
Další sdělení náměstka ministra vnitra pro státní službu k opatření proti šíření 
onemocnění COVID-19 
V návaznosti na usnesení vlády publikované pod č. 69/2020 Sb., o vyhlášení 
nouzového stavu, a dosud vládou přijatá krizová opatření přijímají v současné době 
jednotlivé služební úřady opatření v zájmu maximální ochrany zdraví zaměstnanců 
zařazených ve služebních úřadech i jejich klientů. Z vládou přijatých opatření zatím 
nevyplývá omezení činnosti služebních úřadů (s výjimkou omezení úředních hodin), 
přesto je namístě omezit činnosti, které nejsou po určitou dobu nezbytné pro 
naplňování kompetencí služebního úřadu vyplývajících ze zákona. Opatření mají být 
volena podle konkrétních podmínek jednotlivých služebních úřadů, a to zpravidla 
využitím úpravy služební doby nebo dohodami o práci z jiného místa, případně 
uplatněním dalších nástrojů, které zákon o státní službě umožňuje (jako je např. 
institut přeložení).  

Při zabezpečování činností služebních úřadů je prioritní zaměření na plnění 
úkolů naplňujících opatření a rozhodnutí přijatá v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu. Rovněž je nezbytné zajistit výkon těch činností, které nesnesou 
odkladu nad rámec zákonných lhůt, protože jsou potřebné pro každodenní život 
obyvatel a chod institucí. Výkon všech ostatních činností lze omezit nebo odložit 
dle disponibilních personálních kapacit jednotlivých služebních úřadů. V 
těchto případech nelze státního zaměstnance za splnění úkolů v jiných než 
původně stanovených termínech postihovat. Prioritizaci výkonu činností 
služebního úřadu v době vyhlášeného nouzového stavu může provést 
příslušný statutární orgán, služební orgán nebo představený. Náměstek pro 
státní službu současně doporučuje omezit kontrolní činnost služebních úřadů 
pouze na kontrolu dodržování a plnění opatření souvisejících s vyhlášením 
nouzového stavu. 

Na základě opatření přijatých vládou dne 15. března 2020 náměstek pro 
státní službu doporučuje, aby byl dle podmínek v konkrétních služebních úřadech 
omezen přístup veřejnosti do objektů. V případě přijetí takového rozhodnutí je 
nezbytné zprovoznit informační linku pro veřejnost, na které lze získat informace o 
způsobu výkonu činností spadajících do působnosti služebního úřadu. Rovněž je 
potřebné informovat o tom, že úřední podání lze učinit poštou, datovou schránkou, e-
mailem se zaručeným elektronickým podpisem přes e-podatelnu nebo případně 
jiným zákonem stanoveným způsobem. 

V souvislosti s vládou přijatými opatřeními se služebním orgánům doporučuje, aby 
si v případě pochybností vyžádaly od státních zaměstnanců čestné prohlášení, 
že nepřicestovali od 7. března 2020 z území Itálie a od 13. března ze států 
označených Ministerstvem zdravotnictví za rizikové 
země https://koronavirus.mzcr.cz/staty-svetas-vysokym-rizikem-prenosu-
nakazy/, a tedy jim nevznikla povinnost kontaktovat orgány ochrany veřejného zdraví 
za účelem nařízení karantény. 
Náměstek ministra vnitra pro státní službu dále upozorňuje na některé 
instituty zákona o státní službě, které mohou být současnou situací dotčeny. 



1. Úřednické zkoušky 
Doporučujeme omezit konání úřednických zkoušek pouze na ty případy, kdy by 
v případě jejich nekonání v době platnosti vládou schválených opatření došlo 
ke skončení služebního poměru z důvodu uplynutí lhůty pro vykonání 
úřednické zkoušky [§ 29 odst. 1 a § 35 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona o státní 
službě]. Doporučujeme proto omezit přihlašování uchazečů na nově vypsané 
termíny úřednické zkoušky a u již přihlášených uchazečů (zejména u termínů v 
nebližší době - březen / duben 2020) po konzultaci s nimi provést jejich 
odhlášení, to vše za podmínky, že se reálně neblíží uplynutí doby služebního 
poměru na dobu určitou (musí být zohledněna i případná potřeba konání 
„druhého pokusu“, který lze konat nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od 
předchozího neúspěšného konání). Hlavní kontaktní osoby ve služebních 
úřadech již byly o tomto doporučení informovány. Upozorňujeme na povinnost 
služebního úřadu umožnit státnímu zaměstnanci vykonat úřednickou zkoušku 
upravenou v § 35 odst. 2 zákona o státní službě. 

