
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 

- rovné zacházení a zákaz diskriminace (§ 98) 

- povinnost státního zaměstnance zachovávat neutralitu (§ 77 odst. 3) 

- právo státního zaměstnance podat stížnost (§ 79 odst. 2 písm. h) 

- sladění rodinného a osobního života s výkonem služby (§§ 116 – 121) 

 

§ 98  

 Na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve služebním poměru se § 16 a 17 zákoníku 

práce použijí obdobně. 

Povinnosti státních zaměstnanců 

§ 77 

(3) Víra, náboženství ani politické nebo jiné smýšlení státního zaměstnance nesmějí být na 

újmu řádného a nestranného výkonu jeho služby. 

§ 79 

Práva státních zaměstnanců 

(2) Státní zaměstnanec má zejména právo 

h) podat ve věcech výkonu služby a služebních vztahů stížnost 

PODMÍNKY PRO SLADĚNÍ RODINNÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ S 

VÝKONEM SLUŽBY A VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA 

§ 116  

Podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby 

 (1) Služební úřad vytváří podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních 

zaměstnanců s výkonem služby, zejména rozvržením služební doby včetně stanovení 

začátku a konce služební doby a pružného rozvržení služební doby, povolováním kratší 

služební doby, sjednáváním možnosti vykonávat službu z jiného místa a zřizováním školských 

zařízení za účelem předškolního vzdělávání nebo poskytováním péče o dítě v dětské skupině 

podle jiného zákona. 

  (2) Nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán povolí státnímu 

zaměstnanci pečujícímu o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní školy, pružné 

rozvržení služební doby nebo kratší služební dobu; to platí obdobně i pro osamělou státní 

zaměstnankyni a osamělého státního zaměstnance, kteří pečují o dítě, které dosud 

nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro státního zaměstnance, který prokáže, že převážně sám 

dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle jiného právního předpisu považuje za osobu 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká 

závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). 
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§ 117  

Výkon služby z jiného místa 

 (1) Nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán může se státním 

zaměstnancem uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky 

výkonu služby. Za místo výkonu služby se považuje místo sjednané v dohodě o výkonu služby 

z jiného místa. 

  (2) Při výkonu služby z jiného místa se na státního zaměstnance nevztahuje úprava 

rozvržení služební doby. 

  (3) Při výkonu služby z jiného místa státnímu zaměstnanci při důležitých osobních 

překážkách ve službě, které se řídí § 199 odst. 2 zákoníku práce a nařízením vlády, kterým 

se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, nepřísluší náhrada 

platu, s výjimkou překážek uvedených v bodech 5, 7 a 10 přílohy k tomuto nařízení vlády, 

nebo jde-li o poskytování platu při dočasné neschopnosti k výkonu služby; pro účely 

poskytování platu při dočasné neschopnosti k výkonu služby platí pro tohoto státního 

zaměstnance stanovené rozvržení služební doby do směn, které služební orgán pro tento 

účel stanoví služebním předpisem. 

  (4) Při výkonu služby z jiného místa státnímu zaměstnanci nepřísluší 

a) plat nebo náhradní volno za službu přesčas, 

b) náhradní volno nebo náhrada platu anebo příplatek za službu ve svátek. 

  

§ 118  

Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň 

 Podmínky výkonu služby státní zaměstnankyně se řídí § 238 odst. 2 zákoníku práce. 

  

Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň-matek 

§ 119  

 Převedení těhotné státní zaměstnankyně, státní zaměstnankyně, která kojí, nebo státní 

zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu, která vykonává službu, kterou 

nesmějí tyto zaměstnankyně vykonávat, na jiné služební místo a zařazení této 

zaměstnankyně z noční služby na denní službu se řídí § 239 zákoníku práce. 
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§ 120  

 Zařazení státní zaměstnankyně pečující o dítě k výkonu služby ve směnách a omezení 

výkonu služby přesčas státní zaměstnankyně se řídí § 241 zákoníku práce; to platí též pro 

státního zaměstnance pečujícího o dítě. 

  

§ 121  

Mateřská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení 

 (1) Mateřská dovolená státní zaměstnankyně a rodičovská dovolená státní 

zaměstnankyně nebo státního zaměstnance se řídí § 195 až 198 zákoníku práce. 

 (2) Přestávky ke kojení se řídí § 242 odst. 1 a 2 zákoníku práce. 

 (3) Přestávky ke kojení se započítávají do doby výkonu služby. Po dobu přestávek ke 

kojení se plat nekrátí. 

 

 


