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ČÁST PRVNÍ
ÚČEL A ROZSAH PŮSOBNOSTI, ÚVODNÍ uSTANOVENÍ

j.._
ı V zájmu úspěšného plnění úkolů Agentury pro podnikání a inovace (dále jen "Služební úřad“ nebo „API”), státní

příspěvkové Organizace, zřízené zákonem č. 149/2016 Sb., kterým Se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře
malého a Středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jinych ústředních orgánů
státní Správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem zajištění vnitřního pořádku,
dodržování zásad slušného chování a svědomitého plnění služebních povinností státních zaměstnanců API se
vydává tento Služební řád, vnitřní předpis API, vydaný v souladu s ustanovením § 305 a Š* 306 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), a v Souladu se zákonem č. 234/2014
Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).
Služební řád Se vydává jako Služební předpis v souladu s ustanoveními Š 11 a § 12 ZSS.
Služební řád je závazný pro Služební úřad, pro všechny státní zaměstnance API ve služebním poměru a pro další
Subjekty vykonávající pro API odborné služby na základě Opatření ministra.
Na práva a povinnosti Státních zaměstnanců, které nejsou upraveny tímto Služebnim řádem a navazujicimi
vnitřními předpisy API, se vztahuje ZSS, ve znění pozdějších předpisů a další obecné závazné právní předpisy,
služební předpisy a vnitřní předpisy API.
Právní úkony a rozhodnutí podle příslušných ustanovení Služebního řádu, ZSS, ZP a vnitřních předpisů činí
jménem služebního úřadu vedouci služebního úřadu.

ČÁST DRUHÁ
POJMY A SEZNAM ZKRATEK

HLAVA l. POJMY

Služební úřad Pro potřeby tohoto Služebního řádu Se Služebnim úřadem rozumí Agentura pro
podnikání a inovace

Služební působiště Obec, ve které má sídlo služební úřad nebo regionální pracoviště
Nadřízený Služební
úřad

Nadřízeným služebním úřadem Agentury pro podnikání a inovace je Ministerstvo
průmyslu a obchodu

Státní zaměstnanec Fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební misto
nebo jmenována na služební misto představeného k vykonu některé z činností dle §
5 ZSS

Služební označení Státnimu zaměstnanci přísluší dle § 7 ZSS služební označení (pro potřeby API tedy
dle výše dosaženého vzdělání: odborny referent, vrchní referent, rada, od borny rada
nebo vrchní rada)

Představe ný

__

Státní zaměstnanec, který je oprávněn vést podřízené státní zaměstnance, ukládat
jím Služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat vykon jejich Služby a dávat jim
ktomu příkazy. Je jím vedoucí Služebniho úřadu, ředitel sekce, ředitel odboru,
vedouci oddělení

Vedoucí služebního
úřadu

Fyzická osoba, která na základě zákona č. 149/2016 Sb. Stojí v čele Agentury pro
podnikání a inovace a řídíji. Řídí činnosti Související se zajišťovánim organizačních
věcí služby, správy Služebnich vztahů a odměňování státních zaměstnanců a dále plní
úkoly související s pracovněprávnimi vztahy zaměstnanců ve služebním úřadu
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í Služební orgán Služebním orgánem je vedoucí Služebního úřadu. Služební orgán jedná a rozhoduje
ve věcech služebního poměru.

Služební předpis Služební předpis Stanoví Organizační věci Služby, vydává jej náměstek pro státní
síužbu, vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník. Je závazny pro Státního
zaměstnance i pro zaměstnance v služebním poměru vykonávajícím činností podle
§ 5 ZSS a pro osobu ve Služebnim poměru podle jiného zákona zařazenou k vykonu
služby ve služebním úřadu.

Organizační útvar Sekce, odbor, oddělení

Opatření ministra Opatření ministra průmyslu a obchodu
Vnitřní předpisy Dokumenty upravující Činnost API ve smyslu Prováděcí směrnice č. 01/18 Řízení

vnitřních předpisů, v platném znění
Osobní Spis Osobní Spis Státního zaměstnance dle § 153 ZSS, dle Služebního předpisu náměstka

ministra vnitra pro Státní Službu č. 6/2015 a dle Služebního předpisu vedoucího
Služebního úřadu č. 13/2018, jímž se stanoví obsah osobního spisu Státního
zaměstnance a Způsob jeho vedeni

Státní tajemník Služební místo Státního tajemníka Se zřizuje v ministerstvech a v Úřadu vlády. Řídí
činnosti související Se zajišt'ováním organizačních věcí Služby, správy služebních
vztahů a odměňování státní zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu
podřízeněho ministerstvu.

HLAVA II. ZKRATKY

API Agentura pro podnikání a inovace
'U'

GR Generální ředitel API, tj. vedoucí Služebního úřadu

VeO Vedoucí oddělení

ZSS 'ıłzákon c. 234/2014 Sb., o Státní službě, ve znění pozdějších předpisů
ZP Vzákon c. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

v

SR Vzákon c. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SP Služební předpis (vydávaný náměstkem pro Státní službu, vedoucím Služebního

úřadu nebo státním tajemníkem)
KDVS Kolektivní dohoda vyššího Stupně
OPPE Odbor právní, personální a ekonomicky
PHR Oddělení právní a personální
EKO Oddělení ekonomické

ITH Oddělení informačních technologií a technicko-hospodářské správy
KOF Oddělení koordinace fondů EU

FKSP Fond kulturních a Sociálních potřeb

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
obecné nařízení o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
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ČÁST TŘETÍ
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Označení dokumentu Název dokumentu

SP 5/2017 Služební předpis, který určuje zásady pro adaptační proces a mentoring nových
zaměstnanců v rámci služebního úřadu Agentury pro podnikání a inovace

SP 3/2018 Služební předpis, kterým se zřizuje Škodní a likvidační komise a jsou stanoveny
zásady pro vyřazení majetku, řešení ztrát a odcizení majetku v rámci služebního
úřadu Agentura pro podnikání a inovace

SP 9/2018 Služební předpis, kterým se stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby
služebních míst v Agentuře pro podnikání a inovace

SP 11/2018 Etický kodek
SP 13/2018 Služební předpis, jímž se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a

způsob jeho vedení
SP 15/2018 Zásady vzdělávání v rámci Agentury pro podnikání a inovace
SP 04/2019 Služební předpis vedoucího služebního úřadu, kterým se stanoví zásady pro

čerpání indispozičního volna v Agentuře pro podnikání a inovace
RD 01/18 Organizační řád

RD 02/18 Pod pisový řád

RD 01/19 Spisový řád
PS 06/18 Postup při provádění kontrol dodržování léčebného režimu zaměstnancem

v služební neschopnosti

PS 08/18 Zachování kontinuity činností ICT
PS 09/18 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PS 10/18 Vydávání a používání mobilních telefonů a mobilních datových služeb

PS 11/18 Informační a komunikační technologie
PS 12/18 Interní provozní činnosti v API
PS 13/18 Pravidla a způsob rozhodování o odměnách
PS 14/18 Vedení pokladny
PS 15/18 Zásady a podrobnosti k prováděnívýběrových řízení
PS 16/18 Používání služebních motorových vozidel
PS 17/18 Finanční hospodaření a oběh účetních dokladů
PS 21/18 Provoz a řízení regionálních kanceláří
PS 22/18 Ochrana osobních údajů (GDPR)
PS 01/19 Zásady hospodaření S FKSP

PS 02/19 Služební cesty a cestovní náhrady
PS 03/19 Evidence docházky
MP 02/18 Postup při povolováníjině výdělečně činnosti zaměstnancům Agentury pro

podnikání a inovace

MP 03/18 jazykové vzdělávání
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Mp 05/18 Jednací řád kárně komise

Název a Označení právního předpisu
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů
Zákon Č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády Č. 92/2015 Sb., O pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Zákon č. 149/2016, kterým Se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o
změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Vlády ČR č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

IVVI'

ztíženěho služebního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženěm služebním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů
Nařízení Vlády ČR Č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek
v práci
Nařízení Vlády ČR č. 302/2014 Sb., o katalogu správních Činnosti
Nařízení vlády ČR Č. 304/2014 Sb., o platových poměrech Státních zaměstnanců
Nařízení Vlády ČR Č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby (s účinností od 1.7.2019 nahrazeno nařízením
vıáay ČR č. 1/2019 sh. viz níže)
Nařízení Vlády ČR Č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu
zaměstnanci plat
Nařízení Vlády ČR Č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní Části
úřednickě zkoušky
Nařízení Vlády ČR Č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního
poměru na dobu určitou
Nařízení Vlády ČR Č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby zjiněho místa a pravidlech pro vytvoření
předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
Nařízení Vlády ČR Č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících soznamováním podezření ze spáchání
protiprávního jednání ve služebním úřadu
Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednickě zkoušky
Vyhláška Č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
Nařízení Vlády ČR Č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby (účinnost od 1.7.2019)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecně nařízení o ochraně
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 6/2015, kterým se stanoví obsah osobního
spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní Službu Č. 8/2015, kterým se stanoví pravidla provádění
změn a úprav systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury ve služebním úřadu
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9/2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla
vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu c. 11/2015, kterým se stanoví postup při
provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 12/2015, k vytváření podmínek pro sladění
rodinného a osobního života s výkonem státní služby a podmínek výkonu státní služby z jiného místa
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of;tSlužební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým Se Stanoví pravidla etiky
státních zaměstnanců
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu Č. 3/2017 ve znění SP Č. 2/2018, kterým 5a
stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a služebních rníst, jejich změn, úprav a aktualizací, a
návrhů organizační Strukturv a jejích změn ve služebním úřadu
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní Službu č. 2/2017, kterým se stanoví pravidla pro
systemizaci služebních a pracovnich mist financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kteroujsou
zřizována
Metodický pokvn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnostiĚ
změnám služebního poměru
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ČAST ČTVRTA
SYSTEMIZACE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SLUŽEBNÍHO
ÚŘADU

1. Systemizace a Organizační Struktura služebního úřadu se řídí ustanoveními části první hlavy IV. ZSS, nařízením
vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro Organizaci služebního úřadu, v platném znění, nařízením vlády
č. 302/2014 Sb., O katalogu správních činnosti, v platném znění, a služebnimi předpisy náměstka ministra vnitra
pro státní službu.

2. Systemizace a Organizační Struktura služebního úřadu API je upravena služebnimi předpisy vedoucího
služebního úřadu.

3. Organizační strukturu služebního úřadu tvoří organizační útvary, Služební místa a pracovní místa (dále jen
„systemizovaně místo“).

4. Systemizované místo je misto, které je:
ı služebním místem, obsahuje Správní činnosti, jejichž výkon Se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou

třídou, do které je dle katalogu správních činností zařazena nejnáročnější práce,
ı pracovním místem, Obsahuje práce, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do

které je v katalogu praci ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce,
I služebním místem představeněho, zřizuje se v čele organizačního útvaru, ve kterem se vykonává státní

služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních
činností zařazena nejnáročnější správní činnost vykonávaná vorganizačním útvaru nebo ve služebním
úřadu, v jehož čele představený Stojí,

I pracovním místem vedoucího zaměstnance, zřizuje se v čele organizačního útvaru, ve kterem Se
nevykonává státní Služba, nebo včele služebního úřadu, a klasifikuje Se platovou třídou, do které je
v katalogu prací ve veřejných Službách a správě zařazena nejnáročnější práce vykonávané v organizačním
útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele vedouci zaměstnanec Stojí.

5. Systemizace dle pokynů MPO je každý rok vyhotovována společně S návrhem rozpočtu roční Systemizace pro
následující rok. Návrh systemizace vyhotovuje OPPE, při tom mu poskytnou ředitelé Sekci maximální
součinnost.

6. Změnu Systemizace v průběhu roku vyhotovuje OPPE na základě požadavků ředitelů sekcí a pokynů MPO.
Požadavky musí být odevzdány OPPE formou interního sdělení nejpozději do 10. dne měsíce, který předchází
měsíci, kdy má změna systemizace nabýt účinnost.

7. Úpravu systemizace, či změnu organizační struktury, provádí OPPE na základě žádostí příslušného ředitele
sekce podané ve formě interního sdělení. V případě souhlasu vedoucího služebního úřadu bude podán návrh
úpravy systemizace či změny organizační Struktury do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost
podána, pokud tomu nebrání závažné Okolnosti.

ČÁST PATA
SLUŽEBNÍ POMĚR

HLAVA ı. SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU A NA DOBU uRčıTOu
1. Podmínky výkonu služby ve Služebním poměru na dobu neurčitou a na dobu určitou se řídí ustanoveními části

druhé hlavy I. ZSS.
2. Státní zaměstnanci vykonávají službu zpravidla ve Služebním poměru na dobu neurčitou.
3. DO služebního poměru na dobu určitou se vždy přijme Osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou

zkoušku.

_. `
Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 05/2019 Ě q 9

A



Bylo~li výběrové řízení vyhlášeno na obsazení volného Služebního místa ve služebním poměru na dobu
neurčitou, má Státní Zaměstnanec uvedený v § 29 odst. 1 ZSS po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nàrük
na změnu doby trvání Služebniho poměru, a to na dobu neurčitou. Služební orgán o této skutečnosti vydává
rozhodnutí, které vyhotoví příslušný zaměstnanec PHR. Zkušební doba dle § 29 odst. 2 ZSS tím není dotčena.
Na dobu určitou lze přijmout osobu rovněž v případě, je-li třeba nahradit dočasně nepřítomného státníhn
zaměstnance.
Další případy, ve kterých lze Sohledem na zvláštní povahu služby přijmout osobu do služebního poměru
na dobu určitou, Stanoví vláda nařízením.