2. Pravidelné služební hodnocení 
Pokud se v těch služebních úřadech, v nichž je na základě služebních 
předpisů služebních orgánů v prvním čtvrtletí roku 2020 prováděno pravidelné 
služební hodnocení za rok 2019, nepodaří dokončit jeho provedení do 31. 
března 2020, nezpůsobuje tato skutečnost, s ohledem na pořádkový charakter 
lhůty pro provedení služebního hodnocení nezákonnost jeho provedení po tomto 
datu. Je však třeba, aby služební orgány s ohledem na zásadu rovnosti rozhodly 
o případných úpravách osobního příplatku u všech dotčených 
státních zaměstnanců ve služebním úřadu s účinky ke stejnému dni. 

3. Výběrová řízení 
Doporučujeme odložit konání pohovorů v rámci výběrových řízení na 
obsazení služebních míst, pokud by se jich měli účastnit uchazeči, kteří nejsou 
státními zaměstnanci zařazenými ve služebním úřadu, v němž je 
systemizováno obsazované služební místo. 

4. Povinnosti státního zaměstnance a příkaz k výkonu služby 
Podle § 77 odst. 1 písm. s) zákona o státní službě je státní zaměstnanec 
povinen vykonávat službu při odvracení živelní pohromy nebo jiného hrozícího 
nebezpečí anebo se podílet na zmírnění jejich bezprostředních následků. Podle 
§ 79 odst. 2 písm. f) zákona o státní službě má státní zaměstnanec právo 
odmítnout vyřizovat služební úkoly, které nepatří do oboru služby, v němž 
vykonává službu; to neplatí, spadá-li služební úkol do působnosti organizačního 
útvaru, v němž je zařazeno jeho služební místo. Vzhledem k citované povinnosti 
nemůže státní zaměstnanec odmítnout plnit na základě příkazu k výkonu služby 
uložené úkoly při odvracení živelní pohromy nebo jiného hrozícího nebezpečí 
nebo při zmírnění jejich bezprostředních následků, ačkoli by nespadaly do jím 
vykonávaného oboru služby nebo do působnosti organizačního útvaru, v němž 
je zařazen. 

5. Přeložení 
V souvislosti s předpokládaným významným nárůstem některých 
konkrétních agend připomínáme podmínky využití institutu přeložení podle § 47 
zákona o státní službě. Odkazujeme na články 5 a násl. Metodického pokynu 
náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví 
podrobnosti ke změnám služebního poměru. Zdůrazňujeme, že přeložení je 
možné jednak na jiné služební místo, jednak pouze k výkonu určitých činností, 
aniž by se jednalo o přeložení na služební místo. V tomto případě se naplnění 



podmínek podle § 47 odst. 1 zákona o státní službě posuzuje podle činností, 
které má státní zaměstnanec v rámci přeložení vykonávat. Pokud je důvodem 
přeložení do jiného služebního úřadu nebo jiného organizačního útvaru 
služebního úřadu (ať již formou přeložení na jiné služební místo nebo pouze k 
výkonu konkrétníagendy - činností) potřeba personálního posílení výkonu 
služby, resp. plnění služebních úkolů přímo nebo nepřímo vyplývajících z 
opatření k zabránění šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-Cov-2, v odůvodnění rozhodnutí o přeložení se tyto 
skutečnosti promítnou s odkazem na konkrétní opatření, v jehož důsledku daná 
potřeba přeložení vyvstala. Rozhodnutí o přeložení může být podle § 165 
zákona o státní službě prvním úkonem v řízení. Ani tato možnost a ani 
skutečnost, že přeložení je důsledkem výše zmíněných mimořádných opatření, 
však nezbavuje služební orgán povinnosti přihlédnout k osobním, zdravotním a 
rodinným poměrům státního zaměstnance, jejichž posouzení je na základě 
relevantních podkladů třeba též promítnout v odůvodnění rozhodnutí o 
přeložení. 

Náměstek pro státní službu žádá služební orgány, aby informovaly 
podřízené služební úřady, pokud nejsou uvedeny v přiloženém rozdělovníku. 
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