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Advokatni kancelář • Stanislav Kadetka

ODBORNÉ PRÁVNí STANOVISKO

O bjed natel:

Arch iv bezpečnostních složek [objedllotel je sprá1'llím úiadent te smyslil § 12 z ákonn
Č. 181/2007, o lIst01'1l pro stiulium totalitnťch režilllli o o Archion bczpc čnostnich složek o o změně

někter úclt zákollli, 1'e zněn i pozdějších pt'edpisli.J

Z pracovate l:

JUDr. Stanis lav Kadečka, Ph.D. [Oll tor je redoucim kotedry sprál'llí lidy o sprtirn ilu»
prám Práonick ě foklllty Mosorykol'y unirerzits] o mistopiedsedou pracotmi komise (pro l'dejllé prá1'o
I - komise 1'1'0 spniuni prám Č. 1) lcg islationi rady 1'lády české republiks], adrokátem o lektorem
akreditotmn ěho vulělmxini ú iedník ů úzeninich somosprál'llých celk ů, členem rozklodol'é komise
Millisterst1'o spmtedinosíi o I'Ozklodol'é komise české tuirodni bOllky, členem lcgislatiuni komise

Piedscdnictra Srazu měst o obci České replll>/iky o Ill ístopl'edsedoll (1'1'0 oblns! 1'dejllé sprál'Y) komise
Rody Králo1'éhradecké/lO kraje 1'1'0 ol'eclloll legislnliou, jokož i členem Výboru 1'1'0 dodriouáni systémll
kOlltroly kl'olity o 1'1'0 discipliiuirni iizeni Rody 1'1'0 l'd ejllý dohled nad auditem, o dále je mimo jillé
te doucint aulorskeho kolektil'll l'ýklodol'é publiknce Spr áuni iúd (AS PI, 2006)J

Předmět p osudku:

Na základě nezávislé právní ana lýzy podat odborné právní (výkladové)
stanovisko k problematíce možností trvalého přechodu zaměstnanců Ústavu pro stu dium
totalitních režimů do Archivu bezpečnostních složek (s důrazem na zodpovězení

objedna telem výslovně položenou otázku, viz dále).
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Advokátní kancelář

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.O., advokát
Sladkovského601, 53002 Pardubice
tet: 226 259 401, e-mail: pravnik@akkvb.cz
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Na z ák ladě p ísemn é žádosti o posky tn u ti odborného právního (výkladov ého)

stanoviska ze d ne 18. 2. 2013, doručené e-mailem d ne 19. 2. 2013, předkládám

na následujících stran ách své

odborné právní stanovisko

k následující otá zce:

• Je možný trvalý přechod zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů do
Archivu bezpečnostních slože k?

Při zpracování tohoto stanoviska jsem vycházel z platného práva České republiky a

Evropské unie, mezinárodních smluv, jimi ž je Česká republika vá zána , relevantn í odborn é

líteratury a judikatury, poznatk ů vědy ústavního práva a vědy sp rávního práva, z m ých

odborn ých zna lostí a z mého právního přesvědčení, přičemž pří zp racová ni stanoviska jsem

měl k dispozici zejména následuj ící podklad předaný mi objednatelem:

zadání stanoviska ze dne 18. 2. 2013 (1 strana textu).

I.

Obec ná právní východíska

Po právn í strá nce se m i předmětná zá ležitos t primárně jeví b ýti problematikou

právní formy orgánů veřejné správy a problematikou změny a přechodu pracovněprávních

vztahů (in concre to mezi veřejnou institucí a sp rávním úřadem) .

Právní regul ací p řcdmětn é záležitosti tak představuj í především

• Ústavn i pořá dek České republiky (především Ústa va České republiky! a Listina
zá klad níc h práv a svobod' ),

• zá kon o Ústav u pro stud ium totali tn ích re žim ů a o Arch ivu bezpe č nos tn ích slože k'

(dá le též jako "zákon o Ústavu a Arch ivu"),

I Ústavní zákon ČNR č . 1/1 993 Sb., l lstnua České republiks], ve zněn í pozdějších p ředp is ů.

2 Usnesen í předsednictva ČNR č . 2/1 993 Sb., o vy hlášení Listi/lY základllích práv II svobod jako so učásti

ústavního pořádku České republ iky, ve zněn í pozdějších p řed pi s ů ,

-' Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústaou pro studil/lil totalitnícli ret il1 /l1 II (} Archiuniezpcčnos tnich složt:k n [I

zm ěn ě I l i!ktťťýcli zákollll , ve zněn í pozděj ších předpis ů.
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• zákon o majetku České rep ubliky a jejím vys tu pování v právních vz tazích' ("zá kon o

m ajetku ČR"),

• zákoník práce>.

II.

