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prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
náměstek ministra vnitra
pro státní službu
Praha 14. března 2022
Č. j. MV-46547-1/OKV-2022
Přílohy: 1
Vážená paní státní tajemnice,
Vážený pane státní tajemníku,
Vážená paní ředitelko,
Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,
Vážený pane vedoucí úřadu,
Ministerstvo vnitra podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě hodnotí
vytváření podmínek pro slaďování rodinného a osobního života s výkonem státní
služby služebními úřady a předkládá o tom jednou ročně zprávu vládě.
Na základě výše uvedeného si Vás dovolujeme zdvořile požádat o vyplnění
dotazníku za účelem zpracování Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění
rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2021.
Zároveň Vás tímto žádáme o rozeslání dotazníku na Vaše podřízené služební
úřady a zaslání vyplněných dotazníků ve formátu excel za každý služební úřad
samostatně.
Letošní dotazník se, pokud jde o spektrum otázek, částečně vrací do podoby,
kterou měl před pandemií. Současně však nebylo možné pominout skutečnost, že
zejména v jarních a podzimních měsících roku 2021 pandemie onemocnění COVID19 stále ovlivňovala chod služebních úřadů a využívání institutů sladění rodinného
a osobního života s výkonem státní služby. Situaci v loňském roce proto reflektují
některé otázky v obecné části dotazníku týkající se chodu služebních úřadů, a
zejména soubor otázek, které se zaměřují na výkon státní služby z jiného místa.
Informace získané z dotazníku vyplněného služebními úřady tak budou využity
sekcí pro státní službu nejen k vyhotovení samotné Výroční zprávy, ale také pro
možnost sdílení dobré praxe v této oblasti jednotlivými resorty.
V případě nejasností při vyplňování předmětného dotazníku prosím
kontaktujte Mgr. Annu Kubovou (tel. č. 974 818 254, e-mail: anna.kubova@mvcr.cz)
nebo Mgr. Michaelu Spivákovou (e-mail: michaela.spivakova@mvcr.cz).
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Přílohou zasíláme předmětný dotazník ve formátu pdf. Ve formátu excel
bude ke stažení na internetových stránkách sekce pro státní službu.
Dotazníky prosím zasílejte nejpozději do 6. května 2022.
Předem děkujeme za spolupráci.

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
náměstek ministra vnitra
pro státní službu

dle rozdělovníku
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rozdělovník
Vážený pan
RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník
Ministerstvo vnitra
Vážený pan
Mgr. Martin Vavřina
státní tajemník
Ministerstvo dopravy
Vážený pan
JUDr. Ing. Petr Bejček
státní tajemník
Ministerstvo financí
Vážená paní
Ing. Jana Machová
státní tajemnice
Ministerstvo kultury
Vážená paní
Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
státní tajemnice
Ministerstvo pro místní rozvoj
Vážený pan
Ing. Petr Vančura
státní tajemník
Ministerstvo obrany
Vážená paní
Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
státní tajemnice
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vážená paní
JUDr. Martina Děvěrová, MPA
státní tajemnice
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vážený pan
Mgr. Jan Lišák
státní tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
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Vážený pan
PhDr. Jindřich Fryč
státní tajemník
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vážený pan
Ing. Miloslav Stašek
státní tajemník
Ministerstvo zahraničních věcí
Vážený pan
Mgr. Stanislav Měšťan
státní tajemník
Ministerstvo zdravotnictví
Vážený pan
Mgr. Jan Sixta
státní tajemník
Ministerstvo zemědělství
Vážený pan
Ing. Jan Landa
státní tajemník
Ministerstvo životního prostředí
Vážený pan
Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník
Úřad vlády České republiky
Vážená paní
Mgr. Světlana Ptáčníková
ředitelka
Archiv bezpečnostních složek
Vážený pan
Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda
Český báňský úřad
Vážený pan
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda
Český statistický úřad
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Vážená paní
Mgr. Ing. Hana Továrková
předsedkyně Rady
Český telekomunikační úřad
Vážený pan
Ing. Karel Večeře
předseda
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Vážený pan
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D.
předseda Rady
Energetický regulační úřad
Vážený pan
Filip Neusser
předseda
Národní sportovní agentura
Vážený pan
Ing. Petr Bartoš
vedoucí úřadu
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Vážený pan
Ing. Pavel Švagr, CSc.
předseda
Správa státních hmotných rezerv
Vážená paní
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Vážený pan
Mgr. Vojtěch Weis
předseda
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Vážený pan
Ing. Pavel Kodym
předseda
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
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Vážený pan
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
předseda
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Vážený pan
Mgr. Jiří Kaucký
předseda
Úřad pro ochranu osobních údajů
Vážený pan
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.
předseda
Úřad průmyslového vlastnictví
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