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SLUŽEBN ÍPŘEDPIS
státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
ze dne 23. listopadu 2015,
kterým se zajišťuje samostudium k zákonu o státní službě
a k návazným prováděcím a služebním předpisům a metodickým pokynům
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
o státní službě“), podle § 107 zákona o státní službě stanoví:
Čl. 1
Služebním předpisem se zajišťuje samostudium státních zaměstnanců
zařazených na služebních místech a jmenovaných na služební místa představených
v Ministerstvu vnitra k zákonu o státní službě a k návazným prováděcím a služebním
předpisům a metodickým pokynům, jejichž znalost je pro státního zaměstnance
nezbytná.
Čl. 2
Samostudium k zákonu o státní službě a k návazným prováděcím a služebním
předpisům a metodickým pokynům je prohlubováním vzdělání dle § 107 zákona
o státní službě. K tomu se využije formuláře Žádost o poskytnutí služebního volna
s nárokem na náhradu platu.
Čl. 3
Povinnost státních zaměstnanců
Státním zaměstnancům se ukládá povinnost absolvovat samostudium, jehož
rozsah je určen:
a) zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o státní službě,
c) nařízením vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností,
d) nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,
ve znění nařízení vlády č. 279/2015,
e) nařízením vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu,
f)

nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby,

g) nařízením vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení
státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní
příplatek státního zaměstnance,
h) nařízením vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve službě, za které
přísluší státnímu zaměstnanci plat,
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i)

nařízením vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky,

j)

nařízením vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout
osobu do služebního poměru na dobu určitou,

k) nařízením vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa
a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života
s výkonem státní služby,
l)

nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu,

m) nařízením vlády č. 161/2015 Sb., o výkonu státní služby na služebním působišti
mimo území České republiky ve svátek,
n) vyhláškou č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
o) vyhláškou č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do
služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky,
p) metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015,
kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky,
(verze 3 platná ode dne 27. 10. 2015),
q) metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 5/2015,
kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných
kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky,
r) metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 6/2015,
kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení na obsazení
služebních míst státních zaměstnanců a představených,
s) metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015,
kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze
spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu,
t)

služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9/2015 ze dne
29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních
zaměstnanců ve služebních úřadech,

u) služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 31/2015, kterým
se upravuje závaznost interních aktů řízení pro státní zaměstnance.
Čl. 4
Povinnost představených
Představeným státních zaměstnanců se ukládá povinnost
a) v souladu se služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
č. 34/2015 čl. 1 písm. d) bodem 8, jímž se přenáší rozhodování o prohlubování
vzdělávání podle § 107 zákona o státní službě na představené, v dohodě se
státními zaměstnanci a na základě jejich žádosti, určit státním zaměstnancům
termín jejich samostudia v časovém rozsahu dle čl. 6 písm. b) s přihlédnutím
k zajištění plnění služebních úkolů,
b) zajistit státním zaměstnancům vhodné podmínky k samostudiu dle možností na
pracovišti, v místě bydliště nebo na jiném vhodném místě (knihovna apod.)
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a předat jim studijní materiály, jejichž kompletaci a distribuci zajistí odbor
personální.
Čl. 5
Vyřizování žádostí
V souvislosti s vyřizováním žádostí:
a) státní zaměstnanec podá žádost na formuláři uvedeném v čl. 2,
b) představený uvedený ve služebním předpise státního tajemníka v Ministerstvu
vnitra č. 34/2015 v dohodě se žadatelem určí konkrétní dva dny čerpání
služebního volna (s předstihem minimálně jednoho celého pracovního týdne),
c) služební orgán hromadně žádosti schválí.
Čl. 6
Organizace samostudia
Organizace samostudia:
a) samostudium je realizováno individuálním studiem dokumentů uvedených
v čl. 3,
b) samostudium je v rozsahu, jenž odpovídá 2 dnům prezenčního studia,
c) za dobu samostudia přísluší státnímu zaměstnanci plat,
d) samostudium bude absolvováno do 31. prosince 2015, pokud zaměstnanci
nebrání vážné důvody (déletrvající nemoc, ošetřování člena rodiny, nástup
mateřské dovolené, služební slib v nejzazším termínu apod.),
e) samostudium se nevztahuje na státní zaměstnance, kteří podali dle § 73 zákona
o státní službě písemnou žádost o skončení služebního poměru.
Čl. 7
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání.
Č. j. MV-159047-5/SP-2015
Státní tajemník v Ministerstvu vnitra
Mgr. Jiří KAUCKÝ v. r.
Příloha: Popis dokumentů uvedených v čl. 3 a informace o elektronickém přístupu
k dokumentům