Relevantní ustanovení prá vn ích předp ísů

Po dl e usta novení č l. I, č l. 2 ods t. 3 Ús tavy České re pu bliky Česká republika je svrc1IOVml!í,

jed/wtll,v /1 dC111(lkrnti(k~í pni on! stát Z(1 10ŽCIl ~í 11 11 lÍ ctě k práV/111I fl sl/ohodti/lI člověka rl obi"nlla. Česká republika

dodržuje závazky, které pro IIi vyplJívají z mezin árodnilt o " ,.áua, S t átni lllOC slouží z'šelll ObČa1/l1 11l a lze ji

IIp/ntiíovnt jeli II p,~ípndecll, v mczich n zpi/soby, které stanoo! zákon.

Pod le ustanoven í Čl. 79 ods t. 1 Ús tavy České repu bliky ministersn»: II jillé správní 1Ílady lze

ziidi! n jejich piísolJll osf stanooit pOll Zť zakonent,

Pod le ustanovení Č l. 79 odst. 2 Ús tav )' České republiky práon! poměry státních znmés tnnnců v

niinistersmecti n jillých správllÍclI líFndccll ll pmvlIj c zákoll.

Podle ust a novení č l. 2 odst. 2 Listiny zá klad n ích práv a svobod státní 11l 0 C lze II platiíol'l1t JC II v

p'-:ípl1dech l1 v mezích staJ/ovellýc11zákonem, a to Zpflso/Jem, který zákol/ stnnooi.

Dále pa k dle us tanovení § 1 zá kona o Ús tav u a A rchiv u tento zákolf Ilpravuje ziizeni a čin nos t

l lstavlI pro studiun, totntitnict: re žim ů (dále jeli "Ús tao") a Archiou bezpe čnostn ích složek (dále jeH "A rchiv "),

požadavky 1Ia zmněs tnancc ll stav lI a A rchivu a podmíllky picd áni dokll/HeJ/ t li z obdohí konntn isíick ě iotulitn!

moci /vrchion.

Pod le ustan oven í § 3 odst. 1 zá ko na o Ústa vu a Archivu ziiz u]« se llstav se sídlem v Praze.

Pod le usta novení § 3 odst. 2 zákona o Ústav u a Arch ivu llstav je organizační složkou státu, do

jejíž čin nos ti lze znsnlioua! pouze l Ul základě uikoun.

Po dle usta nove ní § 3 odst. 3 zá kona o Ús tav u a Arch ivu (Istav je účetn i jednotkou. Č in nos t

LIstavll je hrazena ze sal/los tatné kapitoly Stát1I171O rozpočtu .

Pod le ustan ove ní § 12 odst. 1 zá kona o Ústav u a A rchivu zii zu]e se Archiv se sídlem v Praze.

Pod le ust an oven í § 12 ods t. 2 zá kona o Ús tavu a Arch ivu Archiv je správlI í ú'-:ad, kter.lí je prIlllo

rízellý l lstal/e/lI .

Podle ustanove ní § 12 od st. 5 zá ko na o Ústav u a A rch ivu Archiu je ú če t n i jedllOtkoll a je součás tí

rozpočtové kapitoly Úsmou,

Pod le us tanovení § 21 ods t. 1 zá kona o Ús tav u a A rchiv u výkon práv a pooinnosti z

pmconněpráonicl: vztallll znměstnouc ů České republiky zm':llzellýcli k výkon II práce v Ministerstvu unitra,

MillisterstulI ohrallY očc tně Voje1fského zprauodnjství, Ministerstvu spmoedlnost), Bezpečnos tní injonnu čn !

-l Zá kon č. 219/2000 Sb., o majetku České repllMiky a jejím vystl/pouállí v pniullícli nztazich, ve zněn í

pozděj š ích p řed pis ů .

5 Zá kon č. 262/2006 Sb., zákollík práce, ve zně n í pozd ěj ších p ředpis ů .
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slu :bť, Úřad" pro znhmn i čn i styky II informace a Policii České repl/Miky - tUlldll dokw lle lJ tllce a vyšl'tt\Ji.'állí

z lo činů kOIll l/llislIlll piecluii ! k pronimu dni sedmého kalend áiniho II It'síce llás/edlljícz1w 1'0 dlli vyllltišení to/wh1

:ákoHa ua Archiv, pokud tito :Il JJlěS t llllllcl vykonávají činncs ti, kien: odl! dne ú činnos ti tohoto :ákolll1 vyk"ollát'á

Archiv, o poklid sphíllji podlllíllky podle § JS.

