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SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
náměstka ministra vnitra pro státní službu
ze dne 2. června 2021
o bližších pravidlech pro výkon státní služby z jiného místa
Náměstek ministra vnitra pro státní službu stanoví podle § 11 odst. 1, 3, 4 a 5
ve spojení s § 117 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona
č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 144/2017 Sb. a zákona č. 35/2019
Sb., a v souladu s nařízením vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného
místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života
s výkonem státní služby:
ČÁST PRVNÍ
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Tento služební předpis stanoví bližší pravidla pro výkon státní služby (dále
jen „služba“) z jiného místa.
(2) Jiným místem výkonu služby se rozumí jiné místo, než je místo, v němž
státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu.
Dohoda o výkonu služby z jiného místa
Čl. 2
(1) Služební orgán a státní zaměstnanec mohou uzavřít dohodu o výkonu
služby z jiného místa (dále jen „dohoda“), ve které se sjednají podmínky výkonu
služby. Návrh na uzavření dohody může podat jak státní zaměstnanec, tak služební
orgán.
(2) Služební orgán a státní zaměstnanec mohou uzavřít dohodu, pokud to
nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu, nejde o správní činnosti, u kterých je
sjednání dohody vyloučeno1), pracoviště v jiném místě výkonu služby splňuje podmínky
bezpečného a zdraví neohrožujícího výkonu služby a státní zaměstnanec má
k dispozici nezbytné pracovní prostředky a vybavení pracoviště pro výkon služby
z jiného místa.
(3) Na uzavření dohody není nárok. Při uzavírání dohod ve skutkově shodných
nebo obdobných případech dbá služební orgán o to, aby postupoval obdobně
a nevznikaly nedůvodné rozdíly. Služební orgán také přihlíží k důvodům státního
zaměstnance pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby.

1)

