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SPOLEČNÝ SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
náměstka ministra vnitra pro státní službu
a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
ze dne 11. prosince 2015,
kterým se mění společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní
službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 36/2015, kterým se stanoví
požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění
pozdějších předpisů
Náměstek ministra vnitra pro státní službu a státní tajemník v Ministerstvu
vnitra, jako služební orgány podle § 10 odst. 1 písm. c) a f) a § 11 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“), pro státní zaměstnance
a zaměstnance v pracovním poměru na Ministerstvu vnitra, podle § 17, 18 a § 25
odst. 5 zákona, stanoví v souladu s usnesením vlády ze dne 7. prosince 2015
č. 1006, k návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2016:
Čl. I
Společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a
státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 36/2015, kterým se stanoví požadavky na
služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění společných služebních
předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka
v Ministerstvu vnitra č. 40/2015, č. 50/2015 a č. 63/2015, s e m ě n í takto:
1. V příloze se v odboru interního auditu a kontroly u služebního místa
označeného ID 17020499 doplňuje odborný požadavek na odbornou certifikaci
interního auditora ve veřejné správě – senior.
2. V příloze se v odboru interního auditu a kontroly u služebních míst
označených ID 30282071 a 30282072 prodlužuje doba zřízení do 31. 3. 2016.
3. V příloze se v kanceláři státního tajemníka zřizují nová oddělení
s následujícími služebními a pracovními místy:
a) oddělení právního zabezpečení a služebního řízení se služebními místy
označenými ID 30348595, 30348596, 30348598, 30348604, 30348603,
b) oddělení organizační se služebními místy označenými ID 30348646 a 30348601,
a pracovními místy označenými ID 30348602 a 30348599.
4. V příloze se v kanceláři státního tajemníka ruší služební místa označená
ID 30348542, 30348594, 30348597 a zřizují se nová služební místa označená:
a)

ID 30352182, které se vkládá pod služební místo označené ID 30348593,

b)

ID 30352183, které se zařazuje do oddělení právního zabezpečení a služebního
řízení a vkládá pod služební místo označené ID 30352182,
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ID 30352184, které se zařazuje do oddělení organizačního a vkládá pod
služební místo označené ID 30348603.

5. V příloze se služební místo označené ID 30348593 zařazené v kanceláři
státního tajemníka převádí do přímé podřízenosti státního tajemníka, vkládá se pod
služební místo označené ID 30315246 a stanovuje se zastupování podle § 9 odst. 7
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
6. V příloze se v odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality mění
název oddělení z oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení na oddělení
krizového řízení.
7. V příloze se v oddělení krizového řízení odboru bezpečnostní politiky a
prevence kriminality zřizuje služební místo označené ID 30352180 a vkládá se pod
služební místo označené ID 30001926.
8. V příloze se v odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality ruší
služební místo označené ID 30343448, které bylo zřízené na dobu určitou do
30. 11. 2015.
9. V příloze se v odboru azylové a migrační politiky mění u služebního místa
označeného ID 17005029 kód správních činností z 2.28.12 na 2.01.12 a stanovuje
se příklad správní činnosti 1.
10. V příloze se v odboru azylové a migrační politiky ruší služební místo
označené ID 30349844.
11. V příloze se v ekonomickém odboru u služebního místa označeného
ID 30260922 prodlužuje doba zřízení služebního místa do 31. 7. 2016.
12. V příloze se v odboru strukturálních fondů prodlužuje doba zřízení:
a) u služebních míst označených ID 30349023, 30252835, 30285823, 30319520,
30285820, 30349024, 30319523, 30319525, 30319527 do 30. 4. 2016,
b) u služebních míst označených ID
30280096, 30254593, 30260941,
30260934, 30253918, 30260931,
30260937, 30260935, 30319519,
do 31. 7. 2016,