D ále pak dl e ustanovení § 3 odst. 1 zá kona o maj etku ČR organizačn inti sloikinni státu (dále ien

" organ izačn í složka") jsoll minis íerstua a jillé správní úřady Státll, Ústauni soud, soudy, suitni zastupitelství,

Nejuyšší kcntroin! IÍlod, KOIICelál' prezident» rep"bhky, lllod ulády České repll bliky, Knncelái Velejllého

ochránce práv, Akademie věd České republiky, CHm tová agcntum České republiky a jiná zai izeni, o ktenj cII to

stanoví zvláštní právní předpis flll eb{1 tento zákoll (§ 51); olldobné pos tntení jako organiza ču i složka Státll má

Knncel ái Poslaneck ésněmOVHY a Kancel áiSenátll.

Podle ustanovení § 3 odst. 2 zá kona o majetku ČR organizační složka neni prtÍvllickoll osobou. Tím

neni dotčena její pllsobllOSt nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních přelipisi} a její jednání v

t ěchto pFípodech je jedllállílll slálll.

Podle ustanovení § 3 od st. 3 zákona o majetku ČR organizn čni složko je účetn i [ednoikou, poklid

tak stanooi :vláštni právní předpis anebotento zákoll.

Dále pak dle ustanovení § 1 ods t. 2 zákona o účetnictví tento zákoll se vzmhu]« ilO o) právllickě

osoby, které IIlají sídlo ilO IÍzelllí České rep" /Jliky ...c) organiznčn! složky státll podle zvlášl1ll11O prtioniiu»

I,,'edpisll... (dále jeli " úče tn i jedliotky").

Dále pak dle ustanovení § J písm . a) zá ko níku práce tento zákoll upratnt]« pr áon! vzlol,y
vZllikající při výko1lli závislé práce mezi zam ěstnanci fl zaměstnavateli; tyto vztally JSOll v:tl1lly
pracovněprávními,

Podle ustanovení § 2 odst. 1 zá ko níku práce z ávislou prací je práce, která je vykolUípálla Vť vzta/m
nndiizenost i zaměs tl/ava tele a podří:ťllos t i zaměstnallce, jménem Zl1l Uěs tllavlltele, podle pokY"lI znměstntnm íele

a zamťs tJUlIlťc ji pro zmn ěstnnon tele vykonává osobně.

Pod le ust a novení § -lb odst. 1 zá kon íku pr áce práva Hebo POVillJ lOSti v prncconěpnionich vz fa:ícJl

IIl O/WU být llpravella odchyll/tI od tohoto zákol/a, jestliže to tento zákon výslovně 1/ezakazuje Hebo z povahy jdw
ustanooeni nevyplývá, že se od Hěj neni 111(1:llé odchýlit. Od usumooeni uvedeHých v § 363 je ino žne se odchýlit
jell ve prospěch Za lllěs t lUlIlce.

Podle ust an ovení § 9 zákoníku práce Českou rťpll hlik /f v pmctn.něpr áunicl: uztazicl: jedná II práva a

pouinnos ti z pracovněprávn ích v: ta/lll vykollává organizn čni slo žkn státll, která jménel1l státll v základllí11l
pracooněpniunim vztahu znntěstnnnce zllměs t llává.

Podle ustanovení § -1-0 odst. 1 zá ko n íku pr áce ohsnll pracounilio poměru je možué ZlIlě"it jen tehdy,

dohodnou-li se znmt!stHnvllte/ a ::lHllěstml1lec ml jeho změně.

Podle ustanov ení § -10 ods t. 2 z áko ní ku práce kOlla/ práce jillélw drl//lIt Ilebo v j inén: místě, He:
byly sjedllállY v prucoun: smlourě, je Za llll!s tllt1llťC pooinen jeH II případech llvedť llýc/l v tomto zákoně.

Pod le ustanoven í § 41 ods t. 2 zá ko níku práce za m éstnav a te l m ů ž e převést zaměs tna nce na

jinou práci a) dll/-li ztl lll ěstJltlllci pý/,ol't!d';: d{I Podlllľl't'dellýc!l II § 52 píSIII.!J fl g); b) bylo-li ,woti Zl1IJlc:.-:tllallcl

;:aJlájello trestni iizeni pro podczien! z lílllyslllé trestn éčili Hosti spácliané při pln ěn! pmcounicl: likohi Ileho II
pNI/lL; sOl/vis/osti S 'lim ke škodě H tl II/tljt'lku ZI1l1lěs tlllWl1te/ť, II to Ha doint do pnwolllocllé/1O skon čeni trest1ll11O
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iizeni; c) pozbyl-li zaměs tnanec dočasll ě pihfprklady stmunmu; zv láštllíllli prúonitni pFedpisy pro v,líkol/

sjednané práce, avšak v tomto pFÍpadě Jlejdéle celkeni na 30 pracovních d/1/1 v kulend áinin: roce.

Podle ustan ovení § 41 odst. 4 zá ko níku p ráce zaměs tnavatel m ů že pFevést unněs tnnnce i bez jeho

SOl/Ill11SI/ lW dolm nezby tllé potFeby Il a [ inou práci, než byla sjedJl ána, jestliže to je tiebn k odvrácení millloPárll1é

události, živc/Jl í /ldálosti 1/ebo jilll! hrozící llelwdy nebo k znt irněn i jejich bezprostiednict: následkl'i, a to lla

nezhytně nutnou dobll.

