpravy mohou být zaměstnanci 

ve služebním poměru na dobu určitou v délce maximálně 3 roky 

(to platí i v případě, kdy jde o opakování služebního poměru 

na dobu určitou), nedochází tedy v jejich případě ke kolizi 

s novou právní úpravou, neboť doba trvání jejich služebního 

poměru nepřesahuje dobu 7 let. U těchto dosavadních státních 

zaměstnanců, u nichž dojde k uplynutí doby určité po datu 

účinnosti nové úpravy, bude možné v souladu s touto novou 

úpravou prodloužit dodatečně služební poměr na dobu určitou 

v případě, že to bude vyžadovat plnění časově omezeného úkolu 

služebního úřadu, a to i bez zařazení konkrétního přechodného 

ustanovení. Výše uvedené bude blíže popsáno v důvodové 

zprávě. 

 

Pokud jde o situaci státních zaměstnanců, kteří byli přijati 

do pracovního poměru na dobu určitou ještě před účinností 

zákona o státní službě a následně přijati do služebního poměru 

na dobu určitou na základě § 192 zákona o státní službě, jejich 

postavení nelze řešit nad rámec zákona prostřednictvím 

novelizace prováděcího právního předpisu, tedy cestou 

předkládaného návrhu novely nařízení vlády č. 137/2015 Sb.; je 

třeba aplikačně vycházet již ze stávající právní úpravy. 
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1.2 

Obecně 
Plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu je nejdéle 7 let. Doba 

7 let je navázána na programovací období EU fondů, ČR však 

implementuje další programy/fondy, které neodpovídají tomuto 

časovému úseku. Žádáme zohlednit i jiné programy (např. finanční 

mechanismy - programovací období až 10 let), a to minimálně formou 

bližší specifikace v důvodové zprávě. 

 

Částečně akceptováno. 

 

Plnění časově omezeného úkolu a tomu odpovídající doba 

služebního poměru na dobu určitou nejsou omezeny maximální 

dobou trvání v délce 7 let. V novele nařízení je výslovně 

uvedeno, že doba 7 let se může následně se souhlasem státního 

zaměstnance prodlužovat tak, aby byla doba trvání služebního 

poměru na dobu určitou přizpůsobena trvání časově omezeného 

úkolu služebního úřadu. Pro aplikaci tohoto ustanovení na další 

typy programů (např. Vámi zmiňované finanční mechanismy 

EHP a Norska), které jsou ohraničeny jinou, často delší dobou 

trvání, tak přichází v úvahu postup, kdy bude státní 

zaměstnanec přijat do služebního poměru na dobu určitou 

nejprve na 7 let, a tato doba bude následně prodloužena tak, aby 

odpovídala celkové době trvání programového období, neboť 

bude nadále trvat potřeba zajistit splnění časově omezeného 

úkolu služebního úřadu. Výše uvedené bude blíže popsáno 

v důvodové zprávě. 

 1.3 

K čl. I 

V § 3 odst. 1 není zřejmé, zda je doba 7 let omezena na konkrétní 

programovací období, zda je doba 7 let maximální ve vztahu ke 

konkrétnímu zaměstnanci ve služebním poměru, a zda v případě dalšího 

programovacího období bude nutné vypsat nová výběrová řízení, pokud 

půjde o „nový“ časově omezený úkol, který bude definovaný novým 

programovacím obdobím, nicméně náplň agendy konkrétního 

zaměstnance zůstane nezměněna. Požadujeme vhodným způsobem 

doplnit nebo alespoň vymezit v důvodové zprávě. 

 

Částečně akceptováno. 

 

Doba 7 let je maximální ve vztahu ke konkrétnímu státnímu 

zaměstnanci. Tuto dobu lze následně prodlužovat tak, 

aby odpovídala období plnění časově omezeného úkolu 

služebního úřadu. V případě, kdy bude zahájeno nové 

programové období, není automaticky nutné, aby došlo 

k vypsání nových výběrových řízení v případě, že bude 

zachována určitá míra kontinuity v charakteru plněného 

služebního úkolu a ve způsobu jeho plnění. V případě, 

kdy v rámci nového programového období bude na služebním 

místě plněn zcela odlišný časově omezený služební úkol, bude 

nutné výběrové řízení na služební místo vypsat. Výše uvedené 

bude blíže popsáno v důvodové zprávě. 

 1.4 

K čl. I 

V § 3 odst. 1 větě druhé není zřejmé, že proces prodloužení lze 

opakovat. Z použitého dokonavého vidu slovesa by bylo možno 

usuzovat, že tak lze učinit pouze jedenkráte. Žádáme doplnit slova: „a to 

i opakovaně, nejdéle však“. Věta druhá by po doplnění zněla: „Tato 

doba může být se souhlasem státního zaměstnance prodloužena, a to 

Částečně akceptováno. 

 

Plnění časově omezeného úkolu a tomu odpovídající doba 

služebního poměru na dobu určitou je maximálně 7 let. V novele 

nařízení je výslovně uvedeno, že doba 7 let se může následně 

se souhlasem státního zaměstnance prodlužovat tak, aby byla 

doba trvání služebního poměru na dobu určitou přizpůsobena 
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i opakovaně, nejdéle však o dobu, o niž byla prodloužena doba, po 

kterou je třeba zajistit plnění časově omezeného úkolu služebního 

úřadu.“. Současně požadujeme v důvodové zprávě ozřejmit, zda tak lze 

učinit i v době sedmi let či tato doba musí být se státním zaměstnancem 

sjednána vždy fixně. 

 

trvání časově omezeného úkolu služebního úřadu. 

Již z aktuálního znění textu návrhu nařízení vlády je dle našeho 

názoru patrné, že hlavním měřítkem celkové délky trvání 

služebního poměru na dobu určitou je délka trvání časově 

omezeného služebního úkolu a tedy že v případě, kdy bude 

opakovaně prodlužováno trvání časově omezeného úkolu, bude 

možné opakovaně prodlužovat služební poměr státního 

zaměstnance. Výše uvedené bude blíže popsáno v důvodové 

zprávě. 

 1.5 

K čl. I 

Z § 3 odst. 1 věty druhé není zřejmé, kým bude možné dobu prodloužit. 

Požadujeme doplnit. 

 

Vysvětleno. 

 

Vhledem k tomu, že na základě předem definovaných 

působností a pravomocí je subjektem, který je zodpovědný 

za realizaci časově omezeného služebního úkolu, služební úřad, 

bude to ve většině případů právě služební úřad, kdo rozhodne 

o prodloužení časově omezeného služebního úkolu (povětšinou 

bude ovšem rozhodovat až tehdy, když bude rozhodnuto 

například o prodloužení časově omezeného projektu).  