HLAVA ıı. vÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ vOLNÉHO SLUŽEBNÍHO MÍSTA
Průběh výběrového řízení na obsazení volného služebního mista se řídí ustanoveními § 24 a násl. ZSS.
Do služebního poměru lze přijmout pouze osobu, u které lze předpokládat, že bude ve službě dodržovat
demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vykonávat službu.
Na obsazení volného služebního mista se koná výběrové řízení.
Výběrového řízení Se může zúčastnit státní zaměstnanec nebo jiná osoba za podmínek Stanovených ZSS (dále
jen „žadatel“).
Proces výběru vhodných žadatelů v API je upraven v prováděcí Směrnici „Zásady a podrobnosti k provádění
výběrových řízení“.
Státní zaměstnanec podá Služebnimu orgánu žádost o zařazeni na služební místo nebo jmenování na služební
místo představeného, které má být na základě výběrového řízení obsazeno.
Jiná osoba podá služebnímu orgánu také žádost o přijetí do služebního poměru.
Výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní i v informačním systému o státní
službě. Právní účinky nastávají zveřejněním na úřední desce.
Žadatel o přijetí do služebního poměru musi:
a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem

státu, kterýje smluvním Státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) dosáhnout věku 18 let,
c) být plně Svéprávný,
d) být bezúhonný,
e) dosáhnout vzdělání Stanoveného ZSS,
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;
bližší podrobnosti stanoví § 25 a § 26 ZSS.

HLAVA ııı. vZNıK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
1. Proces vzniku služebního poměru, náležitosti rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební

místo, rozhodnuti o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného
(dále společně jen „Rozhodnutí o vznikuíí), složení služebního slibu a překážky se řídí ustanoveními § 30 a násl.
ZSS.
Proces vzniku služebního poměru, rozhodnuti o vzniku a složení služebního Slibu, je pro potřeby API upraven
v prováděcí Směrnici „Zásady a podrobnosti k provádění výběrových řízení".
Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo za řazena nebo na volné služební místo
představeněho jmenována osoba, která není Státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně
nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví Se ji zkušební doba v délce 6 měsíců.
Písemnosti k právním jednáním směřujícím ke vzniku, změně nebo zániku služebního poměru zaměstnance
vyhotovuje příslušný zaměstnanec PHR.
Žadatel je povinen dostavit Se před vydáním rozhodnutí o vzniku ke smluvnimu poskytovateli
pracovnělékařských služeb služebního úřadu, který posoudí zdravotní způsobilost žadatele k výkonu služby,
kterou má žadatel vykonávat, a vystaví žadateli potvrzení o vstupní lékařské prohlídce dle této hlavy odst. 7
písm. d), které žadatel obdržel od příslušného zaměstnance PHR.
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10.
11.
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13.

v případě, že nebude Smluvní poskytovatel pracovnělékařských Služeb služebního úřadu prokazatelně
dlouhodobě k dispozici a nejmenuje za Sebe zástupce, umožní Služební úřad žadateli, aby mu prokázal svou
zdravotní způsobilost potvrzením o vstupní lékařské prohlídce dle předchozího odstavce vystavené jiným
poskytovatelem pracovnělékařských Služeb. Náklady za vstupní lékařskou prohlídku hrazené žadatelem jinému
poskytovateli pracovně lékařských služeb budou ve výše uvedeném případě žadateli uhrazeny služebním
úřadem po předložení potvrzení o vstupní lékařské prohlídce a příjmového pokladního dokladu o úhradě jejich
nákladů. Pokyn pro EKO kúhradě nákladů vstupní lékařské prohlídky žadateli odesílá příslušný zaměstnanec
PHR.
Před vydáním Rozhodnutí o vzniku zajistí příslušný zaměstnanec PHR, aby vybraný žadatel obdržel veškeré
potřebné dokumenty ke vzniku služebního poměru a zá roveň je vybraný žadatel povinen předložit příslušnému
zaměstnanci PHR následující dokumenty:
a) vyplněný Vstupní osobní dotazník (FOOB),
b) potvrzení o získané kvalifikaci a vzdělání (diplom, školení, kurzy, zkoušky, certifikáty, případně Služební

hodnocení od předchozího služebního úřadu atd),
c) potvrzení o předchozím zaměstnání/službě, vč. potvrzení o ukončení tohoto předchozího

zaměstnání/služebního poměru,
d) potvrzení o vstupní lékařské prohlídce (bez vstupní lékařské prohlídky dle § 59 zákona č. 373/2011 Sb.,

ospecifických zdravotních Službách, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný žadatel považován za
zdravotně nezpůsobilého k výkonu Služby), vč. dokladu o příslušnosti ke konkrétní zdravotní pojišťovně (v
případě, že bude státní zaměstnanec požadovat uplatnění daňových zvýhodnění, slev u daně z příjmu
fyzických osob, rodné listy jeho/jejích dětí).

Před vznikem služebního poměru ke služebnímu úřadu příslušný zaměstnanec PHR seznámí vybraného
žadatele s právy a povinnostmi, které by pro něj vyplynuly z Rozhodnutí o vzniku, se služebnímí podmínkami
a podmínkami odměňování, za nichž ma' službu konat, a dále seznámí zaměstnance S kolektivními smlouvami,
které se na něj vztahují, a vnitřními předpisy, zejména etickým kodexem.
Za průběh vzniku služebního poměru ke služebnímu úřadu odpovídá příslušný zaměstnanec PHR, který je
taktéž povinen upozornit zaměstnance na skutečnost, že vnitřní předpisy služebního úřadu jsou přístupné na
společném disku služebního úřadu ve složce H:\volny.API\API - Řízená dokumentace k seznámení.
Služební poměr ke služebnímu úřadu vzniká dnem, kterýje uveden v příslušném Rozhodnutí o vzniku.
V den nástupu do služby Skládá státní zaměstnanec před služebním orgánem služební slib.
Nový státní zaměstnanec stvrdí Svým podpisem v Potvrzení státního zaměstnance o seznámení se s vnitřními
předpisy (FOOl), že se seznámil se základními vnitřními předpisy, s umístěním všech řídících aktů služebního
úřadu a se svou povinností obeznámit se se všemi řídícími akty služebního úřadu. Za splnění povinnosti dle
tohoto odstavce odpovídá příslušný zaměstnanec PHR.
Přímý představený nového státního zaměstnance odpovídá za to, že v den nástupu do služby absolvuje nový
státní zaměstnanec v rámci vstupního školení e-learningový kurz o předpisech BOZP a protipožární ochraně,
protikorupční školení a environmentální školení. Webový odkaz s přístupovými údaji do výše uvedených e-
learningových kurzů je novému státnímu zaměstnanci na jeho služební e-mail zaslán v den nástupu příslušným
zaměstnancem PHR. Přímý představený odpovídá za předání záznamu o tomto školení příslušnému
zaměstnanci PHR.

HLAVA ıv. PŘEKAŽKY PŘuETÍ Do SLUŽENÍHO POMĚRU NEBO vÝKoNu SLUŽBY, POZBYTÍ

l.
2.

PŘEDPOKLADŮ PRO PŘIJETÍ D0 SLUžEBNÍHO POMĚRU
Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby se řídí ustanovením § 33 ZSS.
Pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru se řídí ustanovením § 34 odst. l a 2 ZSS.

HLAVA v. úŘEDNıcKÁ ZKOUŠKA
1.
2.

Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku, a to jak část obecnou, tak zvláštní.
Podrobnosti ke konání úřednická zkoušky se řídí ustanovením § 35 a násl. ZSS.
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3. Podrobnosti konání úřednické zkoušky pro zaměstnance API jsou upraveny služebním předpisem vedoucím 6- Pi:
Služebního úřadu č. 24/2017, kterým se stanoví postup při organizací úřednícké zkoušky vAgentuře pm,“ O
podnikání a inovace, jehož přílohu tvořítaké formulář „Zádost o vykonání úřednické zkoušky“. -

či. Státní zaměstnanec Odevzdá osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky bez zbytečného odkladu 'I-
příslušnému zaměstnanci PHR.

HLAVA vı. ZAŘAZENí STATNícH ZAMĚSTNANCŰ S OHLEDEM NA PŘÍBUZENSKÉ A OBDOBNÉ
vZTAHY

l. Státní zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkýmí (dle § 22 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného
zákona upravujícího registrované partnerství, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném. Má se za to, že
osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí) nemohou být zařazeni ve službě
tak, abyjeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční nebo účetní kontrole.

2. Státní zaměstnanec bez zbytečného odkladu oznámí služebnímu orgánu skutečnost popsanou v odstavci l
tohoto článku, pokud k ní došlo po vzniku Služebního poměru. Také dosavadní státní zaměstnanec, který
požádá o přijetí do služebního poměru, je povinen služebnímu orgánu takovou skutečnost oznámit (je vhod né,
aby tak učinil již v žádosti o přijetí do služebního poměru.) Tato skutečnost však nemůže mít za následek
nepřijetí do služebního poměru, ale služební orgán by měl následně, po vzniku služebního poměru, změnit
podřízenost státního zaměstnance.

3. Nastane-Ii skutečnost uvedená v odstavci 1 tohoto článku až po vzniku služebního poměru, služební orgán je
opět povinen změnit podřízenost státního zaměstnance. Změnou podřízenosti státního zaměstnance se
nerozumí zařazení nebo převedení na jiné služební misto (Š 49 a § 61 ZSS), ale jde o organizační opatření, jehož
důsledkem bude změna dosavadní podřízeností státního zaměstnance vyplývající z dosavadního organizačního
uspořádání služebního úřadu.

4. Oznámení o skutečnostech dle této hlavy podávají státní zaměstnanci v písemné formě k tomu příslušnému
zaměstnanci PHR.

ČAST ŠESTA
NÁSTUP D0 SLUŽBY A ADAPTAČNÍ PROcES
HLAVA ı. NASTUP STÁTNÍcH zAMĚSTNANcŮ DO SLUŽBY
1. Datum nástupu do služby u API dojedná s vybraným žadatelem o službu příslušný zaměstnanec PHR podle

požadavků přímého představeného.
2. Nástupy státních zaměstnanců jsou zpravidla sjednávány vždy k začátku měsíce (k 1. dni kalendářního měsíce)

nebo v polovině měsíce (k 15. dni kalendářního měsíce). V případě akutní potřeby lze dojednat i jiný termín
v průběhu měsíce.

3. Po dojednání data nástupu vybraného žadatele do služby u API, zašle příslušný zaměstnanec PHR budoucímu
přímo nadřízenému představnému vybraného žadatele předvyplněnou Kartu nástupu (FOOZ) vybraného
žadatele.

4. Přímý představený doplní chybějící informace do Karty nástupu a zajistí podpisy dalších příslušných
představených. Následně nejpozději 7 pracovních dní před předpokládaným nástupem vybraného žadatele do
služby u API odevzdá přímý představený vyplněnou Kartu nástupu opatřenou všemi podpisy příslušnému
zaměstnanci PHR.

5. Nejpozději 5 pracovních dní před nástupem vybraného žadatele do služby u API zašle příslušný zaměstnanec
PHR Kartu nástupu elektronicky na e-mailovou adresu apinastupv@agentura-api.org. Dále příslušný
zaměstnanec PHR předkládá kpodpisu VEDSÚ popis služebního místa, který je připravován dle platné
systemízace.
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Příslušní zaměstnanci ITH zajistí pro vybraného žadatele ke dni jeho nástupu do služby dle požadavků
obsažených v Kartě nástupu potřebné pracovní prostředky, Zejména PC, vstupní karty, klíče, přístup do sítě API
a další, a dále služební průkaz státního zaměstnance.
Po nástupu nového zaměstnance zajistí:
a) příslušný zaměstnanec PHR předání „Balíčku pro nováčky“ novému státnímu zaměstnanci, který obsahuje

tzv. Tutoriál (informace o personálních procesech a organizačním uspořádání API), postup objednání
vizitek, odkaz na složku Řízené dokumentace umístěnou na společném disku, vzory docházek a další.
Součástí Balíčku pro nováčky jsou mj. také následující dokumenty, tvořící přílohu tohoto Služebního řádu,
jejichž vypořádání zajistí příslušný zaměstnanec PHR:

i. Oznamovací povinnost pojištěnce zdravotní pojišťovny (POÚ-4),
ií. Dohoda o srážkách z platu - poskytnutí stravovacích poukázek (FOUS),

íii. Čestné prohlášení- Výkon jiné výdělečné činnosti (FOOE),
iv. Žádost o zaslání výplatní pásky e-mailem (FOO7),
v. Souhlas se zpracováním osobních údajů -fotografie (FOŰS),
vi. Čestné prohlášení - pod pisový vzor (FOOQ),
vii. Informace pro státní zaměstnance API o provádění zpracování osobních údajů ve služebním

poměru (F011);
b) příslušný zaměstnanec PHR vytvoření osobního spisu nového státního zaměstnance a jeho uložení na PHR;
c) příslušný zaměstnanec ITH předání Služebního průkazu, vstupních karet a klíčů novému státnímu

zaměstnanci. Karty a klíče jsou vystaveny ITI-I po zapsání a podepsání do Knihy klíčů a karet dle prováděcí
směrnice Interní provozní činnosti v API,“

d) příslušný zaměstnanec KDF pořízení fotografie nového státního zaměstnance;
e) příslušný zaměstnanec EKO podpis všech dokumentů, které jsou závazné podle Metodického pokynu

k rozvoji lidských zdrojů, to však pouze v případě, že nový státní zaměstnanec je zaměstnancem, jehož
osobní náklady jsou hrazeny z technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.

HLAVA ıı. ADAPTAČNÍ PRocEs
1. Zásady adaptačního procesu jsou upraveny služebním předpisem, který určuje zásady pro adaptační proces

a mentoring nových zaměstnanců v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace.
Adaptační proces je nastavován pro všechny nové státní zaměstnance včetně státních zaměstnanců, kteří Se
vrací např. z rodičovské dovolené trvající déle než jeden rok.
Státním zaměstnancům nastupujícim na služební misto představeného a zaměstnancům přestupujícím na jiné
služební místo v rámci služebního úřaduje adaptační proces nastavován individuálně po dohodějejich přímého
přestaveného s příslušným zaměstnancem PHR.
Adaptačni proces trvá tři měsíce, a to zpravidla během zkušební doby nového státního zaměstnance. Ve
výjimečných případech, o kterých rozhoduje příslušný zaměstnanec PHR na návrh přímého představeného
dotčeného státního zaměstnance, může být zkrácen nebo prodloužen.
Ve zvláštních případech, jako je návrat z rodičovské dovolené, přestup státního zaměstnance, nástup nového
státního zaměstnance na služební místo představeného, se délka adaptačního procesu nastavuje individuálně
po dohodě s příslušným zaměstnancem PHR.
Při přestupu státního zaměstnance v rámci služebního úřadu trvá adaptační proces zpravidla jeden, maximálně
však dva měsíce.
Adaptační proces probíhá formou mentoringu. Další podrobnosti jsou stanoveny služebním předpisem, který
určuje zásady pro adaptační proces a mentoring nových státních zaměstnanců v rámci služebního úřadu API.
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ČÁST SEDMA
ZMĚNY SLUŽEBNÍHO PoıvıĚRu
HLAVA ı. oBEcNA usTANovENí o ZMĚNĚ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
l.
2.

