
V Praze dne 6. dubna 2020 
Vážené kolegyně,  
vážení kolegové,  
 
dnešním dnem končí pětileté období, po které jsem měl tu čest zastávat funkci státního 
tajemníka v Ministerstvu vnitra. Období implementace zákona o státní službě v prostředí, 
respektive resortu, Ministerstva vnitra započalo fakticky již v roce 2014 (a v plné míře pak od 
roku 2015) a bylo spojeno nejen se značným úsilím stovek státních zaměstnanců 
a zaměstnanců v režimu zákoníku práce, kteří zákon přímo implementovali, ale též 
zprostředkovaně s nemalým úsilím všech zaměstnanců resortu, neboť kredit státní služby 
ovlivňuje především společná práce nás všech při plnění standardních odborných služebních 
a pracovních úkolů.  

V roce 2015 představovala státní služba v životě zaměstnanců státní správy zcela nový 
systém, který byl (zvláště zpočátku) nejen širokou veřejností vnímán spíše negativně, jako 
zbytečná změna dosavadních fungujících postupů a jako další administrativní zátěž - 
zejména v návaznosti na podstatně vyšší administrativní náročnost správy služebních vztahů 
v porovnání s nesrovnatelně menším rozsahem činností spojených s pracovním poměrem. 

Přes toto vše se nám společně podařilo zákon o státní službě a veškeré s ním spojené 
procesy implementovat a nastavit a ukotvit postupy spojené se správou služebních vztahů 
v rámci resortu Ministerstva vnitra.  

V této souvislosti Vám chci upřímně poděkovat za Vaši spolupráci a součinnost při všech 
činnostech, které bylo nutno v rámci implementace zákona o státní službě provést a které 
jste možná i Vy z hlediska činnosti Vašich útvarů někdy pociťovali jako „administrativu navíc“. 
Společně se nám, dovolím si tvrdit, podařilo nastavit základy pro odborně kvalitní, stabilní, 
etickou a v rozhodování nezávislou a nestrannou státní službu, a za to Vám náleží můj 
upřímný dík. 

Stejně, nebo spíše ještě více, bych Vám chtěl poděkovat za Váš statečný postoj a pracovní 
i osobní nasazení, s nímž jste přistoupili k řešení situace nastalé v posledních týdnech, 
způsobené pandemií koronaviru SARS-CoV-2, pro kterou byl vládou České republiky 
vyhlášen nouzový stav. V této dramatické době je resort Ministerstva vnitra celou společností 
právem vnímán jako nejvíc akceschopný, a to nejen díky našim kolegům - příslušníkům 
bezpečnostních sborů a resortním zdravotníkům (jimž bezesporu náleží největší dík) ale 
i díky Vám všem – státním zaměstnancům a zaměstnancům resortu Ministerstva vnitra. 
Dovolím si tedy zastávat názor, že večerní potlesk pro ty, kteří bojují s koranavirem v tomto 
smyslu patří i Vám všem. 

Doufal jsem, že alespoň z částí z Vás se budu moci rozloučit osobně, ale v této době by to 
bylo vrcholně neodpovědné, tak mi, prosím, odpusťte, zvolenou písemnou formu. 

Dovolte, prosím, abych využil tuto příležitost, abych novému státnímu tajemníkovi 
v Ministerstvu vnitra, panu RNDr. Josefu Postráneckému, popřál pro náročnou funkci mnoho 
sil i štěstí, a Vám všem společně aby se Vám dařilo rozvíjet a dále prohlubovat kvalitní, 
nezávislou a nestrannou státní službu. 

Závěrem si dovolím Vám popřát hodně štěstí a úspěchů v životě pracovním i osobním 
a v dnešní složité době dovolte, abych Vám řekl, že Vám i Vašim blízkým též vyprošuji pevné 
a stálé zdraví a pokojné a radostné Velikonoce. 

 

Jiří Kaucký 
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