 1.6 

K důvodové zprávě 

V celém textu navrhujeme doplnit, že se úprava vztahuje nejen na 

finanční prostředky EU, ale i na jiné externí zdroje, např.: „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 a dále z jiných externích zdrojů (tzv. projektová 

služební místa).“. 

Akceptováno. 

 

Materiál bude odpovídajícím způsobem upraven. 

2. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu  

2.1 

 

Ve vztahu k zaměstnancům implementujícím Evropské strukturální a 

investiční fondy (ESIF) apelujeme na postup dle společného dopisu 

náměstka pro státní službu RNDr. Josefa Postráneckého a náměstkyně 

pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů 

Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Olgy Letáčkové, ze dne 4. srpna 

2016 (č.j. MV-19913-21/SSS-2016). Společné stanovisko Ministerstva 

vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj doporučuje, aby státní 

zaměstnanci, kteří jsou součástí implementační struktury ESIF a plní 

dlouhodobé, kontinuální úkoly týkající se implementace a následného 

Akceptováno. 
 
Nová úprava zaváděná novelou nařízení vlády je určena striktně 

pro státní zaměstnance, kteří jsou zařazeni na služební místa 

určená k plnění časově omezených úkolů služebního úřadu 

(např. v rámci realizace časově omezeného projektu). Všichni 

ostatní státní zaměstnanci včetně těch, kteří se věnují 

dlouhodobým úkolům při implementaci Evropských 

strukturálních a investičních fondů a jiných programů, 

které mají trvalý charakter a zahrnují určitou míru koncepční 

činnosti, by měli být s ohledem na § 21 odst. 1 zákona 
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ukončování programů, byli přijímáni do služebního poměru na dobu 

neurčitou. Tento postup je žádoucí s ohledem na cíle koncepce 

Jednotného metodického prostředí a sjednocení postupu napříč 

služebními úřady. 

Proto navrhujeme výše uvedené vymezení podmínek přijímání 

zaměstnanců implementujících ESIF na dobu určitou a neurčitou 

zapracovat jednoznačně do výkladové části předkládaného nařízení 

vlády. Nová úprava nařízení vlády by neměla ovlivnit postup podle výše 

citovaného společného dopisu obou náměstků a v rámci schvalovacího 

procesu by mělo být rozhodnuto o jednoznačném postupu označení 

systemizovaných míst, kterých se doba určitá týká, a míst 

systemizovaných na dobu neurčitou. 

č. 234/2014 Sb. a dále s ohledem na koncepci vyplývající 

ze společného stanoviska Ministerstva vnitra a Ministerstva 

pro místní rozvoj, přijímáni do služebního poměru na dobu 

neurčitou. K tomuto lze dále uvést, že usnesením vlády ze dne 

21. září 2016 č. 829 bylo mimo jiné náměstku ministra vnitra 

pro státní službu uloženo zpracovat ve spolupráci s ministryní 

pro místní rozvoj a vydat do 31. prosince 2016 pravidla pro 

určení, v jakých případech budou systemizovaná místa 

financovaná z evropských fondů zřizována na dobu určitou nebo 

neurčitou. Důvodová zpráva bude odpovídajícím způsobem 

upravena. 

 

3. Ministerstvo 

životního 

prostředí 

 

3.1 
Požadujeme, aby se předkládaný návrh na zakotvení možnosti přijímat 

osoby, jejichž prostřednictvím je třeba zajistit splnění časově 

omezeného úkolu služebního úřadu, na dobu určitou o délce až 7 let, 

vztahoval i na stávající zaměstnance služebních úřadů na dobu určitou, 

kteří byli do služebního poměru převedeni na základě ustanovení § 192 

zákona o státní službě. 

 

Odůvodnění: 

 

Těchto zaměstnanců je jen ve Státním fondu životního prostředí několik 

stovek a nebude-li jejich služební poměr na dobu určitou moci být 

prodloužen až na 7 let stejně, jako bude moci být stanoven u nových 

státních zaměstnanců, jejich služební poměr zanikne nejpozději v roce 

2020, což může vést k velmi obtížné personální situaci tohoto, ale i 

dalších dotčených služebních úřadů. Dosavadní státní zaměstnanci ve 

služebním poměru na dobu určitou, kteří byli do státní služby převedeni 

na základě přechodných ustanovení zákona o státní službě či kteří byli 

do služby přijati před nabytím účinnosti předkládaného návrhu nařízení 

vlády, by navíc čelili nerovným podmínkám ve srovnání s nově 

přijímanými zaměstnanci na dobu určitou, neboť by museli obhajovat 

svoji pozici ve výběrovém řízení.  

 

Nemožnost prodloužit i u stávajících zaměstnanců služební poměr na 

dobu určitou až na 7 let, případně ještě déle na dobu, po kterou je třeba 

Vysvětleno. 

 

Pokud jde o situaci státních zaměstnanců, kteří byli přijati 

do pracovního poměru na dobu určitou ještě před účinností 

zákona o státní službě a následně přijati do služebního poměru 

na dobu určitou na základě § 192 zákona o státní službě, jejich 

postavení nelze řešit nad rámec zákona prostřednictvím 

novelizace prováděcího právního předpisu, tedy cestou 

předkládaného návrhu novely nařízení vlády č. 137/2015 Sb.; je 

třeba aplikačně vycházet již ze stávající právní úpravy. 
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zajistit plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu, by přinesla 

neefektivní práci, když v drtivé většině případů ve výběrovém řízení 

stejně uspěje stávající státní zaměstnanec zařazený na daném služebním 

místě, protože služební agendu spojenou s daným služebním místem zná 

nejlépe, a má tedy prokazatelné zkušenosti a nejlepší předpoklady. 

S formálním konáním výběrových řízení jsou přitom spojeny nemalé 

administrativní náklady. Pro příklad je možné uvést situaci, kdy se do 

výběrového řízení přihlásí dva uchazeči; z praktických zkušeností 

vyplývá, že personalista nad tímto výběrovým řízením stráví cca 16 

hodin čistého času. V případě cca 300 výběrových řízení, které by musel 

postupně provést jenom Státní fond životního prostředí, by proto bylo 

nutno na v zásadě formální proceduru přeobsazení služebních míst na 

dobu určitou vynaložit 4800 hodin čistého času práce personalistů.  

4. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

4.1 
Požadujeme upravit návrh Ministerstva vnitra následujícím způsobem: 

 

„(1) Osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2 písm. a) na 

dobu, po kterou je třeba zajistit plnění časově omezeného úkolu 

služebního úřadu, a to nejméně na dobu 3 let, nejdéle však na dobu 7 let. 

Tato doba může být se souhlasem státního zaměstnance stejným 

způsobem prodloužena.“. 

 

Odůvodnění: 

a) Návrh představuje v zásadě specifickou úpravu ve vazbě na 

obor služby č. 47 „Společné evropské politiky podpory a 

pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy“. 

