Odůvodnění
služebního předpisu náměstka ministra vnitra, 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

Služební předpis je zpracován na základě vyhodnocení ročního předkládání návrhů
systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů
organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu prostřednictvím modulu systemizace
a organizace Informačního systému o státní službě (dále jen „modul OSYS“).
K čl. 2
Úprava ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) třetí odrážka upřesňuje povinnost označovat místo
zástupce představeného podle § 9 odst. 7 zákona o státní službě, tak aby bylo zřejmé, že se
týká jak zástupců, kteří jsou určeni z přímo podřízených představených, tak z přímo
podřízených ostatních státních zaměstnanců.

K čl. 3
V čl. 3 je doplněn nový odstavec 2, který upravuje možnost předložení návrhu mimo modul
OSYS na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra a dále stanovení způsobu předložení
návrhu. Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
Vzhledem k přípravě systemizace na rok 2018 současně s přípravou státního rozpočtu,
dalším úpravám ještě neúčinné systemizace a technickým problémům modulu OSYS, byly
některé návrhy předkládány mimo modul OSYS. Vzhledem k výše uvedenému je
předpoklad, že obdobné problémy s překládáním návrhu se mohou opětovně vyskytnout, je
nutné toto ustanovení doplnit do služebního předpisu.
V zájmu prokázání naplnění podmínky projednání návrhu s příslušným členem vlády se
v odst. 6 písm. a) doplňuje, že součástí průvodního dopisu musí být i informace o projednání
návrhu s příslušným členem vlády.
Za účelem sjednocení obsahu komentáře je přílohou služebního předpisu vzor komentáře.
Stanovení struktury a obsahu komentáře by mělo vést k omezení počtu případů, kdy je nutné
vyžadovat doplnění.

Ostatní ustanovení služebního předpisu zůstávají beze změn.

