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Směrnice na uzavírání pracovních poměrů se zaměstnanci MAS 

Zaměstnavatel: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec 

IČ: 26984423 

Směrnici vydal: Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS dne: 11. 05. 2015 

Směrnici schválil: Josef Jirků, předseda MAS dne: 11. 05. 2015 

Období účinnosti: 11. 05. 2015 Číslo směrnice: 01/2015 

 

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. (dále jen “Spolek“) těmito pravidly 
stanovuje postup pro uzavírání pracovních poměrů se zaměstnanci Spolku. 

Cíl a legislativní rámec směrnice 
Směrnice je vytvořena na základě § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., veškeré právní 
skutečnosti neupravené touto směrnicí se řídí příslušnými právními předpisy dle platné 
legislativy České republiky. 

 
Předmět směrnice 
Předmětem směrnice je úprava pravidel pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou dle § 
39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. 

 
Uzavření poměru na dobu určitou 

1. S ohledem na povahu Spolku vyplývající z jeho činnosti uvedené ve Stanovách Spolku se 
umožňuje uzavřít pracovní poměr na dobu určitou se stejným zaměstnancem opakovaně 
i víckrát než dvakrát po sobě, pokud je tento pracovní poměr vázán na konkrétní projekt 
realizovaný Spolkem nebo když není jistota, že po skončení smlouvy nebude činnost 
spolku omezena. 

2. Dnem nástupu v takto sjednaném pracovním poměru smí být nejdříve dnem zahájení 
projektu, pracovní poměr musí být ukončen nejpozději v den ukončení realizace 
projektu. 

3. Zaměstnanec musí být s těmito podmínkami seznámen a musí s nimi souhlasit. 
 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice je součástí vnitřního řídícího, organizačního a kontrolního systému. 
2. Tato směrnice podléhá aktualizaci podle potřeb Spolku a změn zákonných norem a 

předpisů. 
3. Ustanovením této směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci. 
4. Tato směrnice byla schválena Radou spolku, usnesením č. 3/2015 jednání dne 11. 05. 

2015 a nabývá účinnosti dne 11. 05. 2015 
 
 
 
 

V Humpolci dne 12. 5. 2015 ……………………………..……                                      
Josef Jirků, zástupce organizace 

předsedající spolku 
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