Určením lhůty 7 let, inspirované délkou programového období, 

nastavuje pro výkon tohoto oboru služby ve srovnání 

s ostatními obory služby významně diskriminační podmínky. 

Navrhovanou úpravou nedochází k naplnění smyslu § 21 

zákona o státní službě, podle kterého státní zaměstnanci 

vykonávají službu zpravidla ve služebním poměru na dobu 

neurčitou. Návrh novely ve spojení s jejím odůvodněním je 

možno interpretovat jako dopo ručení pro zaměstnavatele, aby 

do tohoto oboru služby přijímali zaměstnance především na 

dobu určitou, ačkoliv tuto službu budou vykonávat např. 10 let. 

Domníváme se, že pokud zaměstnanci v oboru služby č. 47 

musí splňovat stejné požadavky (např. složení zkoušek) jako 

ostatní státní zaměstnanci, měli by pro práci mít nastaveny 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 

 

Dle našeho názoru není účelné stanovovat v textu nařízení vlády 

minimální dobu trvání služebního poměru na dobu určitou. Lze 

si představit případy, kdy může být uzavření kratšího 

služebního poměru na dobu určitou výhodné jak pro služební 

úřad, tak pro státního zaměstnance, a z tohoto důvodu se 

přikláníme k tomu, aby byla zachována možnost uzavírat kratší 

služební poměry na dobu určitou, a do textu nařízení vlády se 

navrhované omezení v podobě dolní hranice trvání služebního 

poměru na dobu určitou nepromítlo. Dolní hranice trvání 

služebního poměru na dobu určitou je navíc s ohledem 

na systemizaci pracovních a služebních míst fakticky stanovena 

na 1 rok, resp. prodlužování služebního poměru na dobu určitou 

je povětšinou možné provádět jednou ročně. 

 

Ad a)  

 

Nová úprava zaváděná novelou nařízení vlády je určena striktně 

pro státní zaměstnance, kteří jsou zařazeni na služební místa 

určená k plnění časově omezených úkolů služebního úřadu 

(např. v rámci realizace časově omezeného projektu). Všichni 

ostatní státní zaměstnanci včetně těch, kteří se věnují 

dlouhodobým úkolům při implementaci Evropských 

strukturálních a investičních fondů a jiných programů, by měli 

být s ohledem na § 21 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. a dále 
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stejné podmínky.  Předkladatel však staví tento obor služby, 

resp. tato služební místa, do velmi nevýhodné a nerovné pozice 

vůči ostatním oborům služby, zejména ve smyslu atraktivity, 

perspektivy a stability obsazení těchto služebních míst. Další 

diskriminační rys navrhované úpravy spatřujeme v omezení 

kariérního postupu takto přijímaných zaměstnanců, jelikož 

např. dle § 58 odst. 3 písm. a) se do prvního kola výběrového 

řízení na pozici vedoucího oddělení mohou přihlásit pouze 

zaměstnanci ve služebním poměru na dobu neurčitou, což by ve 

smyslu navrhované úpravy doby trvání služebního poměru na 

dobu určitou znamenalo diskriminaci takto přijatých 

zaměstnanců a v důsledku by mohlo dojít k ochromení chodu 

zajišťovaných agend. Nemožnost kariérního postupu vnímáme 

jako značně demotivující faktor, který může mít významný vliv 

na atraktivitu, počet a kvalitu zájemců o tyto pozice. S ohledem 

na uvedené požadujeme ponechání stávající právní úpravy 

obsažené v § 3 odst. 1 a doporučujeme zvýšit důraz na 

přijímání zaměstnanců na dobu neurčitou v situaci, kdy již v 

okamžiku uzavírání služebního poměru je zřejmé, že agenda 

zaměstnance přesáhne dobu tří let. Tento postup považujeme 

za stabilizační, motivačních a efektivní z hlediska řízení 

lidských zdrojů. 

b) Navrhovaná změna ustanovení § 3 odst. 1 nepřispívá k 

žádoucímu sjednocení přístupu v případě uzavírání služebních 

poměrů na dobu neurčitou, resp. určitou, jelikož pokud bude 

délka trvání služebního poměru vázána na dobu programového 

období a bude vázána na dobu do dokončení tohoto časově 

omezeného úkolu služebního úřadu, bude opět z důvodu 

specifičnosti jednotlivých činností v těchto případech probíhat 

rozdílná praxe v délce uzavírání služebních poměrů, což bylo 

mj. i Sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra označeno 

za nežádoucí. Nastavení následného prodlužování má pak 

probíhat v zásadě „dle potřeby“ úřadu, což povede k další 

destabilizaci, neboť úprava nevylučuje např. čtvrtletní 

vyhodnocení potřebnosti jednotlivých zaměstnanců/míst a 

postupné prodlužování nebo ukončování služebních poměrů 

např. ve tříměsíčních nebo půlročních obdobích. Tato praxe se 

bohužel projevila již na konci programového období 2007-2013 

a bude se jistě na konci dalšího programového období 

s ohledem na koncepci vyplývající ze společného stanoviska 

Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj, přijímáni 

do služebního poměru na dobu neurčitou. Smyslem nové úpravy 

není častější přijímání státních zaměstnanců do služebního 

poměru na dobu určitou, ale zajištění plnění časově omezených 

úkolů v případě, že s tímto postupem státní zaměstnanec 

souhlasí. Důvodová zpráva bude upravena tak, 

aby z ní jednoznačně vyplývalo, že i nadále je ve všech 

případech přijímání do služebního poměru preferován služební 

poměr na dobu neurčitou. 

 

Dodáváme, že sekce pro státní službu v této souvislosti rovněž 

připravuje metodický pokyn pro přípravu systemizace, který má 

nabýt účinnosti 1. ledna 2017. V souvislosti s uvedením do 

provozu modulu systemizace a organizace (OSYS) 

v informačním systému o státní službě je také připravován 

služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu. 

Tento služební předpis s účinností od 1. ledna 2017 stanoví 

pravidla pro přípravu návrhů systemizace služebních míst, 

zpracování návrhů organizační struktury a jejich změn, včetně 

pravidel pro úpravy a aktualizace systemizace. Současně tento 

služební předpis stanoví i pravidla pro určení, v jakých 

případech budou systemizovaná místa financovaná 

z evropských fondů zřizována na dobu určitou a kdy na dobu 

neurčitou. 

 

Ad b) 

 

Jednotícím prvkem v přijímání do služebního poměru na dobu 

určitou a v jeho případném prodlužování je nutnost zajistit 

plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu. 