Podle ustanovení § 41 odst. 5 zá ko níku p ráce nen i ů žc- í ! za ll1ěs tnancc konat práci pro prost(jll cbo

pro pj" crušcllí práce zJ1/lsobcllé nepiizniuúini povčtrll os tll ílll i vlivy, ni ů i« 110 zmněs tnaoa te! p l~ellés t llt1 ji/lOu

práci, než byla sjedllálw v pracoVitísm louvě, jen v piipnd ě, že Zl1lUěs tlla llec s pPelledellÍll l souhlns],

Pod le us tan oven í § 43a odst. 1 zá kon íku p ráce doluulu o do čnsnem pNdělellí znmčs tnance k iinéinn

zaměs tntnmtcli smí unněstntnmte! s tímto zmněs tnancem nznuiit nejdiiue po IlplYlllltí 6 měsíCII ode dne uzniku

pmcounitso poměru .

Podle ustan ovení § 43a ods t. 3 zá kon íku p ráce v dohodě musi b,lít uueden llázcv zmněstnmmtele, je

li prápllickoll osobou, ne/Jo [méno, POpNPlltU;[menn a pNjmeJlí zmněs tntnmtele, je-Ii fiJzicko ll osobou, k níž se
zmněs tnanec dočasně piid ěln]« . den, kdy do časnc piid ělen! vz nikne. drult a místo výkoJlu práce a doba, I lfl kterou

se do čosn« pPidělellÍ sjedl1l1vá. V dohodL' II ItHe l'~ít sjednáno pravidelné pracoviště pro 1Í('::e1y cestonnich lláhrad;
ustanoocni § 34a tint ncni dotčeno. Dohoda musí bý t IfZaVFella písemně.

Pod le ustanove ní § 338 od s t. 1 zá kon íku práce k piechodn práv a povinJ/ ostí z pmcovněprálll/ícll

vz tallll n i ů ie dojít jen l/ pNpadech s tt1nol/ťných timto zákonem IlclJo zvláštnÍIlI právním pledpisem.

Podl e us tanove ní § 340 zá koníku p ráce usmnorcn! § 338 a 339 se vz tahl/jí i na pHpady, kdy o

plevodfl činnos ti zaměs tnava tele nebo čás ti zantěs tnaoatele lIel10 pieoodn lÍkoJII unněstnnvntctc al/chojejich čás ti

k ji llélllll unněs tnmxueli rozltodl 1ladNzellÝ orgán.

Pod le us tanove ní § 347 odst. 2 zá ko níku práce llt1dNzellýlll orgállťm se pro účely tohoto zákona
rozumí ten orgáll, který je podle zvláštllÍc11 právních pledpisll oprávllL'lI vykrJl ávat uůči zmněs t t utna teli iid ici

JJlISObllost pn plněni jeltO líkolll.

Pod le ustan oven í § 30.1-3 ods t. 1 zá ko níku p ráce sta/loví-li zvláštní práun! pledpis, že organ iza čni

sioiks: státll zl1niká slou čen in: IIel10 splynutím s ji llO Il organ izn čn! slo žkou státll, piccluiz! l/ýkoll práv a

pouinnost]z pmconnčpninnicli vzta/Iii v plněn, rozsaltu Iln plejÍmajíd orgmlizačlI í složkn st átu.

Podle ustanovení § 343 ods t. 2 stnnotn-Ii zvláštllÍ právní pPedpis, ŽC orga n iza čni složka stálll zaniká
rozd ělennn, piecluiz! výkon práv a povin noet: z pracovněprávn ích vzta/1l1 lla organ izační složky st átn llOUČ

trznikl é, Zuuistn! práon! pledpis stnnooi, která z lIově vZ ll ikl~íc1 1 organ izn čnich složek státu plejí1llá od dosmxuin!

orgall izl1ční složky státu v~íkoll práva pooinnost! z pracooněpráonicli vz ta/lll, které do dne jCJBw rozd ěle ni

zanikb] .

Pod.le us tanoven í § 343 ods t. 3 siunooi-li zv láštní právní plcdpis, že organiza čn! složka státll se

ziiz ui e lItl u rčitou dolJll , stanoui tento pfedpis též, lIa kterou organizační složku státll pieclui zi výkoll práv a
pooinuoeti z pmcovl/čprávllích nz tahů pf::i zániku organ iza čn ! složky st átu IfplYlllltíllf této dohy. Zanikne-li

organ iza čni složka st átu z iize iui podle rozhodnuti ziizouatele lIa u rčitou dalm Il plYlllltíll1 této doby, piecluu!

v~íkoll práv t1 pooinnosti z praconněpráunicí, vz taltii ua ziiz oixu ele, poklid ziizooatel nerozhodl, že tato imum «
POVillllOSti bI/de vykr llávat j ilI/i orgnniutčn ! složka státu jím ziize ná.

