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Důvodová zpráva 

 
 
A. Část obecná 
 
S ohledem na výlučně technickou povahu navrhované novely, jejímž cílem je 
zamezení zbytečné administrativy a vynakládání finančních prostředků spojených 
s režimem služebního zákona, se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR vyslovila a návrhem zákona souhlas již v prvém čtení (§ 90 odst. 

2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny). 
 
Správa Národního parku České Švýcarsko (dále též „NP ČŠ“) je ustanovením § 2 
odst. 1 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, 
a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zřízena jako správní úřad a podléhá tudíž režimu nového zákona č. 
234/2014 Sb., o státní službě.  
 
Všechny ostatní správy národních parků (tj. Správa NP Podyjí, Správa KRNAP a 
Správa NP Šumava) mají odlišnou formu - jsou příspěvkovými organizacemi 
zřízenými Ministerstvem životního prostředí. 
 
Ministerstvo životního prostředí již předložilo vládě návrh zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, který kompletně mění právní režim národních parků a který 
mj. předpokládá pro všechny NP jednotnou právní formu – příspěvkovou organizaci. 
Účinnost tohoto zákona je navržena k 1. lednu 2016, zrušení zákona č. 161/1999 Sb. 
pak k 1. 1. 2017 (s ohledem na postupnou přípravu na přechod do jiného systému 
účetnictví).  
 
Je proto nezbytné, zejména s ohledem na systemizaci služebních míst podle zákona 
o státní službě, legislativně zajistit, aby Správa NP České Švýcarsko nejpozději k 1. 
7. 2015 pozbyla formu správního úřadu (zůstane přitom organizační složkou státu). 
 
V případě, že nedojde ke zrušení Správy Národního parku České Švýcarsko jako 
správního úřadu, dostane se tato Správa plně do režimu zákona č. 234/2014 Sb. 
V současnosti se v režimu zákona nachází pouze ředitel Správy, který se stal 
vedoucím služebního úřadu s účinností od 6. 11. 2015. 
 
Uvedená skutečnost by měla za následek aplikaci ustanovení § 188 zákona o státní 
službě, dle něhož se s účinností od 1. července 2015 dosavadní vedoucí 
zaměstnanci stanou představenými, a § 190 a násl., na základě kterých budou 
přecházet do státní služby ostatní (řadoví) zaměstnanci. S přechodem dosavadních 
zaměstnanců do státní služby je spojena řada souvisejících změn (zejména 
v odměňování, nutnost přijetí nových služebních předpisů a zvýšená náročnost 
personálních úkonů souvisejících s výkonem služby).  
 
S ohledem na připravovanou změnu právní formy Správy NP České Švýcarsko na 
příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2017 se jeví „dočasný“ přechod pod 
režim zákona o státní službě jako zcela neúčelný, neboť následně by bylo opět třeba 
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změnit služební poměry zaměstnanců Správy na poměry pracovní (podle zákoníku 
práce).  
 
Předkládaný návrh je technickou novelou, jejímž cílem je zamezení zbytečné 
administrativy a vynakládání finančních prostředků spojených s režimem služebního 
zákona v situaci, kdy Správa NP České Švýcarsko nebude od 1. 1. 2017 režimu 
zákona o státní službě podléhat. 
 

 Předpokládaný finanční dopad navrhované právní úpravy 

 
Vyčíslení nákladů na případný převod zaměstnanců Správy Národního parku 
České Švýcarsko pod režim služebního zákona a její následné změny na 
příspěvkovou organizaci k 1. 1. 2017 

 
Správa NP České Švýcarsko předpokládá převod 45 míst do státní služby.  
 
Náklady na zařazení zástupců do vyšších tříd a zvýšené náklady na příplatek za 
vedení 
Vzhledem k tomu, že služební zákon vyžaduje, aby představeného zastupoval jeho 
zástupce v plném rozsahu jeho činnosti, bude u některých zástupců, kteří tak dosud 
nečiní, nutné zvýšení platové třídy na úroveň zastupovaného. Současně dojde i 
k nutnosti zvýšení příplatku za vedení u vedoucích zaměstnanců. Navíc rovněž 
vedoucí oddělení určuje svého zástupce, kterému nově náleží příplatek za vedení 
v případě 5-15%. 
Měsíční náklady na tyto úpravy jsou očekávány ve výši cca 41 250,- Kč. Za dobu 18 
měsíců od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2016 budou činit cca 742 500,- Kč. 
 