Změny Služebního poměru se řídí ustanovením části druhé hlavy lv. ZSS.
Změnou Služebního poměru se dle § 44 ZSS rozumí:
a) vyslání na Služební cestu (§ 25 - 46 ZSS),
b) přeložení (§ 47 ZSS),
c) zproštění výkonu Služby (š 48 ZSS),
d) zařazení na jiné Služební místo (§ á9 ZSS),
e) změna doby trvání služebního poměru (§ 50 ZSS),
f) jmenování na Služební místo představeného (Š 51 - 59 ZSS),
g) odvolání ze služebního místa představeného (š 60 ZSS),
h) převedení na jiné Služební místo (š 61 ZSS),
i) zařazení mimo výkon Služby z organizačních důvodů (š 62 ZSS),
j) za řazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené (Š 63 ZSS),
k) za řazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizací [š 64 ZSS),
l) zařazení mimo výkon služby pro pozastavení Služby (§ 65 ZSS),
m) zastupování (§ 66 ZSS),
n) vyslání k výkonu služby v zahraničí a zařazení po jeho ukončení (š 67 ZSS),
o) vyslání národního experta (§ 67a ZSS),
p) vyslání do orgánu nebo instituce Evropské unie, mezinárodní organizace, mírové nebo záchranné operace

anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí (§ 67b ZSS),
q) zkrácení Služební doby (§ 68 ZSS),
r) přerušení výkonu Služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže (š 69 ZSS).

HLAVA ıı. vYBRANÉ ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Služební cesta

l. Státní zaměstnanec může být na dobu nezbytně nutnou vyslán na Služební cestu, a to i bez Svého Souhlasu. Při
vyslání na Služební cestu Se určí místo nástupu, místo cíle a místo ukončení Služební cesty, doba trvání a způsob
dopravy a ubytování. Mohou se také určit další podminky Služební cesty.
Služební cesty a náhrada výdajů se řídí příslušnými ustanoveními § 45 a 46 ZSS a jsou pro potřeby API pod robně
upraveny v prováděcí směrnici „Služební cesty a cestovní náhrady“.
Podmínky použití motorových vozidel Služebního úřadu pro služební cesty zaměstnanců stanoví prováděcí
Směrnice „Používání Služebních motorových vozidel“.

Změna doby trvání služebního poměru

1. Státnímu zaměstnanci Se doba trvání Služebního poměru na dobu určitou dle §50 ZSS změní zdůvodu
úspěšného vykonání úřednickě zkoušky dle části páté hlavy I. uvedených v § 42 ZSS.
Státnímu zaměstnanci se doba trvání Služebního poměru na dobu určitou změní také jeho zařazením na jiné
služební místo nebo jmenováním na Služební místo představeného, na kterém má být služba vykonávána na
dobu neurčitou nebo na dobu určitou, která uplyne později než jeho dosavadní Služební poměr na dobu
určitou.

Zařazení mimo výkon Služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené

1. Státní zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, se zařadí mimo výkon služby. Mimo výkon Služby Se
zařadí též státní zaměstnankyně nebo státní zaměstnanec, čerpají-li rodičovskou dovolenou.
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2. Po dobu zařazení podle odstavce l tohoto článku nepřísíuší státní zaměstnankyni a Státnimu zaměstnanci plat.

Zastupování

1.
2.

9.

Zastupování se řídí ustanoveními § 66 ZSS.
v případě dlouhodobější nepřítomnosti představeného (např. z důvodu dlouhodobé neschopnosti k výkonu
služby, dovolené, zahraniční služební cesty) je představený povinen Zajistit své dočasné zastoupeni jiným
státním zaměstnancem služebního úřadu. Pokud nepřitomný představený není schopen zajistit Své Zastoupení,
zajistí jej jeho přímý představený. Obdobně se postupuje i při zastupování řadového státního zaměstnance,
pokud to povaha jeho Služby vyžaduje.
Zástupce představeného pověřuje zastupováním, resp. pověření zastupováním ruší VEDSÚ na návrh
příslušného představeného.
Máflli dočasně zastupováníjiného představeného trvat déle než 4 týdny, je nutné státního zaměstnance pověřit
písemně. Písemné pověření k dočasnému zastupování vyhotovuje příslušný zaměstnanec PHR na základě
písemného návrhu přímého představeného. Písemné pověření k dočasnému zastupování podepisuje VEDSÚ
nebo zástupce VEDSÚ.
Má-li být zastupován státní zaměstnanec, se kterým byla uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot
svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování (dále jen „dohoda o hmotné odpovědnosti"), je třeba provést
mimořádnou inventuru svěřených prostředků podle § 254 ZP a uzavřít se zastupujícím státním zaměstnancem
dohodu o hmotné odpovědnosti podle § 252 ZP.
Povinnost provést inventuru dle předchozího odst. 4 se nevztahuje na státní zaměstnance pobírající stálou
provozní zálohu, jelikož stouto disponuje pouze státní zaměstnanec, kterému byla vydána. Se zástupcem
tohoto státního zaměstnance je v případě potřeby Sjednána dohoda o hmotné odpovědnosti a je mu vydána
odlišná stálá provozní záloha určená pouze jemu.
Předání ostatnich hodnot svěřených k vyúčtování se řídí prováděcí směrnicivedení pokladny.
Zastupovaný představený je povinen informovat svého zástupce o jeho právech a povinnostech a o stavu
plnění úkolů. Zastupovaný představený si může vyhradit rozhodování ve zvláště důležitých otázkách.
O Stavu plnění úkolů je povinen zástupce podat zastupovanému při ukončení zastoupení zprávu.

10. Jde-li o zvláště závažné úkoly, předává zastupovaný i zástupce informace písemně.
11. Předání a převzetí funkce zástupce představeněho se provádí vždy za účasti jejich přímého představeného.

Zápisy o předání se vyhotovují dvakrát, z nichž po jednom vyhotovení obdrží zástupce a zastupovaný, u nichž
budou zápisy evidovány a uschová ny po dobu nezbytně nutnou. Zápis o předání funkce podepisuje také přímý
představený předávajícího představeného.

HLAVA ııı. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ o ZMĚNÄCH SLUŽEBNÍHO POMĚRU

1. Státní zaměstnanec se po odpadnutí důvodu změny služebního poměru podle § 47, 48, 63, 64 nebo 69 ZSS
zařadí k výkonu služby na jeho původní služební misto. Obdobné platí po skončení zařazení mimo výkon služby
pro pozastavení služby z důvodu činností specifikova ných § 70 odst. l ZSS.
Na služební misto státního zaměstnance uvedeného v odstavci 1 této hlavy lze zařadit nebo jmenovat jiného
státního zaměstnance jen na dobu určitou, která nesmi být delší než doba, po kterou trvá změna služebního
poměru podle odstavce 1 této hlavy.
Nelze-li postupovat podle odstavce 1 této hlavy v důsledku zrušení služebního místa z důvodu změny
systemizace, nebo odpadne-li jiný důvod změny služebního poměru, pro který státní zaměstnanec nemohl
vykonávat službu, zařadí se k výkonu služby na volné služební místo. Přednostně se v tomto případu zařazují
státní zaměstnanci z příslušného oboru služby. K výkonu služby na služební misto za řazené v nižší platové třídě
však lze státního zaměstnance zařadit jen s jeho souhlasem.
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čÁST OSMÁ
SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

l. Skončení služebního poměru se řídí ustanovením části druhé hlavy V. ZSS.
2. Žádost o skončení služebního poměru ze strany Státního zaměstnance (š 73 ZSS) se řídí ustanovením § 45 SŘ

a písemné oznámení o zrušení služebního poměru zaměstnancem ve zkušební době (§ 74 odst. l písm. f) ZSS)
se řídí ustanovením § 37 SŘ. Žádost i oznámení musí splňovat náležitosti podání dle ustanovení § 37 odst. 2 SŘ,
tedy z nich musí být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje. Státní zaměstnanec uvede
v žádosti/oznámení své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, ID své datové schránky (má-
li ji), popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 SŘ. Žádost/oznámení musí obsahovat název,
IČO a adresu sídla služebního úřadu, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis státního zaměstnance.
Žádost/oznámení podává státní zaměstnanec způsobem dle ustanovení § 37 odst. 4 SŘI. Písemná
žádost/písemné oznámení se opatří číslem jednacím a postoupí se na OPPE a PI-IR o tom uvědomí přímého
představeného Státního zaměstnance. Obdobně se postupuje také tehdy, doručí-li státní zaměstnanec
žádost/oznámení jiným způsobem. Účinky žádosti/oznámení nastávají dnem jeho prokazatelného doručení
API.

3. Při skončení služebního poměru je státní zaměstnanec povinen:
a) informovat přímého představeného o stavu plnění přidělených služebních úkolů,
b) vyhotovít písemný seznam nedokončených služebních úkolů a připravit předání svého pracoviště

vedoucímu zaměstnanci,
c) odevzdat k tomu příslušnému zaměstnanci půjčené služební pomůcky, nářadí, osobní ochranné

prostředky, odevzdat k tomu příslušnému zaměstnanci lTH mobilní telefon s příslušenstvím, Stolní telefon,
PC, klíče a čipové karty, které služební úřad svěřil zaměstnanci proti písemnému potvrzení, klíčový režim
se řídí prováděcí směrnicí Interní provozní činnosti v API,

d) vyrovnat veškeré závazky vůči služebnímu úřadu,
4. Vypořádání záležitostí dle předchozího odstavce potvrdí příslušní zaměstnanci záznamem do Výstupního listu

zaměstnance (FOIO).
5. Přímý představený je povinen převzít předávanou agendu a ověřit, že státní zaměstnanec má v den skončení

služebního poměru vypořádá ny všechny náležitostí uvedené v odstavci 3 pod písmenem a) až d).
6. Státní zaměstnanec, se kterým byla uzavřena dohoda o odpovědnosti, je povinen před skončením služebního

poměru provést vyúčtování na základě inventury ve smyslu Š' 254 ZP. Toto ustanovení se nevztahuje na
zaměstnance disponující stálou provozní zálohou, kteří jí musí vyúčtovat dle ustanovení prováděcí směrnice
Vedení pokladny. Nakládání s hodnotami svěřenými k vyúčtování se řídí prováděcí směrnicí Vedení pokladny.

7. Příslušný státní zaměstnanec oddělení EKO vydá v den skončení služebního poměru zaměstnanci potvrzení
o Službě dle ust. § 76 ZSS.

8. Služební úřad je povinen vydat zaměstnanci služební posudek dle ust. § 76 ZSS. V souvislosti se skončením
Služebního poměru je služební úřad povinen vydat státnímu zaměstnanci služební posudek také na jeho
vyžádání, a to do 15 dnů od požádání, nejdříve však dva měsíce před ukončením služebního poměru. Služební
posudek vypracuje přímý představený zaměstnance, přičemž vychází se služebního hod nocení zaměstnance, a
následně jej odevzdá příslušnému zaměstnanci PHR. Služební posudek podepisuje vEDSÚ.

9. V den Skončení služebního poměru odevzdá Státní zaměstnanec k tomu příslušnému zaměstnanci PHR
výstupní list s vyřízenými výstupními formalitarní podepsaný příslušnými představenýmí a státními
zaměstnanci k založení do osobní složky státního zaměstnance.

l § 37 odst. 4 SŘ: „Podáníje možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že
podáníje do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocíjiných
technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.“
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ČAST DEVATA
POVINNOSTI A PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

HLAVA ı. PovıNNoSTı STÁTNícH ZAMĚSTNANCŰ
l. Státní zaměstnanecje povinen:

a) zachovávat při výkonu Služby věrnost České republice,
b) vykonávat službu nestranně, v mezích Svého oprávnění a zdržet Se při výkonu Služby všeho, co by mohlo

ohrozit důvěru v jeho nestrannost,
c) při výkonu služby dodržovat právní předpisy vztahující Se kjejímu výkonu, Služební předpisy a příkazy

k výkonu služby,
d) plnit Služební úkoly osobně, řádně a včas,
e) prohlubovat si vzdělání podle pokynů služebního orgánu,
f) dodržovat Služební kázeň,
g) poskytovat informace o činnosti služebního úřadu podle zákona o Svobodném přístupu k informacím,

jestliže to patří kjeho služebním úkoiům,
h) zachovávat mlčenlivost o Skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu Služby, a které v zájmu

Služebního úřadu nelze sdělovat jiným osobám. Toto neplatí, pokud byl této povinnosti zproštěn.
Povinnost zachovávat mlčenlivost, která státnímu zaměstnanci vyplývá z jiného zákona, není dotčena.

i) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména
nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem služby ve prospěch vlastní nebo jiného, jakož i
nezneužívat postavení státního zaměstnance,

j) v Souvislosti s výkonem Služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300,-Kč,
s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných Služebním orgánem,

k) bezodkladně oznámit Služebnímu orgánu, že je proti němu zahájeno trestní stíhání a v jaké věci,
l) zastupovat představeného nebo Státního zaměstnance na Služebním místě zařazeném ve vyšší platové

třídě,
m) vykonávat Službu ve výběrové komisi, zkušební komisí, při Smírčím řízení, v kárné komisi a v dalších

orgánech zřizovaných Služebním orgánem podle služebního předpisu,
n) zachovávat pravidla slušnosti vůči představeným, ostatním státním zaměstnancům a zaměstnancům ve

správním úřadu a při úředním jednání,
o) plně využívat služební dobu k výkonu služby,
p) řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu Služebním úřadem a střežit a ochraňovat majetek, který

mu byl Svěřen, před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím,
q) při výkonu služby z jiného místa vykonávat službu na místě sjed na ném v dohodě o výkonu služby z jiného

místa a dodržovat podmínky sjednané v této dohodě,
r) při úředním ústním nebo písemném jednání s fyzickými osobami nebo právnickými osobami sdělit své

jméno, popřípadě jména a příjmení, služební označení a název organizačního útvaru Služebního úřadu,
v němž je zařazen,

S) vykonávat službu při odvracení živelní pohromy nebo jiného hrozícího nebezpečí anebo se podílet na
zmírněníjejích bezprostředních následků,

t) dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná Služebním předpisem.
2. Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a h) až k), tohoto článku, je povinen Státní zaměstnanec dodržovat, i když

nevykonává Službu.
3. víra, náboženství ani politické nebo jiné smýšlení státního zaměstnance nesmějí být na újmu řádného

a nestranného výkonu jeho Služby.
Ai. Povinnosti zachovávat mlčenlivost o služebních věcech může státního zaměstnance zprostit služební orgán.

