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SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
ze dne 1. července 2015,
kterým se přenáší rozhodování o některých věcech, o kterých se nevede řízení
ve věcech služby, na představené
Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“), stanoví podle
§ 11 odst. 4 a § 15 odst. 5 zákona:
Čl. 1
Přenesení rozhodování o některých věcech, o kterých se nevede řízení ve
věcech služby, na představené
S účinností od 1. července 2015 přenáším provádění úkonů státního
tajemníka v Ministerstvu vnitra jako služebního orgánu podle § 10 odst. 1 písm. f)
zákona vůči
a) ředitelům odborů a jim na roveň postaveným představeným1) na jim nadřízené
náměstky ministra vnitra pro řízení sekce,
b) vedoucím oddělení a dalším státním zaměstnancům na jim nadřízené ředitele
odborů a jim na roveň postavené představené,
c) státním zaměstnancům zařazeným k výkonu státní služby na odděleních odboru
bezpečnostní politiky a prevence kriminality a odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly na vedoucí těchto oddělení,
d) státním zaměstnancům zařazeným k výkonu státní služby na odděleních odboru
azylové a migrační politiky na vedoucí oddělení určené způsobem uvedeným
v příloze,
a to v následujícím rozsahu:
1. rozhodování o vyslání na vnitrostátní služební cestu a rozhodování o vyslání na
zahraniční služební cestu kratší než 1 týden podle § 45 zákona,
2. rozhodování o zastupování státního zaměstnance nebo představeného podle
§ 66 zákona,
3. rozhodování o určení začátku a konce služební doby podle § 99 odst. 4 zákona,
4. rozhodování o povolení pružného rozvržení služební doby podle § 100 zákona,
5. rozhodování o nařízení služební pohotovosti, služby přesčas nebo ve dnech
pracovního klidu podle § 101 a 102 zákona,
6. rozhodování o čerpání dovolené a dodatkové dovolené podle § 103 zákona,
7. rozhodování o povolení neplaceného služebního volna kratšího než 4 týdny
podle § 105 zákona,
1)

Čl. 3 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013, kterým se vydává organizační řád Ministerstva
vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
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8. rozhodování o prohlubování vzdělávání podle § 107 zákona, a to do doby, než
bude vydán služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a/nebo
služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, stanovící pravidla
vyplývající z nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního
hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na
osobní příplatek státního zaměstnance,
9. rozhodování
v dalších
případech
krátkodobé
nepřítomnosti
zaměstnance na pracovišti (např. podle § 104, 106 a 143 zákona).

státního

Čl. 2
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání.
Č. j. MV-99987-1/SST-2015
Státní tajemník v Ministerstvu vnitra
Mgr. Jiří KAUCKÝ v. r.

