
C Ministerstvo kultury 

OKA ORAL 
ÓF8 

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 
118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 

E-mail: epodatelna(a)mkcr.cz 
  

Vážený pan 

podnikatelské odbory 

Dorué. adr.: 

Váš dopis značky Naše značka Vytizuje/linka V Praze dne: 21.4.2020 
MK 26912/2020 KST — 

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění. 

Vážený pane, 

1. 

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 14. 4. 2020 Vám sdělujeme, že: 

Státní zaměstnanci a zaměstnanci Ministerstva kultury (dále také jen „zaměstnanci“) 

v převážné většině vykonávají službu nebo pracují v kombinovaném režimu služby či 

práce z jiného místa a výkonu služby či práce na pracovišti. Část svých agend 

vykonávají přes vzdálené internetové připojení vrámci výkonu služby či práce 

z jiného místa, část na svém pracovišti v budovách Ministerstva kultury. Výkon služby 

nebo práce na pracovištích je omezen tak, aby byl přítomen vždy jeden, maximálně 

dva zaměstnanci současně na jednom pracovišti. Zaměstnanci se vzájemně střídají. 

Před osobním kontaktem je upřednostňován kontakt písemný, elektronický či 

telefonický. Osobní kontakt je klientům či veřejnosti umožněn za zvýšených 

hygienických opatření v úředních hodinách platných před vyhlášením nouzového 

stavu, a to súčinností od 20. 4. 2020. Případné schůzky či jednání je vzhledem 

k využívání výkonu služby či práce z jiného místa nezbytné předem domluvit. 

Kvantifikovat počet hodin dostupnosti státních zaměstnanců veřejnosti je obtížné, 

neboť tito vykonávají službu zjiného místa a jsou dosažitelní elektronicky nebo 

telefonicky, ve výkazech výkonu služby z jiného místa však nevykazují počty 

telefonických hovorů, e-mailů.



S ohledem na uvolňování krizových opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového 

stavu na území České republiky byly úřední hodiny podatelny Ministerstva kultury 

upraveny na původní časy, a to s účinností od 20. 4. 2020 takto: 

Pondělí: od 7:45 do 17:00 hodin 

Úterý: od 7:45 do 16:15 hodin 
Středa : od 7:45 do 17:00 hodin 

Čtvrtek: od 7:45 do 16:15 hodin 
Pátek: od 7:45 do 16:15 hodin 

. Zaměstnanci vykonávající službu nebo práci z jiného místa nebo v kombinovaném 

režimu vykonávají službu nebo práci v obvyklé pracovní době, která je stanovena 

zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě a zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

a vychází ze sjednaného služebního či pracovního úvazku. Zaměstnanci zajišťující 

činnosti nezbytné pro chod Ministerstva kultury vykonávají službu nebo práci na 

pracovištích, přičemž jsou jim stanovena pravidla zvýšených hygienických opatření. 

. Zaměstnanci vykonávají službu nebo práci zjiného místa kombinovaně či na 

pracovištích a náleží jim tedy plat za vykonanou službu či práci. 

. Ministerstvo kultury do současné doby vykonává svou běžnou agendu za podmínek, 

které jsou uvedeny výše. V následujícím období se dá očekávat zvýšení či nárůst 

agend spojených s dotačními řízeními, ve kterých se budou rozdělovat finanční 

prostředky určené pro dopady epidemie koronaviru v segmentu kultury. 