Podle dosavadní právní úpravy obsažené v nařízení vlády 

č. 137/2015 Sb. je možné osobu přijmout do služebního poměru 

na dobu určitou podle § 2 písm. a) nejdéle na dobu tří let, tuto 

dobu trvání služebního poměru je možné prodloužit nebo 

opakovat nejvýše dvakrát a vždy maximálně o 3 roky. Nejdéle 

by tak služební poměr na dobu určitou trval 9 let, poté by osoba 

musela být přijata do služebního poměru na dobu neurčitou 

(na základě výsledku výběrového řízení) nebo by mohla být 
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opakovat.  

c) Nesouhlasíme s vazbou časově omezeného úkolu služebního 

úřadu na délku programového období pro čerpání prostředků z 

fondů EU. Upozorňujeme, že činnosti vázané na programové 

období mají dlouhodobý a kontinuální charakter zpravidla 

přesahující navrženou dobu 7 let. Zajištění úspěšné a efektivní 

implementaci fondů EU znamená pro služební úřad výkon na 

sobě vzájemně závislých činností, mezi které patří příprava 

programového období, jeho realizace, ukončování a posléze 

nastavení a zahájení nového programového období.  Rozhodně 

tyto činnosti nekončí rokem „konce“ programového období 

(probíhají ještě řadu let poté). Z uvedeného vyplývá, že reálně 

se jedná o plnění časově neomezených úkolů služebního úřadu. 

Navrhovaná úprava služebního poměru na dobu určitou se 

nežádoucím a neodůvodněným způsobem odchyluje od 

standardní úpravy pracovních poměrů podle zákoníku práce. 

d) Navrhovaná úprava dle našeho názoru velmi výrazně ovlivní 

získávání kvalitních a zkušených zaměstnanců, což bude mít v 

důsledku velmi významný negativní vliv na čerpání finančních 

prostředků z fondů EU. Vysoká fluktuace a nepokrytí klíčových 

činností může znamenat snížení až zastavení procesu čerpání, 

případně zvýšení míry chybovosti. Toto riziko pak může mít na 

státní rozpočet významně horší vliv, než případná náklady na 

zařazení těchto zaměstnanců mimo výkon služby na 6 měsíců. 

Výplata odbytného zaměstnancům je způsobilým výdajem ESI 

fondů.  

přijata do služebního poměru na dobu určitou z jiných důvodů, 

než které upravuje nařízení vlády č. 137/2015 Sb. – například 

jako zástup za státní zaměstnankyni zařazenou mimo výkon 

služby z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. 

Tato osoba by mohla být přijata do služebního poměru na dobu 

určitou podle § 2 písm. a) až po uplynutí 3 let od skončení 

posledního služebního poměru na dobu určitou vzniklého podle 

§ 2 písm. a). Takto nastavená právní úprava nevyhovuje ani 

potřebám služebních úřadů ani potřebám samotných státních 

zaměstnanců, neboť prodlužování nebo opakování služebního 

poměru na dobu určitou podle § 2 písm. a) je omezeno nejen na 

dobu maximálně tří let, ale rovněž i počtem opakování – v praxi 

by se tedy reálně stávalo, že by tito státní zaměstnanci byli ve 

služebním poměru na dobu určitou podle § 2 písm. a) pouze po 

dobu několika měsíců, neboť potřeba prodlužování doby určité 

vyvstávala postupně dle momentální agendy a mnohdy byl 

jejich služební poměr prodloužen pouze o několik měsíců – tím 

se brzy vyčerpala možnost dvojího opakování nebo 

prodlužování služebního poměru na dobu určitou podle § 2 

písm. a) nařízení vlády. Předložený návrh reflektuje potřeby 

služebních úřadů a státních zaměstnanců, kdy byla odstraněna 

limitující podmínka pouhého dvojího opakování nebo 

prodlužování služebního poměru na dobu určitou, rovněž bylo 

vypuštěno omezení doby trvání prodlouženého nebo 

opakovaného služebního poměru na dobu určitou.  Služební 

poměr na dobu určitou je tak prodlužován v závislosti 

na prodloužení doby plnění služebního úkolu. Připouštíme, 

že praxe ohledně délky služebního poměru na dobu určitou 

podle § 2 písm. a), do kterého budou osoby přijímány, se bude 

v jednotlivých služebních úřadech lišit (podle doby trvání 

služebních úkolů), nicméně všem státním zaměstnancům 

vykonávajícím službu ve služebním poměru na dobu určitou 

podle § 2 písm. a) může být tento služební poměr prodlužován 

za stejných podmínek. Nelze proto na navrhovanou úpravu 

nahlížet jako na diskriminační.  

K otázce kariérního postupu je třeba uvést, že Ministerstvo 

vnitra je obeznámeno s úpravou v § 58 odst. 3 zákona o státní 

službu, včetně možných následků, které tato úprava může 

přinést. Právě v souvislosti s předloženým návrhem uvádíme, že 
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byl současně vypracován návrh dílčí novely zákona o státní 

službě, jenž upravuje znění § 58 odst. 3 písm. a) tak, že se 

v prvním kole výběrového řízení na obsazení volného 

služebního místa vedoucího oddělení umožní účast všem 

státním zaměstnancům, kteří mají složenou úřednickou 

zkoušku, bez ohledu na skutečnost, zda vykonávají službu 

ve služebním poměru na dobu určitou nebo neurčitou. 

Existuje možnost, že prodlužování služebního poměru na dobu 

určitou bude poznamenáno skutečností, že ani služební úřad 

nebude dopředu obeznámen s přesným termínem dokončení 

časově omezeného úkolu, a tedy může na základě toho docházet 

ke krátkodobému prodlužování služebního poměru. Tato 

nevyhovující praxe je však do jisté míry ospravedlněna 

skutečným trváním časově omezených služebních úkolů, které 

při plnění úkolů státní služby vyvstávají a i nadále vyvstávat 

budou a které je nutné efektivně plnit.  

 

Ad c) 

 

Jak již uvádíme výše, nová úprava zaváděná novelou nařízení 

vlády je určena striktně pro státní zaměstnance, kteří jsou 

zařazeni na služební místa určená k plnění časově omezených 

úkolů služebního úřadu. Neslouží k obcházení využívání 

preferovaného služebního poměru na dobu neurčitou 

(je respektováno pravidlo obsažené v § 21 odst. 1 zákona 

o státní službě – státní zaměstnanci vykonávají službu zpravidla 

ve služebním poměru na dobu neurčitou). Všichni státní 

zaměstnanci, kteří plní služební úkoly trvalejšího charakteru, 

které vykazují větší míru kontinuity, nepřetržitosti 

a koncepčnosti, a to i v rámci implementace Evropských 

strukturálních a investičních fondů a jiných programů, by měli 

být zcela jednoznačně přijímáni do služebního poměru na dobu 

neurčitou, což bude odpovídajícím způsobem rozvedeno 

v důvodové zprávě. Navržená novela respektuje a v žádném 

ohledu neodporuje postupu dle společného dopisu náměstka 

pro státní službu RNDr. Josefa Postráneckého a náměstkyně 

pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních 

vztahů Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Olgy Letáčkové, 

ze dne 4. srpna 2016 (č.j. MV-19913-21/SSS-2016), v němž se 
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doporučuje, aby státní zaměstnanci, kteří jsou součástí 

implementační struktury ESIF a plní dlouhodobé, kontinuální 

úkoly týkající se implementace a následného ukončování 

programů, byli přijímáni do služebního poměru na dobu 

neurčitou. 