Vedoucího služebního úřadu může této povinnosti zprostit vedoucí nadřízeného služebního úřadu
5. Jiné zákony, které upravují povinnost zachovávat mlčenlivost, nejsou odst. 4 tohoto článku dotčeny.
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HLAVA ıı. POVINNOSTI PŘEDSTAVENÝCH y
Představený je dále kromě povinností specifikovaných v této části v hlavě |. povinen:

a) řídit a kontrolovat výkon Služby podřízenými státními zaměstnanci, průběˇně hodnotit výkon služby
Státních zaměstnanců a podílet se na jejich služebním hodnocení;

b) zachovávat pravidla Slušnosti vůči podřízeným státním zaměstnancům a zaměstnancům služebního
úřadu;

c) plnit vůči podřízeným zaměstnancům povinnosti vedoucího zaměstnance podle zákoníku práce, a to
zejména následující povinnosti dle § 302 ZP:

co nejlépe organizovat práci,
vytvářet příznivé služební podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdravi při práci,
zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle zákona,
vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku služebního úřadu;rh

m
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d) poskytovat podřízeným Státním zaměstnancům informace potřebné pro řádný výkon jejich Služby.

HLAVA ııı. PRÁVA STATNicH ZAMĚSTNANCŰ
1. Státní zaměstnanci, kteří vykonávají službu v mezích oprávnění stanovených ZSS, jinými právními předpisy

a Služebními předpisy, mají právo, aby jim služební úřad, v němž vykonávají Službu, poskytoval podporu při
vykonu služby. Bude-li vůči Státnímu zaměstnanci podána Stížnost, že porušil povinnosti, které státním
zaměstnancům vyplývají ze zákona, musí Služební orgán záležitost, která je předmětem stížnosti, řádně
přezkoumat a včas vyřídit a státního zaměstnance o výsledku jejího vyřízení vyrozumět.

2. Státní zaměstnanec má zejména právo:

a) na vytvoření podmínek pro řádný výkon služby,
b) na to, aby mu byla ve služebním úřadu k dispozici odborná literatura vztahující Se k jím vykonávaněmu

oboru Služby,
c) na veřejně užívání služebního označení Státního zaměstnance včetně služebního označení představeného

nebo služebního orgánu,
d) na prohlubování vzdělání,
e) na plat a platový postup,“ platová třída státního zaměstnance odpovídá služebnímu místu v oboru služby,

na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován; změnu služebního místa spojenou se snížením
platové třídy lze bez souhlasu státního zaměstnance provést jen v případech stanovených ZSS nebo na
základě zákona, kterým se mění působnost služebního úřadu,

f) odmítnout vyřizovat služební úkoly, které nepatří do oboru služby, v němž vykonává službu,
g) odmítnout splnit služební úkol, který má podle jiného právního předpisu, Služebního předpisu nebo

příkazu splnit osobně představený; to neplatí v případě zastupování,
h) podat ve věcech výkonu Služby a služebních vztahů Stížnost,
i) domáhat Se zákonným způsobem svých práv vyplývajících ze služebního poměru.

HLAVA IV. OMEZENÍ NĚKTERÝCH PRÁV STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
1. Omezení některých práv státních zaměstnanců se řídí ustanovením § 80 a násl. ZSS.
2. Podmínky a postup při povolováníjiné výdělečné činnosti zaměstnanců se řídí metodickým pokynem „Postup

při povolování jiné výdělečné činnosti zaměstnanců v Agentuře pro podnikání a inovace".
3. Představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v

politickém hnutí. Představenému nepřísluší právo na stávku.
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ČAST DESATA
KARNA ODPOVEDNOST

Kárná Odpovědnost státních zaměstnanců se řídí ustanoveními Části čtvrtě ZSS.

Služební kázeñ

Služební kázni se rozumí řádně plnění povinností Státního zaměstnance vyplývajících mu z právních předpisů, které
se vztahují ke službě v jím vykonávaněm oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů.

Kárná provinění

l_" Zaviněně porušení služební kázně je kárnym proviněním.
Státní zaměstnanec odpovídá za kárně provinění.
Drobné nedostatky ve službě může představený nebo Služební orgán vyřídit tak, že je státnímu zaměstnanci
ústně nebo písemně vytkne. Písemná vytka se založí do osobního spisu Státního zaměstnance na dobu 1 roku.
Po uplynutí této doby Se z osobního spisu státního zaměstnance písemná vytka vyřadí.

W
M

Kárná opatření

1. Za kárně provinění lze uložit státnímu zaměstnanci kárně opatření.
2. Kárnym opatřením je:

a) písemná důtka,
b) snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců,
c) odvolání ze služebního mista představeného, nebo
d) propuštění ze služebního poměru.

3. Rozhodnutí o uložení kárněho opatření, které je v právní moci, se založí do osobního spisu státního
zaměstnance.

Zánik kárná odpověd nosti

Kárná odpovědnost státního zaměstnance za kárně provinění zaniká, jestliže do 1 roku od jeho spáchání nebylo
zahájeno kárně řízení.

Výkon kárná pravomocí

Kárnou pravomoc vykonávají kárné komise prvního a druhého stupně.

Kárně komise

1. Kárná komise prvního stupně byla u služebního úřadu zřízena služebním předpisem vedoucího služebního
úřadu č. 23 z roku 2016, kterym se zřizuje stálá kárná komise Agentury pro podnikání a inovace.

2. Složení kárně komise a jejíjednáníje upraveno metodickým pokynem „Jednací řád kárně komise“.
3. Kárná komise druhého stupně je zřízena na Ministerstvu vnitra.
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ČÁST JEDENACTÁ
PODMÍNKY vÝKONU SLUŽBY

HLAVA ı. ROVNÉ ZAcHAZENí A ZÁKAZ DISKRIMINACE
Na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve služebním poměru se § 16 a 17 ZP použijí obdobně.

HLAVA ıı. sLUžEBNi DOBA A DOBA oDPOČıNKU
l.
2.

10.

11.

12.

Služební doba a doba odpočinku se řídí ustanovením § 99 a násl. ZSS.
Služební dobou je doba, v níž je státní zaměstnanec povinen vykonávat pro služební úřad službu, a doba, v nížje státní zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu služby podle pokynů služebního úřadu.Státní zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti (tj. na místě, kde vykonává službu,případně na jinak určeném místě, kde jsou mu služební úkoly přidělovány) a odcházet z něho až po skončeníSměny.
V API je zavedeno pružné rozvržení Služební doby. Při pružném rozvržení služební doby Si státní zaměstnanecvolí sám začátek i konec služební doby vjednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených služebnímúřadem (tj. volitelná služební doba). Mezi dvěma úseky volitelné služební doby je vložen časový úsek, v němžje státní zaměstnanec povinen být na pracovišti (tj. základní služební doba). Začátek a konec základní služebnídoby určil služební úřad od 9:00 hodin do 15:00 hodin.
Služební úřad určuje obecně stanovenou směnu, která je včetně přestávky na jídlo a oddech v pondělí až pátekod 8.00 do 16.30 hod.
Státní zaměstnanec si volí začátek a konec služební doby v jednotlivých dnech v rozmezí od 6.00 hod. do 9.00hod. a od 15.00 hod. do 20.00 hod. Provozní doba objektu pracoviště a přítomnost zaměstnance v objektumimo provozní dobu objektu je upravena prováděcí směrnicí Interní provozní činnost v API.Při pružném rozvržení služební doby celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobějdoucích.
Při pružném rozvržení Služební doby musí být průměrná týdenní služební doba, která je služebním úřademstanovena na 40 hodin týdně, naplněna nejdéle v měsíčním vyrovnávacim období daného kalendářníhoměsíce.
Pružné rozvržení služební doby se neuplatní při služební cestě zaměstnance, při nutnosti zabezpečenínaléhavého služebního úkolu ve směně, jejíž začátek a konecje pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatněníprovozní důvody, a vdobě důležitých osobních překážek ve službě, po které zaměstnanci přísluší náhradaplatu, nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění.
Ředitelé sekcí mohou nařídit pro zaměstnance svého organizačního útvaru, že je nutné zajistit chodjednotlivých oddělení až v rozsahu od 9:00 do 16:30. Chod oddělení musí být v tomto případě zajištěn nejménějedním zaměstnancem oddělení. Dle předem stanoveného rozvrhu se v určené dny v týdnu prodlouží určenýmzaměstnancům pevný časový úsek služební doby až na rozsah od 9:00 do 16:30. Rozvrh dle tohoto odstavcesestavuje vedoucí oddělení na daný týden nejpozději v prvni pracovni den daného týdne.Přestávku v práci na jídlo a oddech v rozsahu 30 minut poskytuje Služební úřad nejdéle po 6 hodináchnepřetržitého výkonu služby. Přestávku na jídlo a oddech mohou zaměstnanci čerpat mezi 11:00 hod. a 13:30hod, zaměstnanci KOF pak z důvodu zajištění provozu telefonní služby zelené informační linky mezi 11:00 hod.a 14:00 hod. Přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do služební doby, a nejsou tudíž ani placeny.Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci služební doby, a to nejméně 30 minut po zahájeníslužební doby a 30 minut před ukončením služební doby.
0 dobu případného překročení třicetiminutové přestávky se zaměstnanci prodlužuje základní služební dobaa státní zaměstnanec je povinen tuto dobu napracovat ve stanoveném měsíčním vyrovnávacim období.
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Se Státním zaměstnancem může být sjednána individuální úprava Služební doby. Žádost O individuální úpravu
Služební doby podává státní zaměstnanec písemně přímému představenému, který žádost Se Svým
stanoviskem postoupí příslušnému zaměstnanci PHR ke zpracování podkladu pro VEDSÚ.

14. O kratší služební dobé (služební době na tzv. částečný úvazek) Státního zaměstnance může být rozhodnuto již
při přijetí do služebního poměru, zařazení na služební misto nebo jmenování na místo představeného, a to na
základě písemné žádosti státního zaměstnance. Státní zaměstnanec do této žádosti uvede zá roveň také rozvrh
služební doby. Pokud státní zaměstnanec pracuje na kratší služební dobu, čerpá (nejdéle po 6 hodinách
nepřetržitého výkonu služby) přestávku na jídlo a oddech, která se mu nezapočitává do služební doby. Bylovli
rozhodnuto o kratší služební době Státního zaměstnance, přísluší státnímu zaměstnanci plat, který odpovídá
této kratší Služební době.

15. Služební úřad vede evidenci Služební doby. Účelem evidence služební doby je prokázat dodržení zákonem
Stanovených pravidel Služební doby a mit přesný podklad pro zúčtování platu, a to včetně náhrady platu. Pro
zúčtování platu je potřebné evidovat dobu překážek ve službě a jejich důvodů, dovolené, náhradního volna za
Službu přesčas a za výkon Služby ve svátek, popřípadě neomluvené absence, a to v porovnání s rozvrhem
Služební doby. Pro účely určení platových náležitostí vyplňuje státní zaměstnanec osobní docházkový list.

16. Státní zaměstnanec je povinen řídit se pokyny a opatřeními služebního úřadu k evidenci služební doby. Práva
a povinnosti Státních zaměstnanců týkající se evidence služební doby jsou upraveny prováděcí směrnicí
„Evidence docházky“.

17. Státní zaměstnanec oznamuje důvod a předpokládanou dobu nepřítomnosti na pracovišti ve služební době
předem, a není-li to z objektivních důvodů možné, bez zbytečného odkladu, přímému představenému.

18. Kontrolu dodržování Služební doby a její evidence provádějí představení.
19. Překážky ve službě na Straně státního zaměstnance se při uplatnění pružné služební doby posuzují jako výkon

Služby pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní služební doby. Jde o takovou překážku ve
službě, kdy státní zaměstnanec vzákladní Služební době opustí pracoviště na základě předem Schválené
propustky (např. při odchodu k lékaři), Se Souhlasem představeného. v rozsahu, v němž zasáhly do volitelné
služební doby, se posuzujíja ko omluvené, nikoliv všakjako výkon služby, a neposkytuje se za ně náhrada platu.

20. Za zameškanou Služební dobu se považuje také pozdní příchod na pracoviště, předčasný odchod z pracoviště,
jakož i každé opuštění pracoviště, pokud k němu nedojde v souvislosti S plněním Služebních úkolů. Jestliže
Státní zaměstnanec tuto dobu předem nebo dodatečné Se souhlasem přímého představeného napracuje,
nejde o zameškanou služební dobu. O tom, zda jde o zameška nou Služební dobu, rozhoduje přímý představený,
v případě sporu rozhoduje VEDSÚ. Opakované nedodržení služební doby a zameškání celého služebního dne
je závažným porušením služební kázně.

21. Představeníjsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit řediteli OPPE, že se státní zaměstnanec nedostavil
do služby a nejsou známy důvody jeho nepřítomnosti.

HLAVA ııı. DOVOLENÁ A DODATKOVÁ DOVOLENÁ
1. Poskytování dovolené Státním zaměstnancům Se řídí ustanovením § 103 ZSS.
2. Státnímu zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání služebního poměru k API konal práci alespoň 60 dnů

v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže služební poměr
netrval nepřetržité po dobu celého kalendářního roku. Za Odpracovaný Se považuje den, vněmž Státní
zaměstnanec odpracoval převážnou část Své směny.