17019327,
30260939,
30260933,
30254596,

30285831, 30319260, 30319261,
30260928, 17019335, 30260936,
30319264, 30319266, 30260930,
30316809, 30319522, 30319524

c) u služebních míst označených ID 30336584 a 30336583 do 31. 12. 2017.
13. V příloze se v odboru strukturálních fondů ruší služební místa označená
ID 30285827, 30330116, 30285821, 30285818, která byla zřízena na dobu určitou do
30. 11. 2015.
14. V příloze se v odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí zřizuje
služební místo označené ID 30352181 a vkládá se pod služební místo označené
ID 30347493.
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15. V příloze se v oddělení dohledu a legislativní podpory odboru
eGovernmentu zřizují služební místa označená ID 30352160 a 30352161. Tato nově
zřizovaná služební místa se vkládají pod služební místo označené ID 30252940.
16. V příloze se v oddělení informačních systémů odboru eGovernmentu
zřizují služební místa označená ID 30352237, 30352238, 30352239, 30352240,
30352241. Tato nově zřizovaná služební místa se vkládají pod služební místo
označené ID 17019340.
17. V příloze se v oddělení optimalizace eGovernmentu odboru
eGovernmentu zřizují služební místa označená ID 30352163 a 30352164. Tato nově
zřizovaná služební místa se vkládají pod služební místo označené ID 30348995.
18. V příloze se v odboru eGovernmentu ruší služební místa označená
ID 30339093, 30339097, 30339094, 30339095, 30339096, 30339098, 30339099,
30339100, 30339101, která byla zřízena na dobu určitou do 30. 11. 2015.
19. V příloze se v oddělení strategie a standardizace odboru Hlavního
architekta eGovernmentu zřizují nová služební místa označená ID 30352165 a
30352166. Tato nově zřizovaná služební místa se vkládají pod služební místo
označené ID 30319543.
20. V příloze se v oddělení analýz legislativy eGovernmentu odboru Hlavního
architekta eGovernmentu zřizuje nové služební místo označené ID 30352167 a
vkládá se pod služební místo označené ID 30348381.
21. V příloze se v odboru Hlavního architekta eGovernmentu zřizuje nové
oddělení projektů eGovernmentu a zřizují se nová služební místa označená
ID 30352168, 30352169, 30352170, 30352171, 30352172. Tato nově zřizovaná
služební místa se vkládají pod služební místo označené ID 30352167.
22. V příloze se v odboru provozu a rozvoje EKIS u služebního místa
označeného ID 17004677 doplňuje odborný požadavek na vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu v oboru právo, právní a veřejnosprávní činnost
nebo bezpečnostně právní studia.
23. V příloze se v oddělení koordinace provozu informačních a komunikačních
technologií odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a
komunikačních technologií zřizují nová služební místa označená ID 30352173,
30352174, 30352175. Tato nově zřizovaná služební místa se vkládají pod služební
místo označené ID 30348375.
24. V příloze se v oddělení kybernetické bezpečnosti odboru kybernetické
bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií zřizují nová
služební místa označená ID 30352176, 30352177, 30352178. Tato nově zřizovaná
služební místa se vkládají pod služební místo označené ID 17019365.
25. V příloze se v oddělení koncepce, architektury a projektů informačních a
komunikačních technologií odboru koncepce, architektury a projektů informačních a
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komunikačních technologií zřizuje nové služební místo označené ID 30352162 a
vkládá se pod služební místo označené ID 17019180.
26. V příloze se v oddělení komunikací odboru provozu informačních
technologií a komunikací zřizuje nové služební místo označené ID 30352179 a
vkládá se pod služební místo označené ID 17019342.
27. V příloze se v odboru zdravotnického zabezpečení u služebního místa
označeného ID 30316942 mění úvazek služebního místa z úvazku 0,3 na úvazek 1,00.
28. V příloze se v odboru projektového řízení u služebních míst označených
ID 30330093, 30330094, 30330095, 30330096, 30330100, 30345671, 30330099,
30330098, 30330111, 30330112, 30330113, 30330114, 30345670, 30345719,
30345669, 30345668, 30330115, 30330097, 30343418, 30338593, 30330101,
30330102, 30330103, 30330104, 30330105, 30330106, 30330107, 30330108,
30330109, 30330110, 30345718 prodlužuje doba zřízení do 31. 12. 2020.
Čl. II
Úplné znění přílohy společného služebního předpisu č. 36/2015, kterým se
stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění
společných služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního
tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 40/2015, č. 50/2015, č. 63/2015 a ve znění tohoto
společného služebního předpisu, je obsaženo v příloze k tomuto společnému
služebnímu předpisu.
Čl. III
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání, s výjimkou čl. I
bodů 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 a 26, které nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2016.
Č. j. MV-182498-1/SST-2015
Náměstek ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ v. r.
Státní tajemník v Ministerstvu vnitra
Mgr. Jiří KAUCKÝ v. r.

