
 

Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany 

č. 8 

ze dne 16. března 2020, 

kterým se upravuje rozhodování o služební a pracovní době 
po dobu nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky 

(SP-08/2020-ST) 

Státní tajemník v Ministerstvu obrany (dále jen „státní tajemník“) jako služební orgán oprávněný podle 
§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), 
s t a n o v í  podle § 11 odst. 1, 3 a 15 odst. 7 ve spojení s  § 159 odst. 2 zákona o státní službě, jakož 
i v souladu s rozhodnutím ministra obrany, kterým se stanovuje závaznost služebních předpisů pro 
zaměstnance na pracovních místech, čj. 1049-1/2015-7542 ze dne 21. srpna 2015, k provedení § 99 
odst. 3 a 4 a § 117 zákona o státní službě: 

Článek 1 

Tímto služebním předpisem se vymezuje 
a) rozhodování o služební době, které státní tajemník přenáší na některé představené,  

b) oprávnění představených a vedoucích zaměstnanců rozhodovat o pracovní době 
zaměstnanců v pracovním poměru,  

a to po dobu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky.1) 

Článek 2 

(1) Na představené bezprostředně podřízené ministru obrany uvedené v příloze 1 se přenáší 
rozhodování o rozvržení služební doby, o jejím začátku a konci, a to vůči státním zaměstnancům 
uvedeným v příloze 1, zejména pak povolení jiné úpravy služební doby, pružného rozvržení služební 
doby a uzavírání dohod o výkonu služby z jiného místa. 

(2) Představení a vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministru obrany jsou oprávněni povolovat 
úpravu pracovní doby, rozhodovat o jejím začátku a konci, a to vůči zaměstnancům v pracovním 
poměru ve své podřízenosti, zejména pak povolit jinou úpravu pracovní doby, pružné rozvržení 
pracovní doby a uzavírat dohod o výkonu práce z jiného místa. 

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 a povolení podle odstavce 2 zveřejňuje představený bezprostředně 
přímo podřízený ministru obrany nebo vedoucí zaměstnanec způsobem obvyklým pro příslušný 
organizační útvar. 

(4) Dohodu o výkonu služby nebo práce z jiného místa zpracovává příslušný státní zaměstnanec 
odboru řízení státní služby sekce státního tajemníka Ministerstva obrany.     

(5) O povolení kratší služební a pracovní doby rozhoduje pouze státní tajemník.2) 

(6) Za rovnocenné se považují i přechýlené názvy služebních, pracovních či vojenských míst. 

Článek 3 

(1) Tento služební předpis se vztahuje na státní zaměstnance a zaměstnance v pracovním poměru 
ve služebním úřadu Ministerstva obrany. 

                                                             
1) Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, kterým se vyhlašuje pro území České republiky z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru [označovaný jako SARS CoV-2] na území České republiky 
nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů (vyhlášený pod č. 69/2020 Sb. ve Sbírce zákonů České 
republiky). 

2)  § 159 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona o státní službě 
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(2) Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem 16. března 2020 a pozbývá účinnosti dnem 
ukončení nouzového stavu pro území České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
na území České republiky. 

Čj. MO55263/2020-7542/2019-7542 
Sp. zn. SpMO 209-08/2020-7542 

Ing. Petr Vančura, v. r. 
státní tajemník v Ministerstvu obrany 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 k SP-08/2020-ST 

Přenesení rozhodování na představené bezprostředně podřízené ministru obrany 
v některých věcech týkající se služební doby 

PŘEDSTAVENÝ, NA KTERÉHO BYLO PŘENESENO ROZHO-
DOVÁNÍ PODLE § 15 ODST. 7 ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ 

ADRESÁTI ROZHODOVACÍ PRAVOMOCI 

ředitel kanceláře ministra obrany všichni státní zaměstnanci odboru 

bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany – ředitel 
odboru bezpečnosti 

všichni státní zaměstnanci odboru 

ředitel odboru interního auditu a inspekce všichni státní zaměstnanci odboru 

ředitel legislativního a právního odboru všichni státní zaměstnanci odboru 

náměstek pro řízení sekce ekonomické všichni státní zaměstnanci sekce 

náměstek pro řízení sekce nakládání s majetkem všichni státní zaměstnanci sekce 

náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie všichni státní zaměstnanci sekce 

náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce všichni státní zaměstnanci sekce 

náměstek pro řízení sekce správy a řízení organizací všichni státní zaměstnanci sekce 

náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic všichni státní zaměstnanci sekce 

 