Podle ust an oven í § 344 odst. 1 zá ko n íku práce stnnoni-li zvláštní právní pfedpis, že se čás t

organ izn čn! složky státll 7) pfevádí do jiné organ izační složky Státll, plecltází výkon práva POViJlllOstÍ z
pmcovuěprávll íc11 vz ta/1I1 t~íkajídch se této čás ti rrgalliza{IIÍ složky Státll lla I'fejílllající orgall izačn í s/ržkll
státll. Plclládí-li se podle rozhodJ/ utí zhzovatele v sruvislosti se změll oll zNzovací listillY čás t organ izačll í složky

státu do jillé orgmlizačllí složky Státll, precltází výkoll prátIa POVill1 lOsti z pracovněprávních vz la/1I1 týkajících se
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tťto óisti orglllli: dl..':llf slo:ky státllllll J'Fejíl1l 11jíd organ izačn : s10:k1l státll. L/s tmwi..'ťllt § 338 odst. 2 č ás ! l'ťty za

sHťdll íkťlll platí obdobně.

Pod le ustanovení § 3--15 odst. 1 zákoníku prác e stanoui-ti zl'láštní prál'llí pl~edpis, že organizačn i

slo:ka státu se rus i. stalloví tent o piedpi» též, fIIl kterou organiuiini stoiku státll piecluiz: výkou pni» fl

pooinnosti : pmcooněprtumidi v: ta/1I1zaměs llUtIlcli zru šen éorgan izačni slo:ky slálll a která organ iza čni slo:ka
státu lI SPOk(lji nároky zmllěs tmlllCli zru šen é organizačn í slo:ky státu, popřfpadě upiatn! nároky u ů či těmto

Zalllěs tllllllClI 111 .

Podl e ustanoven í § 3-1.5 odst. 2 ruší-li se podle rozhodnuti ziizotmtele organ iza čn i slo:ka stfÍtll,
piecluiz! výkoll práv a povinností z pracoim ěpmvn ich v:tnllll ze zrušené organ iza čn i slo:ky státu Ha ziizorctele,
pokud zi izooatel nerozhodl, že tato práva II povinnost í bude vykollál.'at jillá organiza čn i slo:kll státu jím ziiz en á.

III. Právní závěry

(odpověď na objednatelem konkrétně položenou interpretační otázku)

Vycházeje z uved ených relevantn ích pr ávních no rem a jejich reflexe v odborné

l i te ra tu ře a ju dika tuře kons tatuji následující právní závěry :

• Trvalý přechod zaměstnanců Ústavu pro studium totali tních režimů do Arc h ivu

bezpečnostních složek není možný, ledaže by se tak stalo na základě organizační

změny přímo vyplývající ze zákona.

V souladu se shora uveden ým mne k tomuto právnímu zá věru vedou především

následující pr ávní argumenty:

• Ustanovení § 3 od st. 2 zákona o Ús tav u a Archivu výslovn ě stanov í, že Ústav je

organizační složkou stáhl. C itovan ý zá ko n ustanovením § 12 zřizuje Arch iv jak o správní

úřad, kter ý je ú četn í jednotkou . Podle ustanovení § 3 odst. 1 zá kona o majetku ČR jsou

organiza č ními složkami stá tu (vedle d alšich) ministerstva a jiné správní Úřady. Archiv je

ted y jako sp ráv ní úřad rovněž organiza č n í složkou státu, která je zřizena a její působnost

stanoven a zá ko nem, což od povídá ústavnímu pojetí správ ních ú ř ad ů (Čl. 79 odst. 1

Ústavy) . S uvedeným přitom není v žá d ném rozporu skutečnost, že je Archiv ze zákona

I'FíIllO FíZťllý Ústatv n: (ustanoveni § 12 ods t. 2 zákona o Úst avu a Arch ivu). Jd e toti ž o

podobn ý vz tah jako např . mezi l...lini ster stvem pro životn í prostřed í . jakožto nadřízenou

organizačn í slož kou stá tu a jemu pod řízenou Českou in spekcí životního prostřed í, která

je rovněž organizační složkou st átu .š Na d to p rá vní formu Arch ivu jako organizační

složky stáh l potvrzuje také její záko nné zařazení m ezi ú če tn í jed not ky, což je legislativní

6 11ENDRYC H, D. a kol. Sp rávní prá vo : obecná čá s t. 8 . vy d. Praha: c.H. Beck, 2012, xxxiv, s . 100, 122 

123. ISBN 97880717925-13.
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•

•

zkra tka zákona o účetn ic tví, kter ý mezi ú č e tní jed notky stá h l řadí ved le právnických

osob (kterou správn í ú řad , jenž nemá p rávní sub jektivi tu , být nemůže) právě i

organizační slož ky stá hl (§ 1 ods t. 2) a označení orga nizačn í složky stáhl za ú č etn í

jednotku zákonem předpokládá takě zá ko n o majetku stáhl ČR (§ 3 odst. 3). Ústav i

Arch iv jsou tedy organizačními slož kam i státu .

