Českomoravská konfederace
odborových svazů
nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3

V Praze dne 15. 10. 2013
Vážený pane předsedo,
sděluji Vám tímto, že Legislativní rada ČMKOS projednala na své 150. schůzi dne 14. 10. 2013
návrh Dohody o podmínkách uzavírání a prodlužování pracovního poměru na dobu určitou mezi Českou
zemědělskou univerzitou v Praze a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu ČZU v Praze
a zaujala k němu následující stanovisko :
Legislativní rada ČMKOS upozorňuje, že návrh dohody je v této podobě nepřijatelný. Z dohody
totiž vyplývá, že když nebudou granty a dotace Evropské unie, že nebude škola fungovat. Tak tomu však
nemůže být. Dohoda proto musí být uzavřena pouze pro vymezený okruh zaměstnanců, kteří jsou
skutečně přijímáni na dobu určitou, na dobu trvání grantu a nemůže zahrnovat všechny pedagogické, resp.
akademické pracovníky školy. Česká zemědělská univerzita je veřejnoprávní škola, který funguje i bez
dotací Evropské unie. Proto je třeba dohodu blíže specifikovat, určit v ní o jaké dotace Evropské unie se
jedná, na jakou dobu jsou přiděleny a následně o jaký okruh zaměstnanců se jedná. Tento okruh
zaměstnanců je třeba přesně vymezit.
Z ustanovení § 39 odst. 4 ZP vyplývá, že v dohodě je třeba vymezit zvláštní povahu práce, kvůli
které se dohoda uzavírá, takže je nezbytné do dohody jasně vymezit, že se jedná o granty Evropské unie
v trvání od do. V neposlední řadě Legislativní rada ČMKOS upozorňuje, že není vhodné uzavírat dohodu
podle § 39 odst. 4 ZP na dobu neurčitou, podmínky přidělování grantů z EU se rok od roku mění, a proto
LR ČMKOS doporučuje uzavírat takovou dohodu maximálně na 2 roky.
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