3. Dovolená Státního zaměstnance za kalendářní rok činí 5 týdnů.
4. Služební úřad sestavuje plán dovolené. Při stanovení plánu dovolených se přihlíží k úkolům Služebniho úřadu

a k oprávněným zájmům státního zaměstnance.
5. Podklady pro sestavení ročního plánu dovolené předkládají řediteli Sekce ředitelé odboru ve Spolupráci

S vedoucími oddělení, a to do 15. 3. kalendářního roku. Ředitelé Sekce následné odpovídají za sestavení plánu
dovolené a před kládajijej k vyjádření příslušnému zaměstnanci mzdové účtárny, který následně plán předkládá
VEDSÚ ke Schválení vterminu do 30. 4. kalendářního roku. Plán dovolené je po Schválení VEDSÚ evidován
u ředitelů jednotlivých sekcí a všechny plány dovolených jsou uloženy na mzdové účtárné.
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6. Vedoucí organizačního útvaru nebo Organizační jednotky je povinen určit státnímu zaměstnanci čerpání
dovolené tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém státnímu zaměstnanci právo na
dovolenou vzniklo, ledaže v tom služebnímu úřadu brání překážky v práci na straně Státního zaměstnance nebo
naléhavé Služební důvody.

7. Převod dovolené do dalšího kalendářního roku je možný v rozsahu maximálně 5 služebních dnů. Tato dovolená
musí být čerpána přednostně, a to do konce prvního čtvrtletí následujícího roku. Výjimky povoluje vEDSÚ.

8. Úmysl čerpat dovolenou je státní zaměstnanec povinen písemně oznámit vedoucímu organizační jednotky
nebo organizačního útvaru a přímému představenému (v případě řadových zaměstnanců tedy řediteli odboru
a vedoucímu oddělení) alespon' 14 dnů předem, pokud se s nimi státní zaměstnanec nedohodne na jiné době
oznámení.

9. Konkrétní datum nástupu a délku dovolené určuje přímo řízeným státním zaměstnancům ředitel odboru se
souhlasem vedoucího oddělení. Představeným od prvního stupně vedení (VeO a výše) pak datum nástupu
a délku dovolené určuje jejich přímý představený. To vše v souladu s plánem dovolených.

10. Státnímu zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada platu ve výši průměrného výdělku.
11. Vznikne-li státnímu zaměstnanci povinnost vrátit služebnímu úřadu vyplacenou náhradu platu za dovolenou

nebojejíčást, na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo, učinítak na výzvu zaměstnance mzdové
účtárny bud'v hotovosti do pokladny API nebo převodem na účet API specifikovaný ve výzvě, a to nejpozději
do 15 dnů od obdržení výzvy.

12. O krácení dovolené dle § 223 odst. 2 ZP rozhoduje VEDSÚ na návrh ktomu příslušného zaměstnance mzdové
účtárny ve spolupráci s k tomu příslušným zaměstnancem Pl-lR.

13. Státnímu zaměstnanci přísluší náhrada platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení služebního
poměru.

ČÁST DVANÄCTÁ
PŘEKÁŽKY vE SLUŽBĚ A SLUŽEBNÍ vOLNO

1. Překážky ve Službě a služební volno Se řídí ustanovením části páté hlavy lll. ZSS.
2. Podmínky poskytování služebního volna a podmínky vzniku překážek ve Službě a vzniku nároku na poskytnutí

náhrady platu upravuje pro potřeby API prováděcí směrnice „Evidence docházky".

HLAVA ı. DŮLEŽITÉ oSoBNí PŘEKÄŽKY
1. Důležitými osobními překážkami ve službě na straně státního zaměstnance jsou dočasná pracovní neschopnost

(podle předpisů o nemocenském pojištěni), ka ranténa (podle předpisů o ochraně veřejného zdraví), ošetřování
dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech stanovených předpisy o nemocenském
pojištěni, péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v předpisech o nemocenském pojištěni včetně
případů, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotníckém
zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo Služební dobu státního zaměstnance, a proto nemůže o dítě
pečovat, mateřská nebo rodičovská dovolená.

2. Ve výše uvedených případech nemusí Státní zaměstnanec žádat o poskytnutí volna v souvislosti s překážkou ve
Službě (náleží mu automaticky ze zákona), postačíjejí prokázání dle prováděcí Směrnice Evidence docházky.

3. Povinnosti státního zaměstnance vtěchto případech je informovat služební úřad bez zbytečného odkladu
o vzniku důležité osobní překážky ve službě, která způsobíjeho nepřítomnost, a o předpokládané době jejího
trvání.
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HLAVA ıı. DOčASNÁ NEScHOPNOST K VÝKONU SLUŽBY
1. Dočasnou neschopnosti k výkonu služby se rozumí uznaná dočasná pracovni neschopnost nebo nařízená

karanténa.
Státní zaměstnanec má povinnost předat bez zbytečného odkladu služebnímu úřadu rozhodnutí o vzniku
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
(karantény), potvrzení o době jejího trvání a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce a informovat služební úřad předem o změně místa pobytu v období prvnich 14 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti (karantény). vrozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti (karantény) je uveden i údaj o nahlášeněrn místě pobytu a o povolených vycházkách.
Služební úřad je oprávněn kontrolovat, zda státní zaměstnanec, který byl uznán dočasně neschopným k výkonu
služby, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné neschopnosti k vykonu služby stanovený režim
dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zd ržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah
a dobu povolených vycházek.
Další povinností státního zaměstnance dočasně neschopného kvýkonu služby a průběh kontroly Se
řídí prováděcí směrnici „Postup pří provádění kontrol dodržování léčebného režimu zaměstnancem v služební
neschopnosti“.
Jestliže státní zaměstnanec vobdobí prvních 14 kalendářních dnů dočasné neschopnosti kvýkonu služby
porušil povinnost režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (povinnost zdržovat se vmistě pobytu
adodržovat dobu a rozsah povolených vycházek), může služební úřad podle závažnosti těchto porušení
státnímu zaměstnanci snížit nebo neposkytnout náhradu platu.
Náhrada platu se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské, a to
v nejbližším pravidelném výplatním termínu výplaty platu po předložení těchto dokladů.
Služební úřad stanovuje poslední pracovni den daného kalendářního měsíce jako nejzazší termín, do kdy
nejpozději před výplatním termínem je třeba předložit doklady pro poskytnutí náhrady platu, aby tato náhrada
mohla být vnejbližším pravidelném výplatním termínu vyplacena. Pokud státní zaměstnanec nestihne
předložit služebnímu úřadu doklady do takto stanoveného terminu, bude mu příslušná náhrada platu
vyplacena až v následujícím výplatním term inu.
Po dobu prvnich 14 kalendářních dnů trvání dočasně neschopnosti kvýkonu služby přísluší státnímu
zaměstnanci náhrada platu ve Výši dle ustanovení § 128 ZSS, kterou mu poskytuje služební úřad.
Pokud trvá dočasná neschopnost k výkonu Služby déle než 14 dnů, výplata náhrady platu se zastaví a státní
zaměstnanec je dále účasten dávek ze systému nemocenského pojištění. Nemocenské státnímu zaměstnanci
vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení od 15. kalendářního dne trvání dočasné neschopnosti
k výkonu služby.

HLAVA ııı. MATEŘSKÁ A RoDıčoVSKA DOVOLENÁ
Čerpání mateřské a rodičovské dovolené se řídí ustanoveními § 121 ZSS.
V souvislosti s porodem a péči o narozené dítě přísluší státní zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28
týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.
Mateřskou dovolenou státní zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným
dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
Po uplynutí mateřské dovolené si může státní zaměstnanec zažádat o rodičovskou dovolenou. K prohloubení
péče o dítě je služební úřad povinen poskytnout státní zaměstnankyni a Státnimu zaměstnanci na jejich žádost
rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od
narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
Při odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou je státní zaměstnanec povinen:
a) informovat přímého představeněho o stavu plnění přidělených služebních úkolů,
b) vyhotovít písemný seznam nedokončených služebních úkolů a připravit předání svého pracoviště

představeněmu,
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c) odevzdat ktomu příslušnému zaměstnanci půjčené služební pomůcky, nářadí, osobní Ochranné
prostředky, knihy, odevzdat k tomu příslušnému zaměstnanci ITH mobilní telefon s příslušenstvím, stolní
telefon, PC, klíče a čipové ka rty, které služební úřad svěřil zaměstnanci proti pisemnému potvrzení, klíčový
režim se řídí prováděcí směrnicí „Interní provozní činnosti v API",

d) vyrovnat veškeré závazky vůči služebnímu úřadu,
e) odevzdat tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství nebo Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při

převzetí dítěte do péče na mzdovou účtárnu, která doplní potřebné údaje a zašle ho na příslušnou správu
sociálního za bezpečeni.

6. Vypořádání záležitosti dle předchozího odstavce potvrdí příslušní zaměstnanci záznamem do Výstupniho listu
státního zaměstnance.

7. Přímý představenýje povinen převzít předává nou agendu a zajistit, aby státní zaměstnanec měl v den odchodu
na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou vypořádány všechny náležitosti uvedené v odstavci 5 pod
písmenem a) až d).

8. Státní zaměstnanec, se kterým byla uzavřena dohoda o odpovědnosti, je povinen před odchodem na
mateřskou nebo rodičovskou dovolenou provést vyúčtování na základě inventury ve Smyslu §254 ZP. Toto
ustanovení se nevztahuje na zaměstnance disponující Stálou provozní zálohou, kteří ji musi vyúčtovat.
Nakládání s hodnotami svěřenými kvyúčtování se řídí prováděcí směrnicí „Vedení pokladny".

9. V den odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou odevzdá státní zaměstnanec k tomu příslušnému
zaměstnanci PHR Výstupní list s vyřízenými výstupními formalitami podepsaný příslušnými zaměstnanci
k založení do osobní složky státního zaměstnance.

10. Státní zaměstnanec na mateřské nebo rodičovské dovolené písemně oznamuje Služebnímu úřadu všechny
případné změny osobních údajů (např. změnu příjmení, zdravotni pojišťovny, bankovního spojeni, adresy
trvalého či kontaktního bydliště aj.).

HLAVA IV. JINÉ DŮLEŽITÉ OSOBNÍ PŘEKÁŽKY VE sLUŽBĚ
1. ZSS předpokládá, že státnímu zaměstnanci mohou vzniknout íjiné důležité překážky ve službě týkající se jeho

osoby. Tyto překážky ve službě jsou vymezeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a
rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, a v nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve
státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat.

2. Nemůže-li státní zaměstnanec konat službu pro tyto jiné důležité osobní překážky ve službě, je služební úřad
povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu služebnivolno a ve stanovených případech i náhradu
platu ve výši průměrného výdělku.

3. Je-Ii překážka ve službě státnímu zaměstnanci předem známa, musí včas požádat služební úřad o poskytnutí
služebního volna. Jinak státní zaměstnanec uvědomí služební úřad o překážce a o předpokládané době jejího
trvání bez zbytečného odkladu.

4. Povinnost státního zaměstnance žádat služební úřad o poskytnutí služebního volna se týká tzv. jiných
důležitých osobních překážek ve službě a dále překážek ve službě z důvodu obecného zájmu (výkon veřejných
funkcí, občanských povinnosti a jiných úkonů v obecném zájmu).

HLAVA v. SLUŽEBNÍVOLNO
1. Státní zaměstnanec může požádat služební úřad o poskytnutí služebního volna i zjíných vážných důvodů, než

které jsou vymezeny ZSS a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých
osobních překážek v práci, a v nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které
přísluší státnímu zaměstnanci plat.

2. Na základě žádosti Zaměstnance o udělení volna ze zdravotních důvodů, bez povinnosti předložit doklad
o neschopnosti k výkonu služby, umožní API zaměstnanci čerpat služební volno v trvání až 5 dnů v průběhu
kalendářního roku, přičemž za dobu čerpání tohoto volna se plat nekrátí (dále jen „indíspozični volno'ˇ). Pro
stanovení nároku na dovolenou se za výkon služby považuje také toto poskytnuté služební volno. Bližší

Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 05/2019 ŠŤA i; 24



podmínky čerpání índispozíčního volna upravuje Služební předpis vedoucího Služebního úřadu č. 4/2019,
kterým Se Stanoví zásady pro Čerpání índispozičního volna v Agentuře pro podnikání a inovace.
vEDSÚ může státnímu zaměstnanci na jeho žádost umožnit čerpání neplaceného služebního volna ve smyslu
§ 105 ZSS. VEDSÚ může povolit poskytnutí neplaceného volna státnímu za městnancí na základě žádostí, kterou
doručí OPPE, a na základě stanoviska přímého představeného, pokud poskytnutí služebního volna nenaruší
plnění úkolů služebního úřadu a za předpokladu, že státní zaměstnanec vyčerpal nárok na dovolenou. Pokud
státnímu zaměstnanci vznikl či očekávané vznikne nárok na dovolenou, kterou ještě nečerpal, a jde
o dovolenou státnímu zaměstnanci nařízenou služebním úřadem na určený termín v průběhu kalendářního
roku, považuje se pro potřeby tohoto odstavce i tato nařízená dovolená za vyčerpanou. vzor žádostí tvoří
přílohu prováděcí směrnice „Evidence docházky“.

ČÁST TŘINÁCTA
VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍcH ZAMĚSTNANCŰ

HLAVA ı. vZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍcH ZAMĚSTNANCŮ
1.
2.
3.

vzdělávání státních zaměstnanců se řídí ustanoveními části páté hlavy IV. ZSS.
Služební úřad podporuje státní Zaměstnance v jejich Vzdělání, nebrání-li to plnění úkolů služebního úřadu.
Podmínky a podrobností vzdělávání státních zaměstnanců v API stanoví Služební předpis vedoucího služebního
úřadu, kterým se stanoví zásady vzdělávání v rámci Agentury pro podnikání a inovace.

HLAVA ıı. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1.
2.

API poskytuje státním zaměstnancům benefit ve formě jazykového vzdělávání.
Postup státních zaměstnanců při přihlašování na jazykovou výuku a pravidla jejího čerpání jsou upraveny
v metodickém pokynu „Jazykové vzdělávání".

ČAST ČTRNÁcTA
NAH RADA VÝDAJŰ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM SLUŽBY

Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem služby se řídí ustanovením § 112 ZSS.
Služební cesty a náhrada výdajů jsou podrobně upraveny v prováděcí směrnici „Služební cesty a cestovní
náhrady“.
Podmínky použití motorových vozidel služebního úřadu pro služební cesty státních zaměstnanců Stanoví
prováděcí směrnice „Používání služebních motorových vozidel".

ČÁST PATNÁCTÁ
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY

l.
2.

Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby se řídí ustanovením § 113 ZSS.
Práva a povinnosti státního zaměstnance týkající se bezpečnosti a Ochrany zdraví pří práci jsou stanoveny
prováděcí směrnicí „Bezpečnost a Ochrana zdraví při práci“.

`

Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 05/2019 'QA q 25



3. Státním zaměstnancům je zakázáno kouřit na pracovišti a vjíných prostorách, kde jsou účinkům kouřenj
(škodlivým zplodinám, zápachu atp.) vystaveni také nekuřácí, ve smyslu ust. § 106 odst. 4 písm. e) ZP. Služební
úřad pro kuřáky výslovně určí a vyznačí prostory, ve kterých jediných je kouření povoleno. Porušením zákazu
kouření se státní zaměstnanec dopouští porušení Služební kázně a může být služebním úřadem sankcionován.

ČÁST SESTNACTÁ
PODMÍNKY PRO vÝKON SLUŽBY A ZABEZPEČENÍ STATNÍHO
ZAMĚSTNANCE

1. Podmínky pro výkon služby a zabezpečení Státního zaměstnance se řídí ustanovením části páté hlavy `v'II. ZSS.
2. Služební úřad vytváří státnímu zaměstnanci podmínky pro řádný a bezpečný výkon služby ve Smyslu ustanovení

§ 114 ZSS.
3. Služební úřad vytváří fond kulturních a sociálních potřeb ve smyslu ust. § 225 ZP (dále jen „FKSP“).
4. Zásady tvorby, používání a hospodaření s prostředky FKSP jsou upraveny vyhláškou Ministerstva financí České

republiky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a pro potřeby API pak prováděcí směrnicí
„Zásady hospodaření s FKSP“.

čÁST SEDMNAcTA
PODMÍNKY PRO SLADENÍ RODINNĚHO A OSOBNÍHO žıVOTA
S VÝKONEM SLUŽBY

1. Služební úřad vytváří podmínky pro sladění rodinného a osobního života Státních zaměstnanců svýkonem
služby v souladu s ustanovením části páté hlavy VIII. ZSS.

2. Služební úřad za účelem sladění rodinného a osobního života svýkonem služby zavedl pružně rozvržení
služební doby.

3. Mateřská a rodičovská dovolená je blíže upravena v částí dvanácté hlavě III. tohoto Služebního řádu.

čAST OSMNACTÁ
NAHRADA SKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ

Podmínky a postup pří náhradě škody, služebním úrazu a nemoci z povolání se řídí ustanoveními částí šesté ZSS.

HLAVA ı. ODPOVĚDNOST STATNÍHO ZAMĚSTNANCE zA šKODU
1. Odpovědnost státního zaměstnance za škodu se řídí ustanovením § 123 ZSS.
2. Státní zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě (dále jen „škoda'ˇ"),

nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, je povinen na ni
upozornit představeného.
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Je~li k odvrácení škody hrozící služebnímu úřadu neodkladné třeba zákroku, je státní zaměstnanec povinen
zakročit; nemusitak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení
sebe nebo ostatni zaměstnance, popřípadě osoby blízké [úprava osoby blízké § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb.).
Zjisti-li státní zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné služební podminky, je povinen oznámit tuto
skutečnost představenému.
U služebního úřadu byla zřízena Škodni a likvidační komise.

6. Pravidla fungování Škodni a likvidační komise, zásady pro vyřazení majetku, řešení ztrát a odcizení majetku
a náhrady škody v rámci API jsou upraveny Služebním předpisem vedoucího služebního úřadu, kterym se
zřizuje Škodni a likvidační komise a jsou stanoveny zásady pro vyřazení majetku, řešení ztrát a odcizení majetku
v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace.

HLAVA ıı. oDPOvĚDNOST SLUžEBNíHo úŘADU ZA šKODu
1. Odpovědnost služebního úřadu za škodu se řídí ustanovením § 124 a § 125 ZSS.
2. Evidence a hlášení služebních úrazů je upraveno v prováděcí směrnici „Bezpečnost a ochrana zdravi při práci

v rámci služebního úřadu Agentury pro podnikání a inovace".

HLAVA ııı. OCHRANA MAJETKOvÝcH zÁJMŮ sLužEBNíHO úŘADU
l. Státní zaměstnanci nejsou oprávněni bez Souhlasu služebního úřadu užívat pro svoji osobní potřebu služební

prostředky služebního úřadu, včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování tohoto
zákazu je služební úřad oprávněn přiměřenym způsobem kontrolovat.

2. Pravidla užívání mobilních telefonů a mobilních datových služeb jsou upravena prováděcí směrnici „Vydávání
a používání mobilních telefonů a mobilních datových služeb".

3. Pravidla zabezpečení informačních a komunikačních technologii v API a povinností zaměstnanců v této oblasti
jsou upraveny v prováděcí směrnici „Informační a komunikační technologie“.

4. Pravidla používání služebních vozídel jsou upravena v prováděcí směrnicí „Používání služebních motorových
vozidel v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace"

čAST DEVATENACTA
INFORMACE A PROJEDNÁNÍ

1. informováni Státnich zaměstnanců a projednání věcí služby se řídí ustanoveními části osmé ZSS.
2. Informováni státních zaměstnanců a projednání v záležitostech vykonu služby a podmínek jejího vykonu

zajišťují vedoucí zaměstnanci na jednotlivych úrovních řízení zejména prostřednictvím elektronické pošty, na
Služebnich poradách a na společných konferencích státních zaměstnanců.

ČÁST DVACÁTÁ
OZNÁMENÍ A PODNĚTY ZAMĚSTNANCŮ

1. Státní zaměstnanci jsou oprávněni podávat svá oznámení a podněty zejména prostřednictvím schránky
umístěné ktomu v průjezdu budovy A sídla služebního úřadu, zřízené za tímto účelem a označené „Podněty
pro vedení“.

2. O oznámenich a podnětech státních zaměstnanců rozhoduje VEDSÚ.
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3. Oznámením a podnětem Se nerozumí Stížnost ve věcech výkonu služby a služebních vztahů ve smyslui
ustanovení § 157 a nási. ZSS. Podání stížnostíje upraveno v části dvacáté druhé tohoto Služebního řádu. Pokud
by do schránky dle odst. 1 bylo vhozeno podání, které je svým obsahem stížnosti ve smyslu ust. § 157 ZSS, bude
s ním jako se stížností nakládáno dle části dvacáté druhé tohoto Služebního řádu.

čAST DVAcÁTA PRVNÍ
ODMĚŇOVÁNÍ STATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

1. Odměňování státních zaměstnanců se řídí ustanoveními části deváté ZSS.
2. Za vykonanou službu přísluší státnímu zaměstnanci plat za podmínek stanovených ZSS a ZP, nestanoví-li ZSS,

ZP nebo zvláštní právní předpis jinak.
3. Plat Se vyplácive služební době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty. Na základě

dohody Se služebním úřadem vyplácí služební úřad plat na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet u peněžního
ústavu určený státním zaměstnancem.

4. Služební úřad vyplácí plat státnímu zaměstnanci zpětně vždy nejpozději 10. den kalendářního měsíce, který
následuje po uplynutí měsíce, ve kterém byla služba vykonávána. Případné-li den výplaty na den pracovního
klidu (tj. na den, na který připadá nepřetržitý odpočinek státního zaměstnance vtýdnu, a na svátek), je
výplatním dnem předcházející pracovni den.

5. Státní zaměstnanec je povinen si výplatu platu překontrolovat. Zjištěný nedoplatek nebo přeplatekje povinen
hlásit bez zbytečného odkladu zaměstnanci mzdové účtárny.

6. Služební úřad při měsíčním vyúčtování platu vydá současně s platem písemný doklad obsahující údaje
o jednotlivych složkách platu a provedených srážkách a odešle jej na státním zaměstnancem určenou
emailovou adresu.

čÁsT DVAcATÁ DRUHÁ
OSOBNÍSPIS, SLUŽEBNÍ PRŮKAZ, SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ A
STÍŽNOST sTATNÍHO zAMĚSTNANcE

HLAVA ı. oSOBNíSPıS
l. Obsah a náležitosti osobního spisu se řídí ustanovením § 153 ZSS a pro potřeby API je blíže upravuje služební

předpis, jimž se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení.
2. Další podrobnosti týkající se osobního spisu státního zaměstnance upravuje Služební předpis náměstka

ministra vnitra pro státní Službu č. 6/2015, kterým se stanoví obsah osobního Spisu státního zaměstnance a
způsob jeho vedeni.

HLAVA ıı. SLUŽEBNÍ PRŮKAZ
1. Služební úřad vystaví státnímu zaměstnanci služební průkaz.
2. Služební průkaz osvědčuje, že jeho držitel je státním zaměstnancem.
3. Příslušný zaměstnanec ITH předá státnímu zaměstnanci služební průkaz v den nástupu do služby.

HLAVA ııı. SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ
1. Státní zaměstnanec podléhá služebnímu hodnocení.
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Služební hodnocení se řídí ustanoveními § 155 - 156 ZSS.
Hodnotící kritéria pro potřebu API blíže upravuje Služební předpis vedoucího služebního úřadu Č. 09/2018,
kterým se Stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních míst vAgentuře pro podnikání
a inovace.

HLAVA ıv. STížNoST
1. Státní zaměstnanec může podat ve věcech výkonu Služby a ve věcech služebního poměru písemnou Stížnost

Služebnimu orgánu. Služební orgán vede evidenci přijatých Stížnosti.
2. Stížnosti Státního zaměstnance musi být přiděleno číslo jednací a o jejím přijetí musi být vyrozuměn vedouci

PHR. Při těchto úkonech Se neuvádí osobní údaje stěžovatele ani Stěžovaného.
3. Při nakládání se stížnosti a jejím řešení se postupuje s nejvyšší mírou důvěrnosti tak, aby byla zachována

ochrana osobních údajů stěžovatele i stéžovaného a bylo předejito riziku vzniku stigmatizace, vìktimizace Či
jiného zásahu do osobni Sféry zainteresovaných osob.

4. Stížnost státního zaměstnance vyřizuje podle jejího obsahu představený, který je státnímu zaměstnanci
bezprostředně nadřízen, nebo služební orgán, neni-li stanoveno jinak.

5. Stížnost státního zaměstnance nesmi vyřizovat představený nebo služební orgán, vůči kterému Stížnost
směřuje. Stížnost vyřizuje nadřízený představený nebo nadřízený služební orgán představeného nebo
služebního orgánu, vůči kterému směřuje.
Stížnost státního zaměstnance musi být vyřízena písemně nejpozději do 30 dnů od jejího podání.F“

ČÁST DvAcÁTÁ TŘETÍ
ŘÍZENÍ VE vĚcEcH SLUŽBY

1. Řízení ve věcech služby se řídí ustanoveními části desáté hlavy II. ZSS.
2. Neni-li Stanoveno jinak, zajišťuje řízení ve věcech Služby PHR. Rozhodnutí a usnesení podepisuje VEDSU,

nestanoví-li ZSS nebo vnitřní předpisy služebního úřadu jinak.

ČÁST DvAcÁTÁ ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ uSTANovENÍ

1. Státní zaměstnanci API musí být se Služebním řádem API seznámeni.
2. Státní zaměstnanci API mohou do Služebniho řádu kdykoli nahlédnout v elektronické podobě na společném

disku ve složce „API - Řízená dokumentace k seznámeni" a po domluvě také v Iistinné podobě na PHR.
3. Tento Služební řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

čÄST DVAcÁTÁ PÁTÄ
ZRušovAcí USTANOVENÍ

1. Tímto služebním předpisem se ruší a nahrazuje Služební předpis vedoucího Služebního úřadu Č. 2, kterým se
vydává Pracovní řád Agentury pro podnikání a inovace, č.j. API/OOOOZ/lô, ze dne 1.6.2016.
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Tímto služebním předpisem se ruší Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 12, kterým se stanoví
podrobností týkající se výstupních dokladů, které jsou povinni zaměstnanci Agentury pro podnikání a inovace
předat při ukončení pracovního či služebního poměru vAgentuře pro podnikání a inovace, jakož i postupy
týkající se výše uvedeného při ukončení činnosti brigádníkú a Stážístú v Agentuře pro podnikání a inovace, č.j.
API/00989/16, ze dne 17.8.2019.
Tímto služebním předpisem se ruší Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 13, kterým se stanoví
pod robnosti týkající Se přestávky v práci v návaznosti na Článek 69- Služební doba, z Pracovního řádu Agentury
pro podnikání a inovace ze dne 1.6.2019, č.j. API/01216/16, ze dne 12.9.2016.
Tímto služebním předpisem se ruší Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 16, kterým se stanovují
podrobnosti týkající se pravidel při obsazova'ní služebních míst bez konánívýbërových řízení, č.j. API/01759/16,
ze dne 12.10.2016.
Tímto služebním předpisem se ruší Služební předpis vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání
a inovace č. SP 21/2018, kterým se prozatímně upravují vybrané organizační vëci služby vAgentuře pro
podnikání a inovace, č.j. API/04861/18, ze dne 10.12.2018.
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PRO PODNIKÁNÍ
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v Potvrzenı statnıho zamestnance
N" O Seznámení se s vnitřními předpisy
v V API

V Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
3 a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecne-ho nařízení
I/ o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Státní zaměstnanec státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace (dále jen „API“) zřízené na
základě zákona č. 149/2016 Sb., tímto potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými vnitřními předpisy API.

Uvedené vnitřní předpisy jsou závazné pro všechny státní zaměstnance ve služebním poměru k API die zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní služběíí).

Státní zaměstnanec se seznámil zejména s následujícími vnitřními předpisy API:

- Organizační řád,
ˇ Služební řád,
- Spisovy řád a
- Etický kodex.

Státní zaměstnanec tímto zároveň potvrzuje, že se seznámil i se všemi dalšími do dnešního dne vydanymi a dosud
platnými vnitřními předpisy API, že jim porozuměl a že jsou mu známa všechna práva a povinnosti z těchto předpisů
vyplývající.

