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SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
náměstka ministra vnitra pro státní službu
ze dne 18. ledna 2021,
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, ve znění služebních předpisů
č. 2/2018 ze dne 28. srpna 2018 a č. 2/2020 ze dne 25. června 2020
Čl. 1
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2017, kterým
se stanoví pravidla pro předkládání návrhů systemizace služebních a pracovních míst,
jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve
služebním úřadu, ve znění služebních předpisů č. 2/2018 a č. 2/2020, se mění takto:
1.

V čl. 3 odst. 6 písm. b) se za text „§ 18“ vkládá text „odst. 2“.

2. V čl. 4 odst. 3 se za slova „s Ministerstvem financí,“ vkládají slova „nebo je
návrhem na změnu systemizace schvalovaným Ministerstvem vnitra v dohodě
s Ministerstvem financí,“.
3. V čl. 4 odst. 4 větě druhé se za slova „odůvodní a“ vkládají slova „, jedná-li se
o opravitelné nedostatky,“ a slovo „upraveného“ se nahrazuje slovem „opravného“.
4.

V čl. 6 odst. 1 se slovo „službě“ nahrazuje slovem „službě9)“.
Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9)

5.

Změnou systemizačního údaje (změna počtu systemizovaných míst) je i změna doby trvání
služebního místa zřízeného na dobu určitou. Změna doby trvání takového místa na dobu určitou
nebo na dobu neurčitou je změnou systemizace, která je předkládána v procesu S2.“.

V čl. 6 se za odstavec 1 vkládají odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Návrh na změnu systemizace schvaluje vláda na základě návrhu
vypracovaného Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí. Ministerstvo
vnitra připojí k návrhu příslušné usnesení vlády.
(3) V případě změny systemizace podle § 18 odst. 5 zákona o státní službě
schvaluje návrh Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí. Ministerstvo
vnitra připojí k návrhu záznam o jeho schválení, či zamítnutí. Zamítnutí návrhu
Ministerstvo vnitra v záznamu odůvodní.
(4) Jestliže ústřední správní úřad, jehož prostřednictvím byl návrh zamítnutý
Ministerstvem vnitra předložen, na návrhu trvá, připojí k návrhu dopis, ve kterém uvede
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odůvodnění svého postoje. Dopis podle věty první předkládá služební orgán
ústředního správního úřadu. V případě Úřadu vlády, respektive ministerstva,
předkládá dopis služební orgán v součinnosti s vedoucím Úřadu vlády nebo
příslušným členem vlády.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 5 až 8.
6. V čl. 6 odst. 6 se za slova „pokud vláda“ vkládají slova „nebo Ministerstvo vnitra
v dohodě s Ministerstvem financí v případech podle § 18 odst. 5 zákona o státní
službě“.
7.

V čl. 6 se odstavec 8 zrušuje.

8.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7)

9.

Služební úřad předkládá návrh na změnu systemizace v průběhu roku dle § 18 odst. 2 zákona
o státní službě procesem S2, tento návrh může obsahovat i změny, které odpovídají procesu S6
a S8, zároveň ale tento návrh musí obsahovat takové změny systemizace dle § 17 odst. 1, které
podléhají schválení vládou nebo Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí. Proces S2
se použije i v případě, že návrh roční systemizace podaný procesem S1 vláda zamítne.“.

Poznámky pod čarou č. 9, 10 a 11 se zrušují.

10. V příloze v odstavci 8 předposlední odrážce se za text „§ 18“ vkládá text „odst. 2“.
Čl. 2
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

Č. j. MV-192803-15/SR-2020

Náměstek ministra vnitra pro státní službu
prof. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., v. r.