Náklady na zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů (1. 1. 2017 - 
30. 6. 2017) 

V případě změny právní formy Správy NP České Švýcarsko na příspěvkovou 
organizaci by zaměstnanci museli být zařazeni mimo výkon služby. Po dobu 6-ti 
měsíců by jim náleželo 80% měsíčního platu. Průměrný měsíční plat zaměstnanců, 
kteří by měli být zařazeni do služby, činí 26 077,91 Kč. 
Někteří ze zaměstnanců do té doby postoupí v platovém stupni, s tímto dalším 
navýšením zde kalkulováno není. 
Tj. cca 26 077,91 x 80% x 6 měsíců x 45 zaměstnanců =  cca 5 632 900,- Kč 
 
Náklady na odbytné k 30. 6. 2017 
Dále budou mít zaměstnanci nárok na výplatu odbytného dle délky zaměstnání u 
Správy NP České Švýcarsko. Předpokládá se, že žádný zaměstnanec nebude u 
Správy NP ČŠ pracovat v té době méně než 3 roky, 4 zaměstnanci budou pracovat 
více než 3 a méně než 6 let, jejich průměrný plat činí 19 620,- Kč. 9 zaměstnanců 
bude pracovat déle než 6 let a méně než 9 let, jejich průměrný plat činí 29 701,11 Kč. 
Zbývajících 32 zaměstnanců bude u S NP ČŠ pracovat déle než 9 let, jejich 
průměrný plat činí 25 866,13 Kč. 
Tj. cca 19 620 x 6 měsíců x 4 zaměstnanci + 29 701,11 x 9 měsíců x 9 zaměstnanců 
+ 25 866,13 x 12 měsíců x 32 zaměstnanců = cca 12 809 000 Kč 
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Celkové navýšení finančního zatížení Správy NP ČŠ se odhaduje v případě 
nepřijetí navrhované novely na částku ve výši cca 19 000 000,- Kč.  

 

 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, s předpisy  Evropské unie a 

s ústavním pořádkem České republiky 

Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami ani s právem EU. Problematika 
není v těchto předpisech upravena. Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky, neboť pouze upřesňuje právní formu Správy NP ČŠ, zřízené zákonem 
jakožto správní úřad. Výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny, který Správa 
vykonává podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 161/1999 Sb., nebude 
navrhovanou úpravou nijak dotčen. 

 

 Předpokládaný hospodářský dopad navrhované právní úpravy a 

zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 

diskriminace  

Návrh nebude mít negativní dopady na podnikatelské, prostředí, nebude mít ani 
sociální dopady a negativní vliv na životní prostředí. Naopak bude mít pozitivní dopad 
na výdaje státního rozpočtu. Nepředpokládá se dopad na jiné veřejné rozpočty. 

Návrh nemá žádný vliv na princip zákazu diskriminace (rovnost postavení žen a 
mužů). 

 

 Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů  

Předložený návrh zákona nemá dopad na soukromí osob spadajících do jeho 
působnosti, ani na ochranu osobních údajů.  

 

 Zhodnocení korupčních rizik  

Navrhovaná právní úprava v sobě nepřináší žádný nárůst korupčních rizik. 
Předmětný návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které si klade za cíl 
upravit, a nijak nerozšiřuje kompetence jednotlivých subjektů. Kompetence v ochraně 
přírody a krajiny, které Správa NP ČŠ vykonává jako orgán ochrany přírody podle 
zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 161/1999 Sb., nebudou navrhovanou úpravou 
nijak dotčeny. 

Předložený návrh nemění dosud nastavené principy odpovědnosti ani opravné 
prostředky či kontrolní mechanismy.  

Transparentnost a otevřená data nejsou tímto návrhem nijak negativně dotčeny.   
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B. Část zvláštní 

K čl. I 

K bodu 1  

Zrušuje se označení Správy Národního parku České Švýcarsko jako správního úřadu 
s tím, že správa bude nadále organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (a to zejména 
s ohledem na kontinuitu v dosavadním systému financování a vedení účetního 
systému). Správním úřadem se pro účely zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 
rozumí ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem 
výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy. 

Správy národních parků jsou podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, orgány ochrany přírody. Orgány ochrany přírody vykonávají 
státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona (§ 75 odst. 3 
zákona č. 114/1992 Sb.). 

Organizačními složkami státu jsou podle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. 
ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, 
Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová 
agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis 
anebo tento zákon; obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář 
Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. 

 

K čl. I 

K bodu 2  

Zrušuje se vazba na výběr, jmenování a odvolávání ředitele Správy NP ČŠ podle 
pravidel stanovených zákonem o státní službě. Dochází k návratu k právnímu stavu 
před novelizací zákonem č. 250/2014 Sb. (resp. již zrušeným zákonem č. 309/2002 
Sb.), kdy jmenování a odvolávání ředitele této Správy příslušeno ministru životního 
prostředí, obdobně jako u ostatních správ NP, podřízených Ministerstvu životního 
prostředí. 

 

K čl. II (Účinnost) 

S ohledem na nezbytnost nabytí navrhovaného zákona nejpozději ke dni 1. července 
2015 se navrhuje nabytí účinnosti tohoto zákona dnem jeho vyhlášení. 

 

V Praze 9.4.2015 

Robin Böhnisch v.r.   Michal Kučera v.r.   Josef Hájek v.r.
  

Jan Zahradník v.r.   Marie Pěnčíková v.r.  Jiří Junek v.r. 

Jaroslav Holík v.r.   Ladislav Okleštěk v.r.  Miloš Babiš v.r. 
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Josef Nekl v.r.   Martin Sedlář v.r.   Ladislav Šincl v.r. 

Zuzana Kailová v.r.   Karel Tureček v.r. 
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