Organizačn í složk y stáhl nejsou podle ust anovení § 3 odst. 2 zákona o majetku ČR

právnickými osobami (právn ími subjekty) . Podle zákoniku práce je p rot o

zamě stnava te lem s právní subjektivitou Česká republika stá t. Za stá t v

pracovněprávních vz tazich jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztah ů

vy konává prave organiza čn í složka s tátu, která jm énem státu v zá klad ním

pracovněprávním vztahu zam ě stnance zam ěstn áv á (§ 9 zá koníku p ráce). Organizační

složky tedy sice nejsou zaměstnavate lem s p rávní subjek tivitou (tím je stá t), nicměně při

" přechodu" zam ěstnance z jedně organ i zační složky do d ru h é se postup uje obdobně,

jako by se jednalo o sa mosta tn ého zaměstnava tele . " Z okolnosti, že se výk on práv a

povinností z pracovněprávních vzta hl' upíná k organizační složce státu, totiž vyp lývá,

že organizační složka státu je "zanlěstnavate l enl sui generis"."

Nelze tedy postupovat tak , že by zaměstnanec, kter ý pracuje v j edně organizační složce

stáhl, si d oh odl nástup v jiné organizační složce s tá tu a nastoupil tam, a bylo to

považováno jen za změnu pracovn í sm louvy (obsahu pracovního poměru) . Pokud má k

takové změně d ojít, může se tak stá t jen rozváz áním p racovního poměru v jedné

organizačn í složce státu a uzavření pracovní 5 11110 11V)' v jiné organizační složce s t átu .? Za

účelem tr valého "přechodu" zaměstnanců z Ús tavu do Arc h ivu je proto nutné zcela

vyloučit mezi zaměstnancem a zaměstnavate l em dohodnutou CI ze strany

zaměstnavate le jednostrannou změnu ob sahu pracovního poměru podle ustanovení §

41 a 43 zák oníku práce, tedy pokud jd e o změnu druhu práce převedením na jinou

práci a změnu míst a výkonu práce přeložením. Dočasné přidělení podle ustano vení §

43a zá kon íku práce mezi organizačnímí složkami, a to za úče lem " přechodu"

zaměstnanc ů z Ústav u do Archivu , sice a priori v této souvislos tí vyloučeno není, neboť

jd e o dohodu o dočasném přid ě l en í zam ě stnance k jinému zam ěstnavatel i , tedy případně

i mezi Ústav em a Archive m jako organizačními složkami stá h l, nicméně již z názvu

daného ins títutu změny p racovního poměru vyp lýv á, že se nej edná o změnu trvalou, al e

doba, na kterou se dočasné přidělení s jednává, musí být u vedena v dohodě o

dočasném přidělení. Dočasn é přidělení tedy (primárně) končí uplynutím doby, na niž

bylo sje dn áno.t? Dále pak předpokladem dohody o dočasném přidělení je dohoda

zam ě s tnavate l ů (organizačních složek ) o spolupráci a sou h la s zaměstnavate l e, u

7 BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komentá ř . 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, s.
103-10-1. ISBN 9788071 7925 12.

8 Rozsudek Nejvyšší soud u ČR, sp. zn. 21 Cdo 1031/ 2005, ze dne 13. 9.2005.

9 KOTTNAUER, A. a kol. Zákoník práce: komentář s judikalurou : podle stavu k 1. lednu 2012, včetně

novely úč in né k 1. dubnu 2012. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. s. 106-107. ISBN 9788087576083.

10 BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Z áko n ík práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, s.
27-l. ISBN 97880 71792512.
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kterého je zaméstnanec v pracovn ím poměru, jakož i so uhlas zaměstnance, kt erý má
být dočasně př i dě len . u

