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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
 
Dne 17. června 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  
 
Předmětným podáním jste si požádal o následující informace: Poskytuje Ministerstvo 
zdravotnictví jakožto zaměstnavatel svým zaměstnancům možnost pracovat z domu (tzv. 
home – office)?; pokud ano, uveďte, za jakých podmínek a v jakém rozsahu. 

 
K Vaší žádosti uvádím: 
Ano, MZ poskytuje svým zaměstnancům (státním zaměstnancům či zaměstnancům 
v pracovním poměru) možnost čerpání tzv. home office, které je upraveno služebním 
předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví. 
 
Dle příslušného služebního předpisu MZ mohou služební orgán a zaměstnanec na návrh 
zaměstnance uzavřít dohodu o výkonu státní služby z jiného místa (v případě státního 
zaměstnance); či dohodu o výkonu práce z jiného místa (u zaměstnance v pracovním 
poměru) (dále také jen „dohoda“), nebrání-li tomu řádné plnění úkolů ministerstva  
a nejde-li o správní činnosti, u kterých je sjednání dohody vyloučeno1. Výkon 
státní služby/práce z jiného místa nelze dále sjednat v případech, kdy by jeho sjednání 
mohlo ohrozit řádný výkon služby/práce.  
 
Při sjednávání dohody služební orgán přihlíží k tomu, zda osobnostní předpoklady 
zaměstnance a jeho dosavadní výkon nasvědčují tomu, že i při výkonu státní služby/práce 
z jiného místa bude zaměstnanec dodržovat služební kázeň a státní službu/práci bude 
vykonávat řádně. Předmětem dohody je oprávnění zaměstnance čerpat po dohodě  
s bezprostředně nadřízeným představeným výkon státní služby/práce z jiného místa  
ve sjednaném rozsahu. Dohodu lze se zaměstnancem sjednat pouze v případě, že má  
k dispozici příslušné služební, pracovní a jiné pomůcky, které umožňují jeho řádný výkon 
služby/práce z jiného místa.2  
 

 

1 § 2 nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění 
rodinného a osobního života s výkonem státní služby. Výkon státní služby z jiného místa tak nelze sjednat u správních 
činností: 
a) spočívajících z převážné části v osobním kontaktu s osobami, který nelze nahradit jiným způsobem komunikace, nebo 
b) pro jejichž výkon je nezbytné užití věcí nebo informací, u kterých právní předpis nebo jejich povaha vylučuje nakládání 

mimo sídlo ministerstva nebo jeho organizačního útvaru. 
2 Za minimální technické vybavení se považuje notebook a přístup k VPN.  
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Služební orgán dále určí státního zaměstnance, popř. zaměstnance, oprávněného 
k provádění kontrol prostoru sjednaného pro výkon státní služby/práce z jiného místa  
za účelem ověření podmínek výkonu státní služby/práce, plnění povinností zaměstnance 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu státní služby, a v případě služebního 
úrazu pro zjištění příčin úrazu.  
 
S pozdravem  

 

 

 

 

 

 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 


