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SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
náměstka ministra vnitra pro státní službu
ze dne 7. prosince 2015,
k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem
státní služby a podmínek výkonu státní služby z jiného místa
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět úpravy
Tento služební předpis upravuje na základě § 11 zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, (dále jen „zákon“) a ve spojení s § 116 a 117 zákona a v souladu
s nařízením vlády č.144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech
pro vytváření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní
služby, (dále jen „nařízení“) vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního
života s výkonem státní služby a vytváření podmínek výkonu státní služby z jiného
místa.
Čl. 2
Základní ustanovení
(1) Služební úřad vytváří podmínky pro sladění rodinného a osobního života
státních zaměstnanců s výkonem státní služby (§ 116 odst. 1 zákona).
(2) Za tímto účelem služební orgán
a) stanovuje rozvržení služební doby včetně stanovení začátku a konce služební
doby (§ 99 zákona),
b) povoluje kratší služební dobu (§ 99 odst. 3 zákona),
c) povoluje pružné rozvržení služební doby (§ 100 zákona),
d) může se státním zaměstnancem uzavřít dohodu o výkonu státní služby z jiného
místa (§ 117 zákona).
(3) Služební úřad za účelem sladění rodinného a osobního života státních
zaměstnanců s výkonem státní služby dále
a) umožní státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon státní služby
z důvodu mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo který čerpá služební
volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku,
1. účast na vzdělávání státních zaměstnanců na základě jejich žádosti,
2. přístup k informacím o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu,
3. přístup na místo výkonu státní služby, pokud to povaha správních činností
nevylučuje,
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b) zřizuje školská zařízení za účelem předškolního vzdělávání nebo poskytování
péče o dítě v dětské skupině nebo zabezpečuje předškolní vzdělávání ve
školách jiného zřizovatele.
ČÁST DRUHÁ
ÚPRAVA SLUŽEBNÍ DOBY A DALŠÍ NÁSTROJE SLADĚNÍ RODINNÉHO
A OSOBNÍHO ŽIVOTA S VÝKONEM STÁTNÍ SLUŽBY
Čl. 3
Služební doba
(1) Služební orgán při stanovení podrobnějších pravidel pro rozvržení služební
doby včetně začátku a konce služební doby a pružného rozvržení služební doby
služebním předpisem zohledňuje sladění rodinného a osobního života s výkonem
státní služby (§ 99 odst. 4 zákona).
(2) Pružné rozvržení služební doby, kratší služební dobu a jiné než služebním
předpisem stanovené rozvržení služební doby může povolit služební orgán, a to na
žádost státního zaměstnance.
(3) Nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán
vyhoví žádosti podle odstavce 2 tohoto článku vždy, jde-li o státního zaměstnance,
který
a) pečuje o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní školy,
b) je osamělou státní zaměstnankyní nebo osamělým státním zaměstnancem, kteří
pečují o dítě, které dosud nedosáhlo věku 15 let, nebo
c) prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle jiného
právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV
(úplná závislost).
(4) Služební orgán dále vyhoví žádosti podle odstavce 2 tohoto článku i
v případě státních zaměstnanců neuvedených v odstavci 3 tohoto článku, pokud
a) tomuto postupu nebrání řádné plnění úkolů služebního úřadu, a zároveň
b) je tímto postupem slaďován rodinný a osobní život státních zaměstnanců
s výkonem státní služby.
Čl. 4
Účast na vzdělávání, právo na informace o služebním úřadu a přístup na místo
výkonu státní služby
(1) Účast na vzdělávání státních zaměstnanců služební úřad umožní také
státnímu zaměstnanci, který je zařazen mimo výkon státní služby z důvodu mateřské
dovolené, rodičovské dovolené nebo který čerpá neplacené služební volno z důvodu
péče o dítě do 4 let věku, a to na jeho žádost.
(2) Služební úřad zasílá pravidelně, zpravidla čtyřikrát ročně a zpravidla
prostřednictvím sítě elektronických komunikací, státním zaměstnancům podle
odstavce 1 tohoto článku informace o možnostech vzdělávání.
(3) Státním zaměstnancům podle odstavce 1 tohoto článku se dále umožní
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a) přístup k informacím o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu;
služební úřad informuje tyto státní zaměstnance o změnách v působnosti a
organizaci služebního úřadu. Za tímto účelem zpravidla zasílá prostřednictvím
sítě elektronických komunikací zejména aktuální konsolidované znění
organizačního řádu příslušného služebního úřadu,
b) přístup na místo výkonu státní služby, zpravidla do sídla organizačního útvaru, ve
kterém státní zaměstnanec podle odstavce 1 tohoto článku vykonával státní
službu před jeho zařazením mimo výkon státní služby, ve stanoveném rozvržení
služební doby, a pokud to nevylučuje povaha správních činností.
Čl. 5
Neplacené služební volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku
Je-li důvodem žádosti státního zaměstnance o povolení čerpání neplaceného
služebního volna péče o dítě do 4 let věku, služební orgán žádosti nevyhoví pouze
v případě, že čerpání neplaceného služebního volna státního zaměstnance brání
řádnému plnění úkolů služebního úřadu.
