Odůvodnění
služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu,
kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu
č. 4/2017 ze dne 14. července 2017, o charakteristice služebních míst,
ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2018
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2017 ze dne
14. července 2017, o charakteristice služebních míst, stanoví v čl. 6 odst. 1 povinnost
služebního orgánu zpracovat charakteristiky služebních míst pro všechna obsazená služební
místa nejpozději do 31. prosince 2018. V čl. 6 odst. 2 stanoví služebnímu orgánu nebo jím
pověřenému státnímu zaměstnanci povinnost nejpozději do 31. března 2019 seznámit
s charakteristikou služebního místa všechny státní zaměstnance, kteří nastoupili do služby
do 31. prosince 2018.
Navrhovaná novela služebního předpisu odkládá výše uvedené termíny pro splnění
povinností podle čl. 6 odst. 1 a 2. Nejzazší termín pro zpracování charakteristik služebních
míst pro všechna obsazená služební místa je stanoven na 30. června 2019 a nejzazší termín
seznámení státních zaměstnanců, kteří nastoupili do služby do 30. června 2019,
s charakteristikou služebního místa je stanoven na 30. září 2019.
O odklad termínů požádaly náměstka pro státní službu některé služební úřady, a to
z důvodu probíhajícího legislativního procesu nového nařízení vlády o oborech státní služby.
V návrhu nařízení vlády o oborech státní služby dochází v některých případech ke sloučení
stávajících oborů služby do nových oborů služby. Pro tyto případy pak bude platit, že státní
zaměstnanec, který přede dnem nabytí účinnosti nového nařízení vlády o oborech státní
služby vykonával službu v některém z oborů služby, jenž byl sloučen s jiným či jinými
stávajícími obory služby, bude po nabytí účinnosti nového nařízení vlády o oborech státní
služby vykonávat službu v oboru služby, jenž vznikl sloučením stávajících oborů služby.
S takovou změnou bude služební orgán povinen státního zaměstnance řádně seznámit, což
v sobě zahrnuje také včasnost tohoto seznámení tak, aby byla naplněna ustanovení § 79
odst. 2 písm. a) zákona o státní službě, které garantuje právo státního zaměstnance
na vytvoření podmínek pro řádný výkon služby, a § 79 odst. 2 písm. d) zákona o státní
službě, které garantuje právo státního zaměstnance na prohlubování vzdělání (a tedy
na doplnění si potřebných znalostí a dovedností v příslušném oboru služby, jenž vznikl
sloučením více oborů služby do jednoho). Z tohoto důvodu se tedy navrhuje relativně delší
legisvakance nového nařízení vlády o oborech státní služby, a tím i prodloužení
legisvakance služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu
o charakteristice služebních míst, neboť obligatorní součástí charakteristiky služebního místa
v části týkající se popisu služebního místa je i obor/y státní služby.
V souvislosti s výše uvedenou připravovanou revizí systému oborů služby se odklad
termínů pro zpracování charakteristik služebních míst pro všechna obsazená služební místa
a pro seznámení státních zaměstnanců s charakteristikou služebního místa jeví jako logický
a odůvodněný krok.
Ostatní ustanovení služebního předpisu zůstávají beze změn.
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