Jméno a příjmení státního zaměstnance:

Osobní Číslo státního zaměstnance:

Poučení: Osobní údaje státního zaměstnance v souvislosti s touto dohodou jsou Služebním úřadem zpracovány na základě
právního titulu dle či. 6 odst. l písm. c) Nařízení, tedy pro účely plnění právní povinnosti služebního úřadu, a řídí se obecnou
informací pro Státní zaměstnance API o zpracování osobních údajů ve služebních vztazích.
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Osobni údaje
Titul:

Jméno a příjmení:

Osobní číslo:

Evidenční číslo Státního
zaměstnance:

Číslo služebního průkazu:
Organizační začlenění:

Přímý představený:
Služební podmínky

Datum nástupu:

Doba určitälneurčitä:

Zkušebnídoba:

Misto výkonu Služby:

Služební pozice:

Stav Zaměstnanosti:

Plat

Platová třída:

Osobní příplatek:
Požadované Služební pomůcky

Číslo kanceláře:

PCINTBIMT:

Přidělená mob. číslo:
Přístupy:

Speciální požadavek:

Schválil datum podpis

Vedoucí oddělení:

Ředitel odboru:

Ředitel sekce:

Osobní údaje státního zaměstnance jsou služebním úřadem Zpracovánv na Základě právního titulu dle ČI. 6 odst.
1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Radyr (EU) 2ü161'679, tedy za účelem splnění úkolu provedeného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Služební orgán pověřen, a řídí se obecnou informací
pro státní zaměstnance API o Zpracování osobních údajů.
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Vstupní osobní dotazník - API
đntaznik podléhá zpracování v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20165179 ze dne 2T. 4. .21315ł obecného

ní o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařizení“). Zpracování osobních údajů je nezbytně pro
Irııdni právní povinnosti dle clanku 6 odst. 1 pism. c) Nařízení.

Evidenční číslo státního zaměstnance: Osobní číslo státního zaměstnance:

.P'
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diı

ı.
-

os
oB
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UD
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Jméno a příjmení, titul:

Datum narození: Rod ně příjmení: j

Rodné číslo: Misto narození: l

Telefon: Státní příslušnost:
E-mail:

Bydıištê trvalé:
(ulice, obec, PSČ)

Kontaktní adresa:

Od
dí

l
il.

ZP
SC

H

Prohlašuji, že pracují r' nepracuji jako osoba samostatně výdělečně činna.*

Prohiašuji, že mam i nemam ZPS* Od kdy:

Druh prac. omezení: Kdo vydal:

Prohlašuji, že pobíram 1 nepobiram důchod* Druh:

Čisıd rdzhddnuti: Kdo vyplácí;
*) Správný výraz Zakroužkujte a doložte rozhodnutím o přiznání ZPS1 důchodu.

V poslednich 12 měsících jsem byl(a) nebyl(a) v pracovni neschopnosti.

od ................ do ............... , od ............... do ............... , od ................ do ..............

I'
ˇ

ĚZ:o:J_ı
.Ěo:ıı
`ž
šO
Oo:

:Ě

'EI
O

Dětí:

1. Příjmení:

Bydliště:

. Příjmení:

Bydliště:

3. Příjmení:

Bydliště:

Manželüza)

Příjmení:

Bydıištê:

.
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Prohíašujii že jsem pojištěn(a} u zd ravotní pojišťovny - nazev:

nejpozději do 7 dnů ode dne1 kdy změna nastane.

žádám d výpıatu dobírky převodem hdtúvê |
Číslo účtu i' l Specifsymbol |

Prohlašuji1 že jsem nebyl(a) v uplynulých 1U letech pravomocně odsouzen{a} v souvislostí s majetkovou trestnou ćinností.

Prohíašuji, že jsem veškeré údaje v tomto dotazníku a Čestněm prohlášení uvedi(a) pravdivě a že připadnou změnu těchto údajů (ukončení
studia, zmenu stavu, trvaíel'ıo bydliště) zaměstnavateli oznamim nejpozdeji do ì' dnů ode dne, kdy zmena nastane. Jsem sı vědoma). že
uhradím
zaměstnavateli škody vznikle případ ným porušením me oznamovací povinnosti, případně nedodrženim povinnosti vyplývajících z tohoto

místopřísežněho prohlášení.
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Vzdělání
(nejvyšší Rok Zahájení

dosažená)

Rok., , Druh Školy, obor
ukonceni

Poětřid i semestrů

Probíhající
vzdělání

Od
dí

l
V.

-›
PR

AX
E

Průběh předchozích Zaměstnání (uveďte všechna Zaměstnání vě. voj. služby a mateřská dovolená)

Zaměstnavatel Forma zam.P x v ,
ľaCŰVľ-H Zafazef'll (HPPIDPČÍDPP)

Od Do

Denřměsieřrok Denlměsíoı'rok

Předchozí Zaměstnání v Zahraničí. v případě že bylo odváděno pojistná

Název oizozemskěho nositele

Pojištění
(název pojišťovny):
Ulice! Číslo popisné:

Obec: PSČ: Stát:

Číslo pojištění:

ISeuhlaslm - nesouhlasím s uvedením údaje o Čerpání nemocenskveh dávek na vvstavene'm zápeětovem listu.

v . dne Podpis:
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IIV4, *'žf'šv Oznamovací povinnost pojıstěnce
'lvč. zdravotní pojıst'ovny

š Zpracováno v Souladu s Nařízením Evropského parlamentu
à a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
v o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Zaměstnavatel: Agentura pro podnikání a inovace
IČO: 051 08 861
Se Sidłem Žitná 566/18, 120 oo Praha 2

Jméno, příjmení a titul pojištěnce:

Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliště:

Datum nástupu do zaměstnání:

Název zd ravotní pojišťovny:

Poučent
Státní Zaměstnanec (pojištěnec) má za povinnost sdělit v den nástupu do Služby služebnímu úřadu (zaměstnavateli),
u které Zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní
pojišťovny v době trvání služby, tuto povinnost splní do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí
Sdělení podle předchozích vět je služební úřad povinen státnímu zaměstnanci písemně potvrdit.
Služební úřad má právo požadovat na státním zaměstnanci nebo byvalém státním zaměstnanci úhradu penále,
které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděnym oznámením zdravotní pojišťovny.

Datum splnění oznamovací povinnosti Podpis pojištěnce:
pojištěncem:

Datum převzetí oznamovací povinnosti Podpis zaměstnavatele:
zaměstnavatelem:

Poučení: Osobní údaje státního zaměstnance v souvislosti s touto dohodou jsou Služebním úřadem zpracovány na
základě právního titulu dle čl. 6 odst. l písm. c) Nařízení, tedy pro účely plnění právní povinnosti služebního úřadu,
a řídí se obecnou informací pro zaměstnance API o zpracování osobních údajů ve Služebních vztazích.
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.i (_ Dohoda o Srážkách Z platu
z _ - poskytnutí Stravovacích poukázek

Zpracováno v Souladu S Nařízením Evropského parlamentu

V a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení

à o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

\ I/ (dáıejenmařizenr')

Státní Zaměstnanec

Jméno: [DOPLNÍ státní Zaměstnanec]
Příjmení a titul: [DOPLNÍ státní zaměstnanec]
Datum narození: [DOPLNÍ Státní Zaměstnanec]
Bytem: [DOPLNÍ státní Zaměstnanec]

(dále jen „státní zaměstnanec")

Agentura pro podnikání a inovace

Se Sídıem: Žitná 556/18, 120 OO Praha 2
IČO: 051 08 861
DIČ: cz 05108851, není plátce DPH
Zastoupená: Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí Služebního úřadu

(dále jen „Služební úřadí')

Státní zaměstnanec a služební úřad uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o srážka'ch z platu

1. Služební úřad poskytuje státnímu zaměstnanci v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy
služebního úřadu příspěvek na stravování ve formě stravovacích poukázek.

2. Služební úřad a státní zaměstnanec se dohod|i_ že z platu státního zaměstnance bude služebním úřadem
prováděna srážka na úhradu rozdílu mezi nominální hodnotou poskytnutých stravovacích poukázek
a příspěvkem zaměstnavatele na stravování.

3. Výše nominální hodnoty stravovacích poukázek a výše příspěvku Služebního úřadu je Stanovena pro daný
kalendářní rok vnitřním předpisem Služebního úřadu.



4. Změny této dohody budou prováděny formou písemných vzestupně Číslovanych dodatkü opatřenýc
podpisem obou smluvních stran.

5. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž Služební úřad obdrží jednu a státní zaměstnanec
druhou.

6. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem nástupu Státního zaměstnance do služby u Služebního úřadu.

V [DOPLNÍStátnízaměstnanec] dne V Praze dne xx. xx. 2018
[DOPLNÍ státní Zaměstnanec]

Státní zaměstnanec Služební úřad
Agentura pro podnikání a inovace

Poučení: Osobní údaje Státního zaměstnance v Souvislosti s touto dohodou jsou Služebním úřadem zpracovány na
základě právního titulu dle ČI. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy za účelem plnění smlouvyJr a řídí se obecnou informací
pro státní zaměstnance API o zpracování osobních údajů ve služebních vztazích.
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v Čestné prohlášení
f ,ÍJř - Výkon jiné výdělečné ˇinnosti

4 si

_. = Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

n It
f

<

ie

...is (dále jen „Nařízení“)

Služební úřad: Agentura pro podnikání a inovace
ičo: 051 08 861
Se sídlem Žitná 566/18, 120 [JO Praha 2

Prohlašuji, že beru na vědomí, že státní Zaměstnanci API mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu
pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu.

Státní Zaměstnanec ve služebním poměru nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob
provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem.
Celkový úhrn odměn vyplacených státnímu Zaměstnanci Za všechna Členství v řídících nebo kontrolních orgánech
právnických osob provozujících podnikatelskou Činnost Za kalendářní rok včetně podílu na zisku či jiného plnění (dále
jen „plnění“) činí nejvýše 25 % Z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše přípustného osobního příplatku
v příslušné platové třídě a v případě představeného též příplatku Za vedení, který mu lze jako nejvýše přípustný
přiznat, a to podle služebního místa, na kterém Státní Zaměstnanec v příslušném kalendářním roce naposledy
vykonával službu. Státní Zaměstnanec je povinen služební orgán bezodkladně informovat o každém plnění, které mu
bylo vyplaceno.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 ZSS mohou státní Zaměstnanci vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu pouze
s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu. Toto omezení se nevztahuje na případy podle § 64 a § 65 ZSS
a při výkonu vazby.

Omezení dle předchozího odstavce se rovněž nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistíckou, literární
nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle jiného Zákona než ZSS pro soud nebo jiný
správní úřad než API, na činnost v poradních orgánech vlády ajejich orgánech, činnost v poradních nebo jiných
orgánech ústředního správního úřadu nebo ve Zvláštních orgánech, které podle jiného zákona, než ZSS vykonávají
státní správu, a na správu vlastního majetku.



Dále beru na vědomí, že pravidla výkonu jině výdělečně činnosti než Služby Státními zaměstnanci API a její
povolování jsou upravena metodickým pokynem „Postup při povolování jiné výdělečné Činnosti zaměstnancům
Agentury pro podnikání a inovace“, dle něhož se zavazuji postupovat.

Jsem Si vědom(a) toho, že porušení povinností vyplývajících z ust. § 81 ZSS a výše uvedeného Metodické-ho pokynu
bude posuzováno jako porušení služební kázně a může být služebním úřadem sankcíonováno.

Jméno a příjmení státního zaměstnance:

Osobni Číslo státního zaměstnance:

V dne

PodpE:

Poučení: Osobní údaje Státního zaměstnance v souvislosti s tímto Čestným prohlášením jsou služebním úřadem zpracovány na
základě právního titulu dle Či. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy pro účely plnění právní povinnosti služebního úřadu, a řídí Se
obecnou informací pro státní zaměstnance API o zpracování osobních údajů ve služebních vztazích.
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Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
V a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízeníC

.as o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“)

Služební úřad: Agentura pro podnikání a inovace
ıčo: 051 08 861
Se Sidıem Žitná 556/18, 120 OO Praha 2

Žádám tímto služební úřad o zasílání výplatní páskyr na svůj kontaktní e-mail:

(e-maílová adresa bez diakritikv včetně velkých a malých písmen)

Jméno a příjmení státního zaměstnance:

Datum narození státního zaměstnance:

V dne

Poučení: Osobní údaje státního zaměstnance vsouvislosti stouto dohodou jsou služebním úřadem zpracovánv na základě
právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedv za účelem plnění smlouvy, a řídí se obecnou informací pro státní
zaměstnance API o Zpracování osobních údajů ve služebních vztazích.
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Souhlas se Zpracováním osobních údajů
e __ - fotografie

Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu

V a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
...'31 o ochraně Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
\ l' (dálejen„NaříZení“)

Správce údajů:

âgentura pro podnikání a inovace
(dále jen „API“)
Sídlo: Žitná 566/18, 120 OO Praha 2
IČO: 051 08 861
Tel.: 296 342 444
E-mail: info@agentura-api.org
Web: wvvw.agentura-api.org

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová
Tel.: 224 851 111
E-maíl: poverenec@mpo.cz

Uděluiete souhlas se zpracováním:
- osobních fotografií pořízených Oddělením koordinace fondů EU

Kde a ząjakúrn účelem se lyde zpracování osobních údajů dít:

I Osobní údaje budou zpracovávány za účelem pořízení osobních fotografií v informačním Systému API
a kjejímu dalšímu použití pro interní a externí účely API, tedv k marketingovým účelům.

I Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické i tištěné podobě.
i Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu trvání Služebního poměru u API.

soUHLASíM - NESOUHLASÍM (zaškrtnuté pıati)



Proč potřebujeme Váš souhlas?
Váš Souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování osobních údajů provádět v Souladu S platnými zákony. Svůj
Souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

Komu udělujete Souhlas se zpracováním Svých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním výše v textu vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem API.

Můžete souhlas odvolat?

Ano. Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud Souhlas odvoláteI není tím dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů v době před tímto odvoláním.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Ano. API zavedla všechny obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti i další opatření nezbytná
pro dosažení souladu S příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také
po zaměstnancích API, aby tato pravidla dodržovalí v rámci svých každodenních pracovnich povinností.

Kde můžete podat Stížnost na zpracování osobních údajů?
Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů; můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.

Projev vůle
Já, níže podepsaný(á) , osobní číslo
Státního zaměstnance: , prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím
a na základě své pravé a svobodně vůle Svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas API ke zpracování shora
vymezených osobních údajů za výše uvedených podmínek.

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i Subjekt údajů obdrží po jednom stejnopise.

