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I. Cást - úvodní ustanovení

1. Tento Služební předpis upravuje vybraně Organizační věci služby ve služebním úřadu Agentura pro
podnikání a inovace v souvislosti s probíhající revizí vnitřních předpisů služebního úřadu.

2. Cílem tohoto služebního předpisu je specifikovat a určit práva a povinnosti zaměstnanců ve služebním
poměru dle Zákona č. 234/2014 Sb., o Státní Službě, ve Znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní
služběíí) v přechodněm období před vydáním nového služebního předpisu - služebního řádu - tak, aby byl
zaručen plynuly chod služebního úřadu, nebyla narušena právníjistota zaměstnanců služebního úřadu a byl
dodržen zákaz diskriminace v rámci služebního úřadu.

II. Část - Osobní působnost pracovního řádu RD 03/18
l. Práva a povinnosti zaměstnanců ve služebním poměru se řídí zákonem o Státní službě a dalšími právními

předpisy, kolektivní dohodou vyššího Stupně, relevantními Služebními předpisy nadřízených Služebních
úřadů, služebními a vnitřními předpisy Služebního úřadu, zejména služebním předpisem vedoucího
služebního úřadu č. 2 z roku 2016.

2. Dnem nabytí účinnosti pracovního řádu RD 03/18 v rámci Agentury pro podnikání a inovace, jehož text tvoří
přílohu tohoto služebního předpisu, (dále jen „novy pracovní řádí') se budou práva a povinnosti
zaměstnanců ve Služebním poměru řídit přiměřeně také novym pracovním řádem, a to až do doby vydání
anabyti účinnosti noveho služebního řádu. Aplikační limit nového pracovního řádu tvoří zejmena
ustanovení právních předpisů vztahujících se na zaměstnance ve služebním poměru a ustanovení
použitelných služebních předpisů a vnitřních předpisů zaměstnavatele.

3. Novy pracovní řád je vůči služebnímu předpisu vedoucího služebního úřadu č. 2 z roku 2016 předpisem
speciálním.
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