 

Ad d) 

 

Navrhovaná úprava neznamená dle našeho názoru zhoršení 

podmínek státních zaměstnanců ve služebním poměru na dobu 

určitou. Nová právní úprava je založena nikoliv na určité fixně 

stanovené době ani určitém počtu opakování služebních poměrů 

na dobu určitou, ale na materiálním a věcném kritériu zajištění 

plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu. Oproti 

dosavadní právní úpravě je nyní dána možnost kvalifikovaným 

a zkušeným státním zaměstnancům, aby mohli být i po splnění 

původního časově omezeného úkolu (služební poměr na dobu 

určitou v délce trvání 7 let + případná prodloužení) zařazeni 

po vykonání výběrového řízení na služební místo určené 

k plnění časově omezených úkolů služebního úřadu. Nově je 

tedy upravena možnost udržet tyto odborníky v případě jejich 

zájmu u výkonu tohoto specifického druhu činnosti, samozřejmě 

s ohledem na to, že preferovaným druhem služebního poměru 

bude i nadále služební poměr na dobu neurčitou. 

5. Ministerstvo 

zemědělství 

5.1 

Dle předkládací zprávy materiál zejména navrhuje řešení potřeb 

služebních úřadů při zařazování státních zaměstnanců do 

implementační struktury evropských fondů. Připravená novela tuto 

problematiku ale neřeší dostatečným způsobem, neboť nereflektuje 

podobu nově schvalované systemizace služebních úřadů. V souvislosti 

s tím (aby navrhovaná úprava mohla být alespoň zčásti uplatnitelná 

v praxi) požadujeme možnost v rámci systemizace nestanovovat datum 

zániku těchto služebních míst. 

 

Odůvodnění: 

 

Z dopisu MV – 19913 – 21/SSS ze dne 8. srpna 2016, který podepsal 

RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu a 

JUDr. Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských 

Vysvětleno. 

 

K Vašemu požadavku nestanovovat v návrhu systemizace 

služebních a pracovních míst datum zániku služebních míst 

nejprve uvádíme, že nejde o problém, který by bylo možné 

vyřešit na základě Vámi uplatněné připomínky k návrhu novely 

nařízení vlády č. 137/2015 Sb. Lze ovšem dodat, že usnesením 

vlády ze dne 21. září 2016 č. 829 bylo mimo jiné náměstku 

ministra vnitra pro státní službu uloženo zpracovat 

ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a vydat 

do 31. prosince 2016 pravidla pro určení, v jakých případech 

budou systemizovaná místa financovaná z evropských fondů 

zřizována na dobu určitou nebo neurčitou. V této souvislosti je 

připravován metodický pokyn pro přípravu systemizace 

s účinností od 1. ledna 2017. V souvislosti s uvedením 
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fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj, vyplývá 

doporučení přijímat státní zaměstnance zařazené na tzv. projektová 

služební místa do služebního poměru na dobu neurčitou. Doporučení 

přijímat tyto zaměstnance na dobu neurčitou nemá ale žádnou 

zákonnou oporu, v rámci které by tak služební úřady mohly konat. 

Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2016 – 

čj. MV- 78005 – 1 / OSK – 2016, kterým se stanoví pravidla pro 

zpracování návrhu systemizace služebních a pracovních míst ve 

služebním úřadu, obsahuje povinné přílohy, ve kterých jsou zvlášť 

uvedena služební místa financované ze zdrojů EU – z Technické 

pomoci, pro která tabulka č. 1a obsahuje rubriku: datum zániku místa. 

Ve vysvětlivkách je poté sděleno, že existence těchto služebních míst je 

stanovena maximálně do konce doby programového období 

(31.12.2020). V systemizaci na rok 2017 jsou tedy tzv. projektová 

služební místa schválená s dobou zániku do 31.12.2020. Na takové 

služební místo, které zanikne, nelze přijmout státního zaměstnance na 

dobu neurčitou, resp. tuto situaci zákon o státní službě vůbec neřeší. 

Zároveň v případě, že by služební úřad chtěl využít možnosti 

navrhované úpravy a prodloužit trvání služebního poměru ze sedmi na 

více let, tak opět vyvstane problém s tím, že v rámci systemizace toto 

služební místo zanikne a v budoucnu se bude neustále opakovat situace 

s procesem schvalování nových služebních míst u Ministerstva financí. 

Prodloužení služebního poměru na 7 let sice znamená určité zlepšení 

podmínek, ale neumožňuje řídícím orgánům čerpat Technickou pomoc 

podle pravidla N + 3 ,  tj. do konce roku 2023.   
 

V případě, že se pravidla pro zpracování návrhu systemizace nezmění a 

přesto bude nové ustanovení v § 3 odst. 1 návrhu vykládáno tak, že 

služební úřad může státnímu zaměstnanci prodloužit služební poměr na 

dobu určitou o další 3 roky, pak musí být v dokumentech – metodikách 

Ministerstva vnitra a Ministerstva financí umožněno řídícím orgánům – 

správcům rozpočtových kapitol, tato systemizovaná místa nárokovat i 

po roce 2020 na další potřebné období 3 let a zakotvit mzdové potřeby 

v tabulkách typu 9/4 (přestože v systemizaci tato služební místa ke dni 

31.12.2020 zaniknou). 

Na situaci upozorňujeme a požadujeme řešit i z toho důvodu, že se 

nejedná pouze o teoretickou možnost, ale u OP Rybářství nastal již 

závažný problém, kdy v systemizaci na rok 2017 je již uvedeno, že  

do provozu modulu systemizace a organizace (OSYS) 

v informačním systému o státní službě je připravován služební 

předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu. Tento 

služební předpis s účinností od 1. ledna 2017 stanoví pravidla 

pro přípravu návrhů systemizace služebních míst, zpracování 

návrhů organizační struktury a jejich změn, včetně pravidel pro 

úpravy a aktualizace systemizace. Současně tento služební 

předpis stanoví i pravidla pro určení, v jakých případech budou 

systemizovaná místa financovaná z evropských fondů zřizována 

na dobu určitou a kdy na dobu neurčitou. Výše zmíněné 

připravované dokumenty by měly reflektovat požadavky praxe. 

