
Pokyn státního tajemníka v Ministerstvu obrany pro uzavírání dohod o výkonu služby z jiného místa 
v souvislosti s vydáním služebního předpisu 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), (dále jen „služební předpis“) 

(1) Služebním předpisem bylo přeneseno oprávnění uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa (dále 
jen „dohoda“) na představené bezprostředně podřízené ministru obrany. Z uvedeného tedy vyplývá, že 
posouzení toho, zda státní zaměstnanec může vykonávat služby z jiného místa, je plně v pravomoci 
náměstkyně/náměstka pro řízení sekce (ředitele odboru bezprostředně podřízeného ministru obrany).  

(2) Náměstkyně/náměstek pro řízení sekce (ředitel odboru bezprostředně podřízeného ministru obrany) 
je oprávněn uzavřít dohodu ve všech stanovených případech, tj. z důvodu karantény, uzavření škol 
a školských zařízení a z důvodů uvedených v usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 
č. 194 (vyhlášené ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 69/2020 Sb.) a usnesení vlády ze dne 
15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření. 

(3) Představený bezprostředně nadřízený státnímu zaměstnanci (např. vedoucí oddělení, popřípadě 
ředitel odboru apod.) připraví návrh dohody - vzor dohody je ke stažení v úložišti nového portálu 
STÁTNÍ SLUŽBA:  

Intranet FIS >> Portál Státní služba >> Úložiště >> !!! Nouzový stav (COVID-19)>> (03) Vzory 
dohod o home office 

 

(4) V dohodě vyplní představený bezprostředně nadřízený státnímu zaměstnanci následující skutečnosti: 

 jméno a příjmení státního zaměstnance (vč. služebního zařazení), 

 jméno a příjmení představeného (vč. služebního zařazení), 

 druh služby, kterou bude státní zaměstnanec vykonávat,  

 adresa místa, ze kterého bude státní zaměstnanec službu vykonávat,  

 rozsah služby (tj. ve kterých dnech bude vykonávána služba z jiného místa a v jaké časové 
dotaci), 

 potřebné technické vybavení (dle aktuální evidenční karty osoby), 

 jméno a příjmení osoby (vč. služebního zařazení), která bude služební úkoly přidělovat a 
splněné služební úkoly přebírat a vést jejich evidenci.         

https://www.fis.acr/
https://www.fis.acr/group/ssl
https://www.fis.acr/group/ssl/uloziste
https://www.fis.acr/group/ssl/uloziste/-/document_library_display/Va5XiP4Xdydb/view/1115946
https://www.fis.acr/group/ssl/uloziste/-/document_library_display/Va5XiP4Xdydb/view/1782490
https://www.fis.acr/group/ssl/uloziste/-/document_library_display/Va5XiP4Xdydb/view/1782490


(5) Následně je nutné dohodu předat personalistce/personalistovi (odbor řízení státní služby sekce 
státního tajemníka) podle přehledu, který je zveřejněn na intranetových stránkách portálu STÁTNÍ 
SLUŽBA, který dohodu zkontroluje, případně doplní a vrátí zpět k podpisu náměstkyni/náměstkovi pro 
řízení sekce (řediteli odboru bezprostředně podřízeného ministru obrany). 

(6) Dohodu je třeba podepsat ve třech výtiscích, přičemž jeden výtisk bude předán státnímu zaměstnanci 
k podpisu (možné i elektronicky, tj. bez zaručeného elektronického podpisu), jeden výtisk si ponechá 
náměstkyně/náměstek pro řízení sekce (ředitel odboru přímo podřízeného ministru obrany) a jeden 
personalista založí do osobního spisu zaměstnance. Předání výtisku státnímu zaměstnanci zabezpečí 
personalista. 

(7) Obdobně postupuje ředitelka kabinetu ministra obrany a ředitel odboru komunikace nebo 
náměstek/náměstkyně pro řízení sekce (ředitel odboru přímo podřízeného ministru obrany) při 
uzavírání dohody o výkonu práce z jiného místa se zaměstnancem v pracovním poměru. 

V Praze dne 16. března 2020 

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

 

 