§ 2 nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů
sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby.
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(4) Výkon služby z jiného místa je rovnoprávný s výkonem služby z místa,
v němž státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu.
(5) V souladu s § 14 odst. 5 a § 15 odst. 7 zákona o státní službě může uzavírání
dohod služební orgán přenést služebním předpisem na představené.
Čl. 3
(1) Vedle obecných náležitostí dohoda obsahuje alespoň
a) určení jiného místa výkonu služby,
b) časový rozsah, ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu z jiného místa,
c) způsob rozvržení směn při výkonu služby z jiného místa, včetně možnosti
stanovení základního a volitelného úseku směny,
d) dobu trvání dohody a
e) ujednání o možnosti písemné výpovědi dohody kteroukoli ze smluvních stran
z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, včetně ujednání o výpovědní lhůtě
a o počátku jejího běhu.
(2) Dohoda, včetně dohody o změně jejího obsahu, musí být uzavřena písemně;
písemná forma je zachována i při uzavření dohody či dohody o změně jejího obsahu
prostřednictvím adresy elektronické pošty zřízené služebnímu orgánu a státnímu
zaměstnanci služebním úřadem.
(3) Je-li v dohodě ujednáno, že směny při výkonu služby z jiného místa
rozvrhuje státní zaměstnanec, uplatní se § 117 odst. 2 až 4 zákona o státní službě.
Čl. 4
Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby z jiného místa
(1) Státní zaměstnanec, se kterým byla sjednána dohoda, musí být před
započetím výkonu služby z jiného místa prokazatelně proškolen o pravidlech
bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby z jiného místa, popřípadě pravidla
bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby z jiného místa mohou být součástí
dohody, popřípadě tvořit její přílohu.
(2) Pracoviště v jiném místě výkonu služby musí splňovat podmínky
bezpečného a zdraví neohrožujícího výkonu služby. V případě, že pracoviště v jiném
místě výkonu služby přestane splňovat podmínky bezpečného a zdraví neohrožujícího
výkonu služby, je státní zaměstnanec povinen výkon služby z jiného místa odmítnout
a bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost služebnímu orgánu prostřednictvím
bezprostředně nadřízeného představeného.
(3) Služební úřad je oprávněn provést kontrolu pracoviště v jiném místě výkonu
služby za účelem ověření plnění podmínek bezpečného a zdraví neohrožujícího
výkonu služby, plnění povinností služebního úřadu a státního zaměstnance na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby, včetně plnění povinností služebního
úřadu při služebních úrazech, jen pokud bylo oprávnění provést kontrolu sjednáno
v dohodě, nebo pokud dal státní zaměstnanec s provedením kontroly souhlas. Tuto
kontrolu provádí zaměstnanec pověřený služebním úřadem případně za účasti
zástupce odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci za podmínek sjednaných v dohodě a státní zaměstnanec je povinen ji strpět.
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Čl. 5
Další povinnosti představeného
při výkonu služby z jiného místa podřízeným státním zaměstnancem
Bezprostředně nadřízený představený státního zaměstnance, se kterým byla
sjednána dohoda, je povinen během jeho výkonu služby z jiného místa zejména
a) vést státního zaměstnance, ukládat mu služební úkoly, organizovat, řídit
a kontrolovat výkon jeho služby z jiného místa, dávat mu k tomu příkazy
a poskytovat mu informace potřebné pro řádný výkon jeho služby se zohledněním
skutečnosti, že státní zaměstnanec vykonává službu z jiného místa, a to zásadně
se zohledněním zásady nedotknutelnosti soukromí a zásady ochrany před
neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života,
b) využívat ke komunikaci se státním zaměstnancem komunikační prostředky
dohodnuté se státním zaměstnancem,
c) při řízení celého organizačního útvaru přiměřeně zohlednit skutečnost, že státní
zaměstnanec vykonává službu z jiného místa; povinnost zajistit řádné plnění úkolů
spadajících do působnosti organizačního útvaru nesmí být tímto postupem dotčena
a
d) bez zbytečného odkladu oznámit služebnímu orgánu změnu okolností, za kterých
byla dohoda sjednána.
Čl. 6
Další povinnosti státního zaměstnance při výkonu služby z jiného místa
(1) Státní zaměstnanec, se kterým byla sjednána dohoda, je povinen během
výkonu služby z jiného místa zejména
a) plnit služební úkoly osobně, řádně a včas, jako by je plnil v místě, v němž pravidelně
vykonává službu, a předat splněné služební úkoly způsobem dohodnutým
s bezprostředně nadřízeným představeným,
b) dostavit se v přiměřené lhůtě na příkaz představeného ke splnění služebního úkolu
na místo, v němž státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu,
c) informovat bezprostředně nadřízeného představeného o plnění služebních úkolů,
je-li to žádoucí nebo je-li k tomu bezprostředně nadřízeným představeným vyzván,
d) využívat ke komunikaci související s plněním služebních úkolů komunikační
prostředky dohodnuté s bezprostředně nadřízeným představeným,
e) dodržovat právní a vnitřní předpisy týkající se ochrany osobních údajů
a kybernetické bezpečnosti,
f) vést a předávat služebnímu orgánu prostřednictvím bezprostředně nadřízeného
představeného údaje pro evidenci služební doby a
g) bez zbytečného odkladu oznámit služebnímu orgánu prostřednictvím
bezprostředně nadřízeného představeného změnu okolností, za kterých byla
dohoda sjednána.
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(2) Se souhlasem bezprostředně nadřízeného představeného je státní
zaměstnanec oprávněn vykonávat službu z místa, v němž pravidelně vykonává
službu, také v době, kdy je sjednán výkon služby z jiného místa.
ČÁST DRUHÁ
Čl. 7
Změna služebního předpisu k vytváření podmínek pro sladění
rodinného a osobního života
státních zaměstnanců s výkonem státní služby
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019,
k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců
s výkonem státní služby, se mění takto:
1. Čl. 6 zní:
„Čl. 6
Bližší pravidla pro výkon státní služby z jiného místa stanoví jiný služební
předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. Čl. 7 až 10 se zrušují.
3. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Čl. 8
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem 7. června 2021.
Č. j. MV-65823-18/OSK-2021

Náměstek ministra vnitra pro státní službu
prof. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., v. r.

