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Společné opatření 

ministra obrany a státního tajemníka v Ministerstvu obrany 

Ministr obrany a státní tajemník v Ministerstvu obrany v návaznosti na usnesení vlády ze dne 

12. března 2020 č. 194, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 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, a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí 

krizového opatření, vydávají toto společné opatření k ochraně zaměstnanců v pracovním poměru 

a státních zaměstnanců před ohrožením jejich zdraví při výkonu státní služby a práce: 

všem představeným a vedoucím zaměstnancům v rezortu Ministerstva obrany 

s e  u k l á d á , 

aby v rámci všech svých pracovišť pokračovali v omezeném provozu, který vyplývá 

z nouzového stavu, pokud tak rozhodne vlády České republiky. 

K tomu se ukládá: 

(1) S ohledem na usnesení vlády ze dne 15. března č. 217 byly dohody o výkonu služby nebo práce 

z jiného místa uzavírány do 24. března 2020 včetně.  

(2) Pokud vláda České republiky rozhodne o prodloužení krizového opatření, prodlužuje se platnost 

dohod o výkonu služby nebo práce z jiného místa po dobu platnosti tohoto krizového opatření.  

(3) Podmínkou postupu podle bodu (2) je skutečnost, že důvody pro výkon služby nebo práce 

z domova i nadále trvají a zaměstnanec s prodloužením dohody souhlasí.   

(4) Prodloužení dohod podle bodu (2) se uskuteční pouze elektronicky s tím, že dodatky k dohodám 

budou formalizovány po ukončení krizového opatření (omezení provozu pracovišť v rezortu 

Ministerstva obrany). 
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(5) Všichni představení a vedoucí zaměstnanci oprávněni podle služebního předpisu státního 

tajemníka v Ministerstvu obrany č. 8/2020 uzavřít dohodu o výkonu služby nebo práce z jiného 

místa předají bez zbytečného odkladu všechny dosud uzavřené dohody personalistovi, který 

podle rozvrhu přítomnosti zabezpečuje příslušný organizační útvar služebního úřadu. 

 (6) Pro všechny vedoucí služebních úřadů platí toto společné opatření obdobně.  

Příloha: vzor elektronické korespondence (1 list) 

Čj. MO93368/2020-7542 

Sp. zn. SpMO 17305-9/2020-7542 

V Praze dne 23. března 2020 

Mgr. Lubomír Metnar, v. r. 

ministr obrany 

Ing. Petr Vančura, v. r. 

státní tajemník v Ministerstvu obrany 

 

Příloha 

Elektronická korespondence se státním zaměstnancem 

nebo zaměstnancem v pracovním poměru 

Dodatek k dohodě o výkonu služby nebo práce z jiného místa uzavřený mezi ……………………… 

a  ……………………… ze dne ………………….: 

Článek IV se doplňuje o následující větu: 

„V případě, že bude rozhodnutím vlády prodlouženo omezení provozu orgánů veřejné moci 

a správních orgánů, má se za to, že tato dohoda je uzavřena na tuto prodlouženou dobu.“ 

Souhlasím/nesouhlasím se změnou dohody. 

Jméno a příjmení, datum 