• K trvalému přechodu výkonu práv a po vinnos tí z pracovněprávních vztahů mezi
organizačními složkami státu může, s ohledem na výš e uvedené, tedy dojít jen za
podmínek uvedených v § 343 až 345 zákoníku práce.t? V těchto ustan oven ích zákoníku

práce se ře š í. u kterých organ izačních složek státu budou změnami v organizačním

uspořádání složek stá tu dotčen í zaměstnanci stá tu dále pracova t, popřípadě která

organizační složka usp okojí jejich pracovněprávní nároky nebo bude vůči nim

uplatňova t pracovněpráv ní nárok y státu . Usta noveni § 3-13 až 3-15a zákoníku práce mají z
hled iska § -lb odst. 1 první zá ko ní ku práce kogentn í pova hu a zúčastně ní zaměstnavatelé

se od nich nemoh ou odch ýlit. Na ustanovení § 3-15a se vztahuje § -lb odst. 1 věta druhá

zákoníku práce a § 363 zákoníku práce, podle nichž je možné odc hýlen í ve prospěch

zaměstnance; z povahy právn í úpravy však vypl ývá, že odchý lení se ve prospěch

zaměstnance nepřichází v úvahu. Ustanovením § 3-13 až 3-15 zákoník u práce je spo lečné

to, že přís lušná organizační změna, na základě které ze zákona pr ávní násled ky

nas tanou, mu sí vycházet ze zvláštního (jin ého] právního předpisu. Z povahy věci

vyplývá, že se musí jed nat o z ákon .» Stanov í-li tento zvl áštn í právní předpis (zákon), že

organizační složka stáh l za niká sloučen ím nebo splynutím s jino u organizační složkou

stáh l, rozdě lením, zrušen ím, č i že se organizační s ložka státu zřizuje na určitou dobu ,

přechá zejí práva a povinn osti z pracovněprávnich vztahů v plném rozsahu na přejímající

organizační slož ku stáhl, resp. na organizační složky státu nově vzn iklé, či ve d vou

posledně jmenovaných případech na organizační složku státu určenou tímto zvl áštn ím

právním předpisem. K tom u, aby došlo k přechodu zaměstnanců z Ústavu na Archiv

na základě § 343 až 345 zákoníku práce by tedy m uselo dojít k jedné z uvedených
organizačních změn na základě zákona, res p. zákon by tuto organizační změnu musel
st anovit, což však v případě posuzované možn osti "přechodu" zaměstnanců z Ústavu

na Archiv nečiní.

• Pro úpl nos t je třeba se vypořáda t také s obecnými ustanoveními o přechodu práv a

povinností z p racovn éprávních vztah ů podl e § 338 až 3-11 zákoníku práce. Ve vz tahu k

této obecné úp ravě přechodu práva povinnos tí z pracovněprávních vztahů pod le § 338

až 3-11 zá koníku práce předsta vuje uved ená právn í úprava § 3-13 až 3-15 zákoniku práce

úpravu speci áln í.t- Ustanovení § 338, 3-10 a 3-11 se tak v ůči úpravě p řechodu výkonu práv

a povinnost í z pracovněprávních vztahů organ izačních složek státu pou žijí subsid i árn ě

II KOITNAUER, A. a kol. Zák oník pr áce: komentář s judíkatu rou : podle stavu k 1. led nu 2012, včetně

novely úč in n é k 1. d ubn u 2012. Vyd. I. Prah a: Leges, 2012. s. 215, 217. ISBN 9788087576083.

" KOITNAUER, A. a kol. Z ákon ík prace: komentář s judikaturou : podle stav u k 1. lednu 2012, včetně

novely úč in né k 1. dubnu 2012. Vyd . 1. Praha: Leges, 2012. s. 106-107. ISBN 9788087576083.

"KOTTNAU EI{, A. a kol. Zákoník pr áce: komentář s jud ikaturou : podle stav u k 1. led nu 2012, vče tně

novely ú č i n n é k 1. dubnu 2012. Vyd. I. Praha : Leges. 2012. ISBN 9788087576083.

II KOTTNAU ER, A. a kol. Zákon ík práce: komentář s jud ikatu rou : pod le st avu k 1. led nu 2012, v četn ě

novely ú činné k I. d ub nu 2012. Vyd . I. Praha: Leges. 2012. ISBN 9788087576083.
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(§ 339 a 339a na zá kladě d elegace obsa žené v § 3-15a).15 Ustanoven í § 338 od st. 2 zákon íku

práce vypočítává jako právní důvody přechodu převod č innosti, čás ti č innosti, ú kolů

nebo část i úkolů , a to opět jen v případech s tanoven ých tímto zá konem nebo zv láš tním

právním předpisem: je vyloučeno, aby nastal jen na základě smluvního ujednání

zam ě stnava te lsk ý ch subjek t ů . ! e Jak již byl o uvedeno žádný zvláš tn í právní předpis

(zá ko n) nes ta noví převod č i nnost i a ú kol" Ústavu na Arc h iv, tak aby z těchto d ů vod ů

došlo k přechodu zam ěst nanc ů z jedné organizačn í složky do druhé, tudíž již z tohoto

d ůvodu nepřichází ap likace daného ustanovení v posuzovaném případě v ú vahu.