 

V současné době je u projektových služebních míst 

v metodickém pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu 

č. 2/2016 stanovena povinnost vyplnit v návrhu systemizace 

datum zániku těchto služebních míst. Údaj o datu zániku 

služebního místa je údajem, který slouží pouze pro účely vydání 

stanoviska Ministerstva financí k návrhu systemizace a zároveň 

pro účely zaslání návrhu systemizace Ministerstvu vnitra. 

Ministerstvo vnitra na základě tohoto návrhu vypracovává 

konečný návrh systemizace služebních a pracovních míst, který 

předkládá ke schválení vládě. Součástí vládě předkládaného 

návrhu jsou sice i tabulkové přílohy, avšak konečná vládou 

schválená systemizace údaje o zániku služebních míst 

neobsahuje, rozsah údajů v systemizace služebních a pracovních 

míst se řídí § 17 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. Rovněž 

ve vzorové tabulce návrhu systemizace (příloha č. 1 

metodického pokynu č. 2/2016) je ve vysvětlivkách uvedeno, že 

údaj o zániku služebního místa je údajem „plánovaného“ zániku 

služebního místa. Při návrhu systemizace služebních 

a pracovních míst na rok, v němž je plánován zánik těchto 

služebních míst, tak lze přehodnotit potřebu odložení zániku 

těchto služebních míst a v návrhu systemizace zaslaném 

Ministerstvu financí a Ministerstvu vnitra lze tyto změny 

promítnout.  
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systemizovaná místa pro 3 státní zaměstnance zaniknou k 31.12.2020, 

přestože tito státní zaměstnanci byli „překlopeni“ do služebního 

poměru na základě předchozího pracovního poměru na dobu určitou do 

roku 2023. Bez systemizovaných míst a bez možnosti zajistit v 

rozpočtu mzdové prostředky na předfinancování však nelze stabilizovat 

administrativní kapacitu na úseku evropských dotací. 

 5.2 

 

V předpisu není vyřešeno, zda se návrh vztahuje pouze na státní 

zaměstnance přijaté po jeho schválení nebo i na stávající státní 

zaměstnance, resp. pravděpodobně se bude vztahovat pouze pro nově 

přijaté státní zaměstnance. MZe a další služební úřady musí přednostně 

řešit služební poměr na dobu určitou pro 15 státních zaměstnanců na tzv. 

projektových služebních místech, kteří mají rozhodnutí s dobou trvání 

služebního poměru do 31.12.2020 nebo do 31.12.2023. V naprosté 

většině se jedná o zaměstnance zkušené, zapracované, kteří vykonávají 

agendu na úseku administrace evropských dotací již po několik 

programovacích období (minimálně od roku 2007 nebo i od r. 2004). 

Mzdové výdaje těchto zaměstnanců byly v uplynulých letech 

financovány z Technické pomoci,  uzavřené pracovní smlouvy byly 

uzavírány na dobu určitou ještě podle zákoníku práce a několikrát již 

podle zákoníku práce prodlužovány (naposledy v prosinci 2014 do 

31.12.2020 – na nové programové období). V zájmu zajištění stability na 

úseku administrace evropských dotací Řídící orgán PRV a Řídící orgán 

OP Rybářství potřebuje zajistit převod – překlopení dosavadního 

služebního poměru státních zaměstnanců z doby určité na dobu 

neurčitou (v souladu s doporučením náměstka ministra vnitra pro státní 

službu). Nová výběrová řízení s možností na dobu neurčitou se zatím 

neuskutečnila a z důvodu nutnosti stanovit v systemizaci datum zániku 

služebního místa ani dle našeho právního názoru uskutečnit nemohou. 

Navrhujeme zvážit možnost zakotvení změny trvání služebního poměru 

z doby určité na dobu neurčitou těchto státních zaměstnanců přímo do 

novely nařízení vlády č. 137/2015 Sb. jako nové – samostatné 

ustanovení v právním předpise, protože zákon č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, ve znění pozdějších předpisů, tuto problematiku neřeší.  
 

Vysvětleno. 

 

Pro převedení státních zaměstnanců v resortu zemědělství 

ze služebního poměru na dobu určitou do služebního poměru 

na dobu neurčitou nelze využít cestu zařazení odpovídajícího 

ustanovení do nařízení vlády č. 137/2015 Sb. Vzhledem k tomu, 

že zákon č. 234/2014 Sb. s takovým převáděním státních 

zaměstnanců nepočítá, došlo by takovou změnou k rozporu 

prováděcího právního předpisu se zákonem (především s § 50 

zákona o státní službě), který tento právní předpis provádí.  

 

Pokud jde o situaci státních zaměstnanců, kteří plnili časově 

omezený služební úkol v rámci jednoho programového období, 

u nichž je zájem, aby vykonávali další časově omezený úkol 

v rámci dalšího programového období, uvádíme, že patrně není 

automaticky nutné, aby došlo k vypsání nových výběrových 

řízení v případě, že bude zachována určitá míra kontinuity 

v charakteru plněného služebního úkolu a ve způsobu jeho 

plnění. V případě, kdy v rámci nového programového období 

bude na služebním místě plněn zcela odlišný časově omezený 

služební úkol, bude nutné výběrové řízení na služební místo 

vypsat. Výše uvedené bude blíže popsáno v důvodové zprávě a 

další specifikace toho, co lze považovat za totožný časově 

omezený služební úkol, bude popsána v rámci připravovaného 

služebního předpisu náměstka pro státní službu. 

 

K návrhu na doplnění přechodného ustanovení, 

které by výslovně stanovilo, že se úprava vztahuje na státní 

zaměstnance přijaté do služebního poměru na dobu určitou 

před 1. lednem 2017, uvádíme následující.  

 

Pokud jde o státní zaměstnance, kteří vykonali výběrové řízení a 
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byli přijati do služebního poměru na dobu určitou za účelem 

plnění časově omezeného úkolu (tedy byli přijati podle 

§ 2 písm. a) nařízení vlády č. 137/2015 Sb.), novou úpravu 

zaváděnou novelou tohoto nařízení vlády lze použít i na ně.  

Přechodné ustanovení, které by výslovně stanovilo, že se na tyto 

státní zaměstnance úprava vztahuje, tak není dle našeho názoru 

nutné do textu nařízení vlády doplňovat. Nová úprava omezuje 

dobu trvání služebního poměru na dobu určitou maximálně 

na 7 let. Podle stávající úpravy mohou být zaměstnanci 

ve služebním poměru na dobu určitou v délce maximálně 3 roky 

(to platí i v případě, kdy jde o opakování služebního poměru 

na dobu určitou), nedochází tedy v jejich případě ke kolizi 

s novou právní úpravou, neboť doba trvání jejich služebního 

poměru nepřesahuje dobu 7 let. U těchto dosavadních státních 

zaměstnanců, u nichž dojde k uplynutí doby určité po datu 

účinnosti nové úpravy, bude možné v souladu s touto novou 

úpravou prodloužit dodatečně služební poměr na dobu určitou 

v případě, že to bude vyžadovat plnění časově omezeného úkolu 

služebního úřadu, a to i bez zařazení konkrétního přechodného 

ustanovení.  

