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SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
náměstka ministra vnitra pro státní službu
ze dne 28. srpna 2018,
kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu
č. 3/2017, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních
a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační
struktury a jejích změn ve služebním úřadu
Čl. I
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2017, kterým se
stanoví pravidla pro předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích
změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním
úřadu, s e m ě n í takto:
1. V čl. 2 odst. 4 písm. c) třetí odrážka zní:
„označení konkrétního systemizovaného služebního místa, na kterém je zařazen
nebo jmenován státní zaměstnanec, určený jako zástupce představeného dle § 9
odst. 7 zákona o státní službě,“.
2. V čl. 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra může být návrh předložen
mimo modul OSYS. Ministerstvo vnitra současně stanoví způsob předložení
návrhu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
3. V čl. 3 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „včetně uvedení
informace, že při vypracování návrhu systemizace ministerstva nebo jemu
podřízeného služebního úřadu bylo státním tajemníkem postupováno
v součinnosti s příslušným členem vlády, v případě systemizace Úřadu vlády
v součinnosti s vedoucím Úřadu vlády (povinnost uvést tuto informaci se vztahuje
na procesy S1, S2, S3 a S4),“.
4. V čl. 3 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „(vzor komentáře tvoří
přílohu tohoto služebního předpisu)“.
5. V čl. 12 odst. 3 se slovo „nejméně“ nahrazuje slovem „zpravidla“.
6. Doplňuje se příloha ke služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní
službu, která zní:
„VZOR
KOMENTÁŘ
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1. MÍSTA ZRUŠOVANÁ A NOVĚ ZŘIZOVANÁ
a) místa zrušovaná
•

ID systemizovaného místa (externí ID/ISoSS ID)

•

zařazení do příslušného organizačního útvaru (název útvaru, externí
ID/ISoSS ID)

•

klasifikace platovou třídou

•

vymezení systemizovaného místa (služební/pracovní)

•

označení systemizovaného místa (představený, vedoucí, ostatní
zaměstnanci)

•

dopad do služebních a pracovních vztahů (obsazené/neobsazené
systemizované místo)

•

stručné odůvodnění

b) místa nově zřizovaná
•

ID systemizovaného místa (externí ID)

•

zařazení do příslušného organizačního útvaru (název útvaru, externí ID)

•

klasifikace platovou třídou

•

vymezení systemizovaného místa (služební/pracovní)

•

označení systemizovaného místa (představený, vedoucí, ostatní
zaměstnanci)

•

navrhovaný kód správní/pracovní činnosti

•

stručné odůvodnění – jeho součástí musí být informace, zda se jedná
o náhradu za zrušené místo (ID zrušeného místa + jeho platová třída) či
nadpožadavek; na vyžádání sekce pro státní službu doplní služební úřad
charakteristiku služebního/pracovního místa (popis služebních/pracovních
činností).

2. ZMĚNA PLATOVÉ TŘÍDY
V důsledku této změny nedochází ke zrušení místa a následnému zřízení
místa.
•

ID systemizovaného místa (externí ID/ISoSS ID)

•

zařazení do příslušného organizačního útvaru (název útvaru, externí
ID/ISoSS ID)

•

klasifikace platovou třídou (původní a nově navrhovaná)

•

vymezení systemizovaného místa (služební/pracovní)
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•

označení systemizovaného místa (představený, vedoucí, ostatní
zaměstnanci)

•

kód správní/pracovní činnosti (původní a nově navrhovaný)

•

stručné odůvodnění – na vyžádání sekce pro státní službu doplní služební
úřad
charakteristiku
služebního/pracovního
místa
(popis
služebních/pracovních činností); u obsazeného místa je nutné v případě
návrhu na snížení platové třídy uvést také informaci, zda zaměstnanec se
změnou souhlasí.

3. ZMĚNA OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY


stručné odůvodnění

 v případě navýšení objemu prostředků na platy uvést zdroj financování
V případě, že služební úřad nepožaduje navýšení objemu prostředků na platy,
požaduje Ministerstvo financí v komentáři vždy uvést větu:
„Návrh změny nezakládá a ani v budoucnu zakládat nebude nárok na
navýšení limitu prostředků na platy v kapitole (číslo a název)“.
4. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR A ZÁKAZ KONKURENCE
•

ID systemizovaného místa (externí ID/ISoSS ID)

•

funkční a služební označení (funkční označení přísluší zaměstnancům
v pracovněprávním
vztahu,
služební
označení
přísluší
státním
zaměstnancům a vychází z § 7 a 9 zákona o státní službě)

•

stručné odůvodnění

5. ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
•

název a ID zrušovaného útvaru

•

název a ID nově zřizovaného útvaru

•

přesuny služebních/pracovních míst (ID místa, přesun odkud – kam)

•

změny názvů útvarů

•

stručné odůvodnění
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6. DOPLŇKOVÁ MÍSTA
•

ID systemizovaného místa doplňkového (externí ID)

•

ID systemizovaného místa základního (externí ID/ISoSS ID)

•

zařazení do příslušného organizačního útvaru

•

klasifikace platovou třídou

•

úvazky na obou místech

•

stručné odůvodnění

7. ZMĚNY DALŠÍCH ATRIBUTŮ SYSTEMIZOVANÉHO MÍSTA
Uvést ID systemizovaného místa (externí ID/ISoSS ID), zařazení v rámci
organizační struktury a stručné odůvodnění navrhované změny.
Změny dalších atributů lze uvést i v souhrnu bez uvedení ID systemizovaného
místa.
V případě, že změny dalších atributů systemizovaného místa souvisejí
s předchozími změnami (např. změna platové třídy), lze bod 7 komentáře sloučit
s jiným bodem komentáře.
 změna oborů služby
 změna doby trvání služebního/pracovního místa
 změna fondu služební/pracovní doby
 změna způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi
 změna jazykového požadavku
 změna kódu správní/pracovní činnosti aj.
 změna určení zástupce představeného podle § 9 odst. 7 zákona o státní
službě
8. ZÁVĚR
Rekapitulace návrhu roční systemizace/změny systemizace
•

počet systemizovaných míst za služební úřad k datu poslední schválené
změny celkem:
 z toho představení:
 z toho ostatní služební místa:
 z toho vedoucí:
 z toho ostatní pracovní místa:
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• navrhovaný počet systemizovaných míst za služební úřad celkem:
 z toho představení:
 z toho ostatní služební místa:
 z toho vedoucí:
 z toho ostatní pracovní místa:
• Místa zrušená (s náhradou i bez náhrady) celkem:
 služební místa:
 pracovní místa:
• Místa nově zřizovaná celkem:
 z toho jen nadpožadavky (služební místa):
 z toho jen nadpožadavky (pracovní místa):
• Navrhovaný objem prostředků na platy celkem:
 z toho na platy státních zaměstnanců:
 z toho na platy zaměstnanců v pracovním poměru:
• Zdůvodnění naplnění podmínky § 18 zákona o státní službě, pokud na
prováděnou změnu dopadá
• Informace o výsledku projednání návrhu roční systemizace/změny
systemizace s odborovou organizací podle § 132 odst. 3 písm. a) zákona
o státní službě (vztahuje se na procesy S1, S2, S3 a S4); v případě, že ve
služebním úřadu nepůsobí odborová organizace, uvede se informace, že
ve služebním úřadu odborová organizace nepůsobí“.
Čl. II
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Č. j. MV-66316-25/OSK-2018
Náměstek ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ v. r.