Sa motn ý zá koník p ráce pak sice v us tanovení § 3-10 stanoví, že předm ě tn é ustanovení §

338 se vztahuje i na p řípad y, kd y o převodu č innosti zaměstnava te le nebo části

zam ě stnava tele nebo p řevodu úkolů zam ě stnava te le anebo jejich čás tí k jinému

zam ěstnava teli rozhod l nad řízen ý orgán . Uvedené ustanovení však na případ přechodu

zaměstnanců z Ústavu do Archivu také ncl ze aplikovat, neboť jednak před touto

obecněj ší, su bs idiárn í právní n or mou má přednost výše uvedená zvlá štní úprava § 343

až 345 zákoníku práce (/ex specinlis derogat leg; genemliv. Ta to z vl áštní (speciálni)

úprava pa k za re levan tní pro přechod zam ě s tnanc ů z jedné organ iza č n í složky d o druhé

označuje jen takové rozh odnutí o organizační změně, které vydal orgán, jen ž

p ředm ětuou organizační s ložku sv ým rozhod n u tím zř id i l (zřizova te l) na zák ladě zá kona

o majetku ČR.!' Archiv, ja ko sp rávní ú řad , však byl zřízen (jak poža duje Ús tava)

zákone m, jako právn í d ů sledek p rincipu legality (zákonnosti) veřej né správy, resp. stá tní

sp rávy, vy lučuj ící možnost vytvá ření správníc h úřa dů kreačním aktem orgá nu v ýkonn é

moci. Prot o jako dal ší d ů sl edek uvedeného principu zákon nosti, vylučujícího ap likaci

§ 340 na posu zo vaný p řípad, platí , že ta ké č innost zákonem vytvořených správních

úřad ů může být určena opět jen zá konem (n ikoliv veřejnoprávním su b jektem, tedy

ani nadřízeným) . Proto případné rozhodn utí Ús tavu, jakožto veřej noprávního

su b jektu,' . které by mělo rozšiřovat č i z užova t zákonem vymezenou p ůsobnost

Arc hivu, a k teré by tak mělo vést k přechodu zam ěstnanc ů do Arc hivu (z d ůvodu

převodu či nnosti zaměstnavatele nebo část i zaměstnavatele nebo převodu úkolů

zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavate li ) , by bylo v rozporu s
ústav n ím po ř ádkem. ! "

*** * *

15 BĚLINA. 1, 1., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce: komen t á ř . 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, s.
1260-1261. ISBN 9788071792512 .

16 KOTTNAUER, A. a kol. Zákoník práce: komentář s judikaturou : podle stav u k I. lednu 2012, vče tn ě

novely ú č i n n é k 1. dubnu 2012 . Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. s. 938, 9~0 . ISBN 9788087576083. Podobné
také Rozsudek Nej"YššOIO sOlldll ".. Zll. n Ctlo 906/2000, ze dne 5 . 4.2001 a rozsudek MěstskěllO soiuiu "

Praze sV Zll JOCa 250/2004, ze dlle 25. 5. 2006.

17 Srov. KOTTNAUER, A. a kol. Zákoník práce: komentář s judikatu rou : podle stavu k 1. lednu 2012,

v četn ě novely ú č i n né k 1. dubnu 2012. Vyd. 1. Praha: Leges, 20\2. s. 95~. ISBN 9788087576083.

I' Nález Ústav ní ho soudu sl'. zn. PIJI. ÚS 686 / 02, ze dn e 27.2.2003.

19 BAHÝL:OVÁ, L., FILI P, J., MOLEK, P., PODHRÁZKÝ, P., ŠIM ÍČEK, V. a VYHNÁNEK, L. Ústava
České republi ky: koment á ř . Praha: Linde, 20 10, s. 905-906. ISBN 97880n 018H 7.
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Pozntimkn: Zríl'érem Zdilrt1:iÍ Iljl'lIlť. že podllllé odl1orJlé prríl'llÍ stmlOl'isko lIye}llizÍ z odhornýclJ

znntosti 11 z I'nil 'IIí1'" I'll'sl ,t'dčelli zl'mco1'llld li , nejd« ršak. niktemk ° slllllOl'isko ztÍmzllt', 11 111 i
S ohledeIII 1111 10, Žl' interprcmce I" 'l'dlll,;t" ých pnumich norem neni l'ždy jl'dll ot lltÍ II l' ýl'Oj jlldikl1l l1ry i
dokírinútnic): lItizonl neni IIkollčl'll . Rozhodnuti o konkréini realiuici I'll'dlll,;tllýc!1 I'nil 'lIic! l norem

ZIISttÍl' tÍ proto pln ě I ' odp0l'édlloSli o/>jl'lltwldl', kdy ž rl'sl'állljl'llll', Žl' lil' I 'ždy 11 ršemi III l1 si />ýl zdl'

I 'YSIOl 'l'llé I'rtÍl 'lI i Il tÍzory sdileni].

V Pard ub icích dne -1. března 2013

JUDr, Stan islav Kadečka, Ph.D.
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