 

Pokud jde o situaci státních zaměstnanců, kteří byli přijati 

do pracovního poměru na dobu určitou ještě před účinností 

zákona o státní službě a následně přijati do služebního poměru 

na dobu určitou na základě § 192 zákona o státní službě, jejich 

postavení nelze řešit nad rámec zákona prostřednictvím 

novelizace prováděcího právního předpisu, tedy cestou 

předkládaného návrhu novely nařízení vlády č. 137/2015 Sb.; je 

třeba aplikačně vycházet již ze stávající právní úpravy. 

 5.3 
 

V případě, že by se možnost prodloužení doby trvání služebního poměru 

o dobu, o niž byla prodloužena doba, po kterou je třeba zajistit plnění 

časově omezeného úkolu, týkala i dosavadních státních zaměstnanců, 

požadujeme vyjasnit, a to přímo v navrhované úpravě, zda se do zápočtu 

zařadí u jednotlivých státních zaměstnanců také prodloužení již 

uskutečněná např. podle zákoníku práce z období před „překlopením“ do 

služebního poměru či nikoliv. Tuto jasnou právní úpravu požadujeme z 

důvodu právní jistoty jak na straně služebního úřadu, tak i státních 

Vysvětleno. 

 

Dle našeho názoru z navrhované právní úpravy vyplývá 

dostatečně jasně, že klíčovým prvkem, podle kterého se řídí 

délka prodlužování služebního poměru státního zaměstnance, 

je doba trvání plnění časově omezeného úkolu služebního 

úřadu. S odkazem na vypořádání připomínky 5.2 uvádíme, 

že nová právní úprava se bude vztahovat na ty státní 

zaměstnance, kteří byli před 1. lednem 2017 do služebního 

poměru přijati na dobu určitou na základě výběrového řízení. 
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zaměstnanců, jejichž mzdové výdaje jsou plně hrazeny z Technické 

pomoci a certifikovány s Evropskou komisí. Jak se již v praxi 

mnohokrát ukázalo, tak pozdější zpochybnění a různé výklady ze strany 

některých kontrolních institucí (NKÚ) mohou mít značně nepříznivé 

dopady.     
  

Doba trvání předchozího služebního poměru na dobu určitou 

u těchto státních zaměstnanců není zásadní, neboť vždy půjde 

o dobu v maximální délce 3 roky (doba posledního opakování 

služebního poměru na dobu určitou), která není v rozporu 

s navrhovanou dobou 7 let, což znamená, že případné předchozí 

řetězení služebních poměrů není překážkou v aplikaci nové 

právní úpravy, a tedy v prodloužení jejich služebního poměru 

(počet opakování či prodloužení služebního poměru není 

omezen). V navrhované právní úpravě tedy nespatřujeme riziko 

takového výkladu ustanovení, kdy by byla vyloučena jeho 

působnost na dosavadní státní zaměstnance ve služebním 

poměru na dobu určitou. 

6. Úřad vlády – Odbor 

kompatibility 

6.1 

 

Ustanovením § 2 písm. a) nařízení vlády č. 137/2015 Sb., které 

umožňuje přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou 

k zajištění časově omezeného úkolu služebního úřadu, samo o sobě 

dostatečně nenaplňuje žádné ze směrnicí uvedených opatření na 

zamezení zneužívání služebních poměrů na dobu určitou. Proto 

nastavení alespoň nějakých mezníků k použití § 2 písm. a) nařízení 

vlády prostřednictvím § 3 odst. 1 nařízení vlády považujeme vzhledem 

k právu EU za žádoucí. Předkladatel navrhuje využití čl. 5 odst. 1 písm. 

a) přílohy směrnice k ospravedlnění umožnění služebního poměru na 

dobu určitou v navrhovaných případech. Současná úprava § 3 odst. 1 

nařízení vlády ovšem využívá i jiných opatření k předcházení zneužití 

„řetězení služebních poměrů“ a to podle písm. b) a c) čl. 5 přílohy 

směrnice (maximální celkové trvání po sobě jdoucích služebních 

poměrů a počet obnovení těchto poměrů). Předkladatel by se měl proto 

vypořádat také s tím, proč z možných variant daných právem EU 

využívá pouze tuto, a dále s požadavkem čl. 8 odst. 3 přílohy směrnice, 

který požaduje, aby provádění rámcové dohody nezakládalo důvod pro 

snížení obecné úrovně ochrany poskytované zaměstnancům 

v působnosti této dohody.  

Částečně akceptováno.  

Směrnice 1999/70/ES, konkrétně ustanovení 5 její přílohy, 

obsahuje tři možná opatření na zamezení zneužívání služebních 

poměrů na dobu určitou. Dále se v tomto článku směrnice uvádí, 

že k naplnění požadavků směrnice postačí, pokud členský stát 

zavede jedno nebo více z těchto opatření. Tím, že nová úprava 

směřuje k zavedení materiálního a věcného hlediska pro určení 

délky služebního poměru na dobu určitou splňuje opatření 

uvedené v ustanovení 5 písm. a) přílohy směrnice, a to 

„objektivní důvody ospravedlňující obnovení těchto pracovních 

smluv a poměrů“.  

 

Dosavadní právní úprava obsahuje všechna omezující opatření 

uvedená v ustanovení 5 přílohy Směrnice 1999/70/ES, 

důsledkem čehož byla úprava služebních poměrů na dobu 

určitou nepružná a nevyhovující. V návrhu novely tak byla 

zohledněna potřeba služebních úřadů a státních zaměstnanců 

a zavádí se pouze prvé z výše uvedených opatření, přičemž je 

na místě se domnívat, že se jedná o opatření, jež představuje 

základní rámec ochrany práv státních zaměstnanců, kteří 

vykonávají službu ve služebním poměru na dobu určitou 

podle § 2 písm. a).  

 

Zároveň je třeba konstatovat, že se jedná o změnu, jež je ve 

svém důsledku navrhována ve prospěch státního zaměstnance se 

zřetelem k výše popsané dosavadní praxi ve služebních úřadech, 

proto lze navrhovanou změnu považovat za změnu, jež je v 
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souladu s ustanovením 8 odst. 3 přílohy Směrnice Rady 

1999/70/ES. 