ČÁST TŘETÍ
PODMÍNKY VÝKONU STÁTNÍ SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA
Čl. 6
Základní ustanovení
(1) Výkon státní služby z jiného místa je možný na základě dohody o výkonu
státní služby z jiného místa (dále jen „dohoda“) sjednané mezi služebním orgánem
a státním zaměstnancem, a to z podnětu státního zaměstnance. Uzavření této
dohody je možné, pokud tomu nebrání řádné plnění úkolů služebního úřadu a je-li to
odůvodněno sladěním rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem
státní služby.
(2) Obsahem dohody je stanovení podmínek výkonu státní služby z jiného
místa. Při sjednávání dohody se zohledňují požadavky státního zaměstnance a
potřeby služebního úřadu.
(3) Dohoda může být uzavřena i na část stanovené služební doby a v jiném
než služebním předpisem stanoveném rozvržení služební doby.
(4) Vzor dohody je uveden v příloze k tomuto služebnímu předpisu.
Čl. 7
Správní činnosti, u nichž nelze sjednat výkon státní služby z jiného místa
(1) Výkon státní služby z jiného místa nelze sjednat u správní činnosti
spočívající v převážné části v osobním kontaktu s osobami. Touto správní činností se
rozumí činnost, kdy se státní zaměstnanec setkává při výkonu státní služby
s veřejností nebo jinými státními zaměstnanci, přičemž jeho přítomnost je pro výkon
státní služby nepostradatelná a nenahraditelná jinými prostředky komunikace.
(2) Výkon státní služby z jiného místa nelze dále sjednat u správní činnosti,
pro jejíž výkon je nezbytné užití věcí nebo informací, u kterých právní předpis nebo
jejich povaha vylučuje nakládat s nimi mimo sídlo služebního úřadu nebo jeho
organizačního útvaru. Touto správní činností se rozumí činnost, při které dochází
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k osobní manipulaci s těmito věcmi a informacemi nebo nakládání s nimi
prostřednictvím technického a programového vybavení služebního úřadu.
(3) Služební orgán nemůže okruh správních činností, u nichž nelze sjednat
výkon státní služby z jiného místa, dále rozšiřovat.
Čl. 8
Jiné místo výkonu státní služby
Jiným místem výkonu státní služby se rozumí místo mimo sídlo služebního
úřadu nebo jeho organizačního útvaru sjednané v dohodě.
Čl. 9
Představený
Představený, který je bezprostředně nadřízený státnímu zaměstnanci, s nímž
byla sjednána dohoda,
a) organizuje výkon státní služby státního zaměstnance, tedy ukládá mu služební
úkoly a příkazy k jejich plnění (§ 9 odst. 1 zákona);
při ukládání příkazů postupuje v souladu s podmínkami výkonu státní služby
sjednanými v dohodě,
b) odborně vede státního zaměstnance obdobným způsobem, jako by tento státní
zaměstnanec byl ve služebním úřadu přítomen,
c) kontroluje plnění služebních úkolů státního zaměstnance, zejména jejich
včasnost, věcnou i formální správnost,
d) komunikuje se státním zaměstnancem zpravidla prostřednictvím poskytnutého
technického vybavení, například mobilního telefonu a e-mailové schránky,
a zpravidla ve služební době, kterou si státní zaměstnanec v dohodě sjednal se
služebním orgánem.
Čl. 10
Státní zaměstnanec
(1) Státní zaměstnanec v rámci výkonu státní služby z jiného místa
a) plní služební úkoly ve služební době sjednané v dohodě a ze sjednaného místa
výkonu státní služby,
b) k plnění úkolů používá potřebné technické vybavení
1. poskytnuté služebním úřadem, bylo-li to v jeho možnostech,
2. vlastní, pokud nebylo poskytnuto služebním úřadem.
(2) Státní zaměstnanec při výkonu státní služby z jiného místa
a) plní řádně, osobně a včas služební úkoly uložené bezprostředně nadřízeným
představeným,
b) je dosažitelný, a to po celou sjednanou služební dobu;
v případě, že nebude dostupný ve sjednané služební době na sjednaném místě,
předem informuje o důvodech své nedostupnosti bezprostředně nadřízeného
představeného,
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c) poskytuje potřebnou součinnost při kontrole a případné opravě plněných
služebních úkolů,
d) komunikuje se služebním orgánem, bezprostředně nadřízeným představeným
a ostatními státními zaměstnanci ve sjednané služební době.
Čl. 11
Služební doba při výkonu státní služby z jiného místa
(1) Při výkonu státní služby z jiného místa se na státního zaměstnance
nevztahuje úprava rozvržení služební doby.
(2) Služební doba se v dohodě upraví zpravidla tak, že
a) se sjedná začátek a konec služební doby;
v takovém případě plní státní zaměstnanec povinnosti podle čl. 10 odst. 2 písm.
b) až d) kdykoliv, kdy k tomu bude v rámci sjednané služební doby služebním
orgánem vyzván,
b) si státní zaměstnanec služební dobu rozvrhuje sám;
v takovém případě plní státní zaměstnanec povinnosti podle čl. 10 odst. 2 písm.
b) až d) v čase sjednaném v dohodě.
Čl. 12
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání.
Č. j. MV-118934-12/OSK-2015
Náměstek ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ v. r.