V,dne........... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Podpis státního zaměstnance

Souhlas se zpracováním osobních údajů -fotografie
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4 s 'ˇ' Čestné prohlášení
- Podpisový vzor

š Zpracováno v souladu S Nařízením Evropského parlamentu
cl" V a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
A; až o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
\ 'ł (dále jen „Nařízení“)

Služební úřad: Agentura pro podnikání a inovace (dále také jako „API“)
IČO: 051 08 861
Se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2

Prohlašuji, že na základě vzniklého služebního poměru u Agentury pro podnikání a inovace a v souladu se
zákonem o Státní Službě a vnitřními předpisy API se při výkonu Služby budu podepisovat takto:

Parafa: Podpis:

Jméno a příjmení státního zaměstnance:

Osobní Číslo státního zaměstnance:

V dne

Podpü:

Poučení: Osobni údaje státního zaměstnance v souvislosti s touto dohodou jsou služebním úřadem zpracovány na základě
právního titulu dle ČI. 6 odst. l pism. f) Nařízení, tedv pro účely oprávněných zájmů služebního úřadu, a řídí se obecnou
informaci pro státní zaměstnance API o zpracování osobních údajů ve služebních vztazích.
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z, Výstupní list

v §75. Vyrovnáni závazků Státního zaměstnance ke Služebnímu úřadu při
__ nv.- ukončení Služebniho poměru a odchodu mimo evidenční Stav (IVID a RD)

< _ V Zpracováno v Souladu S Nařízením Evropského parlamentu
Ä à a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení

\ o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“)

Služební úřad: Agentura pro podnikání a inovace (API)
ıčo: 051 08 861
Se Sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2

Státní zaměstnanec:
Jméno a přijmení: Organizační útvar:

Datum ukončení Služebniho poměru: Důvod ukončení:

Předávaná agenda Jméno a příjmení
Utvar a svěřené služební Datum a podpis odpovědného Poznámka

prostředky zaměstnance
Přímý představený Služební agenda

a veškeré listinné
i elektronické
dokumenty

VNS Svěřená razítka

VNS Zbylé vizitky

iTH Klíče od kanceláře

ITH PC

ITH Notebook

ITH Mobilnítelefon

ITH USB token



ITH Vstupní ka rtv

[TH Průkaz Státního
zaměstnance

VNS Aplikace DMS

Osoba, která PM či Udělená zmocnění
pověření udělila a plně moci
Mzdová úěta'rna Nevvčerpaná dovolená

k proplacení

Mzdová účtárna Smluvní srážky z platu

a EKO
Mzdová úětárna Docházka

EKO Pokladna

EKO Dohoda o hmotně
odpovědnosti
Byla ~ Nebyla

PHR Dohoda o zvýšení
kvaHfikace
Byla ~ Nebyla

EKO vořáda'ní dohody
o zvýšení kvalifikace

EKO Čerpání prostředků
z FKSP

Státní zaměstnanec požaduje vydání služebního posudku dříve než skončí Služební poměr: ano - ne.

__ _. __ __.__i__ _ _. .__ _.-

I Podpis Státního zaměstnance ı Podpis přímého představeněho l Podpis zaměstnance PHR

Poučení: Osobní údaje státního zaměstnance v souvislosti s touto dohodou jsou služebním úřadem zpracovány na základě
právního titulu dle či. 6 odst. 1 pism. f) Nařízení, tedv pro účelv oprávněných zájmů služebního úřadu, a řídí se obecnou

informací pro státní zaměstnance API o zpracování osobních údajů ve služebních vztazích.

_ 'Ilıı
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__ Informace pro státní zaměstnance API
' ...J" o prováděném zpracování osobních

v v údajů ve služebním poměru

(ž v Zpracováno v Souladu s Nařízením Evropského parlamentu
:__ "ě a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení

Iz o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(dále jen „Nařízení“)

Informace o správci údajů

Název: Agentura pro podnikání a inovace

ıČo: 051 08 851

Se Sídlem: Žitná 566/18. 120 00 Praha 2

Osoba odpovědná Za GDPR v API: ředitel Odboru právního, personálního a ekonomického

Kontaktní údaje pověřence API

Email: poverenec@mpo.cz

Tel: +420

Informace o správci údajů

Název: Vema, 8.5.

ıčo: 262 26 511

Se Sídlem: Okružní 871/38, Lesná, 638 OO Brno



Informace k poskytnutým osobním údajům
1. Rozsah Zpracování osobních údajů (výčet):

titul; jméno a příjmení; rodné příjmení; předešlá příjmení; den, měsíc a rok narození; rodné číslo; misto narození;
rodinný Stav; Státní občanství; adresa trvalého bydliště; telefon; adresa pro doručování; jméno, přijmení, adresa
a telefon osoby, které má být podána zpráva v případě mimořádné události; jméno, příjmení (i rodné příjmení)
a datum narození dětí; název zdravotni pojišťovny; údaj o změně pracovní Schopnosti a těžšim zdravotním
postižení; údaj o tom zda je státní zaměstnanec poživatelem důchodu; údaje o nejvyšším dosaženém
a probíhajícím vzdělání; údaje o předchozích zaměstnáních, resp. náhradních dobách státního zaměstnance; údaj
o tom, zda Státní zaměstnanec vykonává podnikatelskou činnost, jinou výdělečnou činnost shodnou s předmětem
činnosti zaměstnavatele či je členem v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob provozujicích
podnikatelskou činnost; ernail; fotografie; podpisový vzor a parafa; číslo účtu; soudem stanovené Srážky z platu;
název penzijního fondu; číslo smlouvy penzijního připojištění; výše platby státního zaměstnance penzijnímu
fondu; číslo účtu penzijního připojištěnívčetně va riabilního symbolu; přidělené osobní číslo státního zaměstnance
a další osobni údaje nezbytné pro personální, platové a daňové účely.

2. Účely zpracování osobních údajů:
a) Státní zaměstnanec udělil souhlas se zpracováním Svých osobních údajů (dále ta ké jen „OÚ“) ve Smyslu ust.

ČI. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení:
I Souhlas se zpracováním své osobni fotografie za účelem využití v interních komunikačních systémech API

(Skype, Outlook) a pro marketingové účely API,
b) zpracování je nezbytně pro plnění právní povinnosti ve smyslu ust. ČI. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení:

I zá kon č. 234/2014 Sb., o Státní službě, v platném znění,
I zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
I zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v píatném znění,

I zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, v platném znění,

I zákon č. 582/1991 Sb., o organizací a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění,

I zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,
I zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na Státní politiku zaměstnanosti,

v platném znění,
I zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění,
I zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,

I zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění,
I zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění,
I zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkci ve státních

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
v platném znění,

I zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění,
I zákon č. 297/2016 Sb., o Službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění,
I nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech Státnich zaměstnanců, v platném znění,

I vyhláška ministerstva vnitra č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance,
I Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní Službu č. 6/2015, kterým se Stanoví obsah služebního

spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení;
přitom Se jedná zejména o:

I OÚ obsazené ve Vstupním osobním dotazníku státního zaměstnance API,
I OÚ obsažené v Čestném prohlášení- Výkon jiné výdělečné činnosti,
I OÚ obsažené v potvrzení státního zaměstnance o seznámení se s interními předpisy zaměstnavatele,
I OÚ obsažené na služebním průkazu státního zaměstnance,
I OÚ obsažené v osobním Spisu státního zaměstnance,

"'ıı
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CI)

el

a)

b)

C)

a)

b)

I OÚ obsažené v rozhodnutí o přijetí do Služebního poměru a zařazení na Služební místo či rozhodnutí
o jmenování na Služební místo představeného - za účelem založení Služebního poměru,

zpracováníje nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž Stranou je státní zaměstnanec, ve smyslu ust. ČI. 6 odst. 1
písm. b) Nařízení:
I číslo bankovního účtu - za účelem zaslání platu státnímu zaměstnanci bezhotovostně,
I OÚ obsažené v žádosti o zasílání výplatní pásky emailem - za účelem zasílání výplatní pásky elektronicky,
i OÚ obsažené v Dohodě o srážkách z platu - poskytnutí Stravovacích poukázek - k provádění srážek z platu

Státního zaměstnance na úhradu rozdílu mezi nominální hodnotou poskytnutých stravovacích poukázek
a příspěvkem služebního úřadu na stravování,

I číslo smlouvy penzijního připojištění, vyše platby státního zaměstnance penzíjnímu fondu a číslo účtu
penzijního připojištění včetně variabilního Symbolu - využití při poskytnutí příspěvku z Fondu kulturních
a sociálních potřeb API na penzijní připojištění,

zpracování je nezbytně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je služební orgán pověřen, ve smyslu ust. ČI. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení:
i OÚ obsažené v Kartě nástupu - k zajištění služebního místa a přípravě nástupních dokumentů ve

služebním úřadu,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů služebního úřadu ve Smyslu ust. ČI. 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení:
ı OÚ obsažené ve výstupním listu - za účelem určení a vypořádání závazků mezi státním zaměstnancem

a služebním úřadem vyplývajících z ukončení služebního poměru,
i OÚ obsažené na Čestněm prohlášení- podpísovy vzor, zejm. podpisovy vzor a parafa - za účelem zajištění

auditní stopy plnění služebních povinností.

Způsob zpracování:
manuálně (v Iístínné podobě): osobní spis Státního zaměstnance na PHR, mzdová účtárna, archív,
automatizované: pomocí personálního informačního Systému VEMA,
v interních komunikačních systémech API (Skype, Outlook) - jméno, příjmení, fotografie, Služební kontaktní
údaje,
na webových stránkách API -jméno, příjmení, titul a profesní životopis představenych od 2. stupně řízenívyše,
na základě zákonného důvodu pro účely použítí na Služebním průkazu a na základě souhlasu Státního
zaměstnance jsou pro účely zjednodušení komunikace a účinného workflow v rámci organizace služebního
úřadu a pro marketingové účely fotografie státního zaměstnance pořízeny a případně také upraveny na
oddělení KOF.
Rozsah zpřístupnění třetím osobám:
Do osobního spisu státních zaměstnanců ve služebním poměru k API mohou nahlížet osoby die ust. § 153 odst.
2 ZSS
Dle platných právních předpisů jsou identifikační osobní údaje poskytovány České správě sociálního
zabezpečení a zdravotním pojišt'ovnám.
Dle platných právních předpisů mohou byt vybrané dokumenty obsahující osobní údaje poskytnuty osobám
provádějícím audit či jiny druh kontroly služebního úřadu.
Dle platných právních předpisů jsou údaje o představenych dle odst. 3 písm. d) uveřejněny na webových
Stránkách Služebního úřadu.
Z důvodu oprávněného zájmu Služebního úřadu pro účely zjednodušení komunikace a účinného Workflow
v rámci API jsou osobní údaje (jako např. jméno, příjmení, e-maíl, pevná tel. linka, číslo mobilu, služební
zařazení atp.) v interních komunikačních systémech API zpřístupněny ostatním zaměstnancům Služebního
úřadu.
Doba poskytnutí:
Osobní údaje vedené v rámci osobního spisu státního zaměstnance budou dle zákona uchovává ny po dobu 50
let.
Osobní fotografie státního zaměstnance použitá v interních komunikačních Systěmech bude smazána bez
zbytečného odkladu po skončení Služebního poměru státního zaměstnance k API.
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c) Záznamy o školeních budou uchovávány po dobu 10 let od konce doby udržítelnosti příslušného proj .
Z něhož je školení Spolufinancováno.

||. Poučení k poskytnutým osobním údajům
1. Právo Státního Zaměstnance na přístup k osobním údajům:

Na Základě písemné žádosti státního zaměstnance podané u ředitele Odboru právního, personálního
a ekonomického na formuláři uvedeném v příloze Prováděcí Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR) bude
Státnímu Zaměstnanci umožněn přístup kjeho osobním údajům Zpracovávaným služebním úřadem a dalším
informacím dle čl. 15 odst. 1 Nařízení.

2. Právo státního Zaměstnance na opravu nepřesných údajů:
Pokud Se státní Zaměstnanec domnívá, že Služební úřad Zpracovává jeho osobní údaje, které jsou nepřesné,
oznámí to služebnímu úřadu prostřednictvím ředitele Odboru právního, personálního a ekonomického. Služební
úřad má následně povinnost předmětné osobní údaje opravit dle informací poskytnutých státním zaměstnancem
tak, aby odpovídaly Skutečnosti.

3. Právo Státního Zaměstnance na výmaz osobních údajů:
Státní Zaměstnanec má právo na výmaz Svých osobních údajů dle čl. 17 Nařízení, zejm. pokud již nejsou dotčené
osobní údaje potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak Zpracovány, nebo pokud již neexistuje
žádný oprávněny důvod jejích Zpracování a státní Zaměstnanec podal námitku dle čl. 21 odst. 1 Nařízení.

4. Právo Státního Zaměstnance podat námitky:
Státní Zaměstnanec má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
Zpracování osobních údajů, které Se jej týkají a které služební úřad Zpracovává Z důvodů dle čl. 6 odst. 1 písm. e)
nebo f) Nařízení:
I Zpracováníje nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném Zájmu nebo při výkonu veřejně mocí,

kterým je správce pověřen,
I Zpracováníje nezbytné pro účely oprávněných Zájmů příslušného správce či třetí Strany.

5. Právo státního Zaměstnance odvolat udělený souhlas:
Pokud Služební úřad Zpracovává osobní údaje Státního Zaměstnance na Základě jeho souhlasu, má Státní
Zaměstnanec právo Svůj předchozí Souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to formou
písemného sdělení adresovaného řediteli Odboru právního, personálního a ekonomického.

6. Připomínky, podněty, oznámení:
Státní Zaměstnanec má rovněž právo obrátit se s podnětem na ředitele Odboru právního, personálního
a ekonomického nebo jeho prostřednictvím na pověřence API u MPO nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Státní Zaměstnanec Svým podpisem potvrzuje, že byl v Souladu Nařízením informován o rozsahu, účelech a Způsobu
Zpracování jeho osobních údajů (včetně údajů o Zpracovateli), o rozsahu jejich Zpřístupnění třetím osobám, jakož
i o právu Státního Zaměstnance na přístup k informacím o Zpracování svých osobních údajů a právu na jejich ochranu
(Zejména opravu nebo likvidaci).

Jméno a příjmení Státního Zaměstnance:

Osobní číslo státního Za městnance:
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