 

Opakování služebních poměrů na dobu určitou v zákonem 

stanovené maximální délce tak, jako je to běžné 

při aplikaci dosavadní právní úpravy, bude nahrazeno praxí 

založenou na principu přijetí do služebního poměru na dobu 

určitou v délce maximálně 7 let a následného prodlužování 

tohoto původního služebního poměru. Prodloužení služebního 

poměru na dobu určitou je podmíněno prodloužením délky doby 

trvání původního časově omezeného úkolu služebního úřadu a 

také souhlasem státního zaměstnance.  

 

Časově omezený úkol, jehož plnění je třeba zajistit 

prodlužováním služebního poměru státního zaměstnance 

přijatého na dobu určitou, by měl splňovat podmínku kontinuity 

v charakteru služebního úkolu a způsobu plnění takového 

služebního úkolu, resp. v druhu činností, které je zapotřebí 

pro plnění tohoto úkolu vykonávat. V případě, že dojde 

k zásadní změně v charakteru služebního úkolu 

a ve vykonávaných činnostech, je zapotřebí takový úkol 

považovat za nový časově omezený úkol služebního úřadu, 

a je tedy nutné pro zajištění jeho plnění vyhlásit výběrové 

řízení. 

 

Výše uvedené bude popsáno v důvodové zprávě. 
 

Dodáváme, že nová úprava zaváděná novelou nařízení vlády 

je určena striktně pro státní zaměstnance, kteří jsou zařazeni 

na služební místa určená k plnění časově omezených úkolů 

služebního úřadu (např. v rámci realizace časově omezeného 

projektu). Plnění úkolů na těchto služebních místech vyžaduje 

výkon specifických druhů činností, které odpovídají 

„krátkodobému“ charakteru těchto úkolů.  Všichni ostatní státní 

zaměstnanci včetně těch, kteří se věnují dlouhodobým úkolům 

při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů 

a jiných programů, které mají trvalý charakter a zahrnují určitou 

míru koncepční činnosti, by měli být s ohledem na § 21 odst. 1 

zákona č. 234/2014 Sb. a dále s ohledem na koncepci 
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vyplývající ze společného stanoviska Ministerstva vnitra a 

Ministerstva pro místní rozvoj, nadále přijímáni do služebního 

poměru na dobu neurčitou, přičemž všeobecná preference 

služebního poměru na dobu neurčitou bude dále zdůrazněna 

v důvodové zprávě. 

7.   Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

7.1  

 

K Čl. I  

 

Požadujeme nově navrhované ustanovení odstavce 1 § 3 nařízení vlády 

přepracovat. 

 

Odůvodnění: 

 

Z návrhu nového odstavce 1 § 3 nařízení vlády a souvisejících materiálů 

(předkládací zpráva) není zcela zřejmé, kolikrát může být původní doba 

určitá prodlužována. Z použité formulace „prodloužena“, nikoli 

„prodlužována“ či „prodloužena opakovaně“ lze dovodit, že prodloužit 

původní dobu určitou bude možné jen jednou. Požadujeme proto 

jednoznačně vyjasnit, kolikrát může být původní doba určitá 

prodlužována. 

 

Dále považujeme za nezbytné vyjasnit, zda lze pouze služební poměr na 

dobu určitou „prodlužovat“ (tj. před tím, než uplyne původně sjednaná 

doba určitá, bude sjednána doba delší) a nikoli opakovat (tj. původní 

služební poměr skončí uplynutím sjednané doby a poté je navázán další 

služební poměr na dobu určitou. Máme za to, že pro praxi je vhodné 

počítat též s možností opakovaného navázání služebního poměru, pak je 

ale nezbytné stanovit, co se již za opakování nebude považovat.    

 

Dále z nově navrhované dikce § 3 odst. 1 není zřejmé, zda bude možné 

prodloužení původní doby určité pouze v případě, kdy se bude jednat o 

prodloužení doby plnění původního časově omezeného úkolu 

služebního úřadu (tj. k jehož plnění byl státní zaměstnanec původně 

přijat) nebo i k plnění nějakého jiného časově omezeného úkolu 

služebního úřadu.  Máme za to, že by se vždy mělo jednat o původní 

úkol tak, aby byl naplněn požadavek příslušné směrnice EU, tj. použití 

kritéria věcného důvodu pro navrhovanou právní úpravu. 

 

Částečně akceptováno. 

 

V novele nařízení je výslovně uvedeno, že doba 7 let se může 

následně se souhlasem státního zaměstnance prodlužovat tak, 

aby byla doba trvání služebního poměru na dobu určitou 

přizpůsobena trvání časově omezeného úkolu služebního úřadu. 

Již z aktuálního znění textu návrhu nařízení vlády je dle našeho 

názoru patrné, že hlavním měřítkem celkové délky trvání 

služebního poměru na dobu určitou je délka trvání časově 

omezeného služebního úkolu a tedy že v případě, kdy bude 

opakovaně prodlužováno trvání časově omezeného úkolu, bude 

možné opakovaně prodlužovat služební poměr státního 

zaměstnance. Výše uvedené bude blíže popsáno v důvodové 

zprávě. 

 

Opakování služebních poměrů na dobu určitou v zákonem 

stanovené maximální délce tak, jako je to běžné 

při aplikaci dosavadní právní úpravy, bude nahrazeno praxí 

založenou na principu přijetí do služebního poměru na dobu 

určitou v délce maximálně 7 let a následného prodlužování 

tohoto původního služebního poměru. Prodloužení služebního 

poměru na dobu určitou je podmíněno prodloužením délky doby 

trvání původního časově omezeného úkolu služebního úřadu a 

také souhlasem státního zaměstnance. V případě, že bude nutné 

zajistit plnění nového (nebo odlišného) časově omezeného 

úkolu služebního úřadu, však není vyloučeno, aby byl státní 

zaměstnanec, který v minulosti vykonával službu ve služebním 

poměru na dobu určitou s cílem plnit časově omezený úkol 

služebního úřadu, přijat do služebního poměru na dobu určitou 

v trvání maximálně 7 let tak, aby mohl plnit tento nový nebo 

odlišný služební úkol. Následně bude možné takový služební 

poměr opět prodlužovat.  

 

Časově omezený úkol, jehož plnění je třeba zajistit 
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prodlužováním služebního poměru státního zaměstnance 

přijatého na dobu určitou, by měl splňovat podmínku kontinuity 

v charakteru služebního úkolu a způsobu plnění takového 

služebního úkolu, resp. v druhu činností, které je zapotřebí pro 

plnění tohoto úkolu vykonávat. V případě, že dojde k zásadní 

změně v charakteru služebního úkolu a ve vykonávaných 

činnostech, je zapotřebí takový úkol považovat za nový časově 

omezený úkol služebního úřadu, a je tedy nutné vyhlásit 

výběrové řízení. Také v tomto smyslu bude důvodová zpráva 

doplněna. 
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