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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

ZÁKON  

ze dne ... 2015, 

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah CELEX č. Ustanoven

í (čl., odst., 

písm., 

bod, 

apod.) 

Obsah  

Čl. I, bod 3 

(§ 23a odst. 2 

a 3 zákona) 

„§ 23a 

Pracovní poměr pedagogických pracovníků a čerpání 

dovolené 

[…] 

 (2) Doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními 

stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne 

vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše 

dvakrát23). 

 (3) Celková doba trvání pracovního poměru na 

dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž 

smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku 

31999L0070 Ust. 5 

přílohy 

„Ustanovení 5: Opatření k předcházení 

zneužití 

          1. K předcházení zneužití vznikajícímu 

využitím po sobě jdoucích pracovních smluv 

nebo poměrů na dobu určitou, pokud žádná 

právní opatření pro předcházení zneužití 

neexistují, zavedou členské státy po konzultaci 

se sociálními partnery, v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy, kolektivními 

smlouvami nebo zvyklostmi, nebo sociální 

partneři, způsobem, který přihlédne k 

potřebám specifických odvětví nebo kategorií 

zaměstnanců, jedno nebo více z následujících 
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prvního pracovního poměru 3 roky23). 

[…] 

______________ 

23) Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o 

rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou 

uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.“. 

 

opatření:  

 a) objektivní důvody ospravedlňující 

obnovení těchto pracovních smluv a poměrů;  

 b) maximální celkové trvání po sobě 

jdoucích pracovních smluv a poměrů na dobu 

určitou;  

 c) počet obnovení těchto smluv a 

poměrů.  

           2. Členské státy po konzultaci se 

sociálními partnery nebo sociální partneři 

případně stanoví podmínky, za jakých jsou 

pracovní smlouvy nebo poměry na dobu 

určitou  

 a) považovány za "po sobě jdoucí";  

 b) považovány za uzavřené na dobu 

neurčitou.“. 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

31999L0070 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě 

o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi 

UNICE, CEEP a EKOS 
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