Příloha č. 2
k SP NMV SS č. 1/2017
Činnostní role ISoSS
Činnostní role vykonávají přihlášení zaměstnanci služebních úřadů na Portálu ISoSS.
Činnostní role v Portálu ISoSS k agendě Státní služba vedené v Registru práv a
povinností
Kód
činnosti

Název činnosti Ohlášení
působnosti
v agendě
provádí

CR11550 Editace dat
rejstříku
státních
zaměstnanců
služebního
úřadu

služební
úřady

Odkaz na
ustanovení
zákona
č. 234/2014
Sb., o státní
službě

Činnosti vykonávané na základě
role

§ 182 odst. 2,
§ 181 odst. 1

- Provádí prvotní záznam o státním
zaměstnanci do RSZ za příslušný
služební úřad.

- Vytěžuje RSZ dostupnými reporty.
- Provádí následnou aktualizaci
údajů v RSZ a kontroluje stav
průběhu přenosu dat do RSZ a
v případě jeho chyby iniciuje
opakovaný přenos.

CR11551 Analýza dat
rejstříku
státních
zaměstnanců

služební
úřady

§ 182 odst. 2,
§ 181 odst. 1,
§ 39 odst. 4,
§ 181 odst. 4

- Vytěžuje RSZ v rámci příslušného
služebního úřadu dostupnými
reporty.

CR11552 Výmaz dat
služební
státního
úřady
zaměstnance z
rejstříku
státních
zaměstnanců
služebního
úřadu

§ 182 odst. 2,
§ 31 odst. 2,
§ 182 odst. 3

- Provádí výmaz dat státního
zaměstnance.

CR11553 Editace
záznamu o
uznání
úřednické
zkoušky

služební
úřady

§ 182 odst. 2,
§ 36 odst. 4,
§ 196

- Provádí záznam či storno záznamu
o uznání úřednické zkoušky na
základě uznání rovnocennosti, fikcí
nebo ze zákona u státních
zaměstnanců.

CR11554 Analýza dat
evidence
úřednických
zkoušek

služební
úřady

§ 181 odst. 4,
§ 182 odst. 1

- Vytěžuje EÚZ dostupnými reporty
(evidence úspěšných i
neúspěšných zkoušek státních
zaměstnanců vlastního služebního
úřadu).
- Činnost provádí personalista.
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CR11555 Editace účasti
na úřednické
zkoušce

služební
úřady

CR11556 Editace termínů ústřední
úřednických
správní
zkoušek
úřady

CR11557 Editace
výsledků
úřednických
zkoušek

služební
úřady
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§ 182 odst. 2 ve - Provádí zápis státního
vztahu k
zaměstnance nebo občana na
§ 181 odst. 3,
obecnou nebo zvláštní část
§ 38 odst. 2
úřednické zkoušky.
- Provádí storno účasti na obecné
nebo zvláštní části úřednické
zkoušky.
- Vyjadřuje zájem o další termíny
zkoušek.
- Činnost provádí personalista.
§ 182 odst. 2

- Realizuje zakládání termínů
obecných a zvláštních částí
úřednických zkoušek.
- Realizuje uzavírání termínů
obecných a zvláštních částí
úřednických zkoušek.
- Činnost provádí koordinátor.

§ 182 odst. 2 ve - Provádí zápis výsledků obecné a
vztahu k § 181
zvláštní zkoušky.
odst. 4
- Tiskne osvědčení o úspěšném
složení, potvrzení o neúspěšném
složení.
- Činnost provádí zabezpečující
osoba.

CR11558 Editace
služební
obsazovaných úřady
služebních míst

§ 182 odst. 2

- Eviduje služební místa určená
k obsazení.
- Provádí zápis a aktualizaci
datových vět zasílaných
k aktualizaci EOSM.

CR11559 Analýza
služební
obsazovaných úřady
služebních míst

§ 182 odst. 2,
§ 182 odst. 1,
§ 70 odst. 3

- Přistupuje k neveřejné části EOSM
– na všechna obsazovaná služební
místa. Lze zpřístupnit pro státního
zaměstnance postaveného mimo
službu.

CR11560 Správa a
publikace
dokumentů na
portálu ISoSS

§181 odst. 3

- Provádí v rámci přiděleného
adresářového prostoru publikaci a
správu dokumentů (seznam
zkušebních otázek a seznam
odborné literatury), jejich nahráním,
smazáním, přesunutím,
organizováním do složek.
- Přístupné pouze pro Ministerstvo
vnitra.

ústřední
správní
úřady
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CR11561 Editace
obsazení
zkušební
komise

služební
úřady

§ 37 odst. 2,
- Vybírá konkrétně přítomné
§ 182 odst. 2 ve komisaře z přidělené sady
vztahu k 181
komisařů.
odst. 4 písm. b)
- Činnost provádí zabezpečující
osoba.

CR11562 Analýza dat
udělených
osvědčení
o úřednických
zkouškách a
zkouškách
vykonaných
občany

ústřední
správní
úřady

§ 39 odst. 4,
§ 35 odst. 3,
§ 182 odst. 2

- Vytěžuje přehled vydaných
osvědčení a zkoušek konaných
občany v rámci svého služebního
úřadu (úspěšných státních
zaměstnanců bez ohledu na
služební zařazení a úspěšných
občanů).
- Činnost provádí koordinátor,
případně jiný zaměstnanec (např.
personalista) ústředního správního
úřadu pověřený služebním
orgánem.

CR12061 Editace a
předložení
návrhu
systemizace
nebo
organizační
struktury a
jejich změny
služebním
úřadem

služební
úřady

§ 17 až 19,
§ 172

- Realizuje a zasílá návrh
systemizace a organizační
struktury služebního úřadu
nadřízenému služebnímu úřadu
ke schválení.
- Nahlíží na stav schválení návrhu
OSYS, obsah protokolu
zpracování, analyzuje textová
vyjádření nebo přiložené soubory
PDF v případě zamítnutí návrhu.

CR12062 Kontrola a
předložení
návrhu
systemizace
nebo
organizační
struktury a
jejich změny
nadřízeným
služebním
úřadem

nadřízené
služební
úřady

§ 17 až 19,
§ 172

- Kontroluje správnost návrhu OSYS
předloženého podřízeným
služebním úřadem, zobrazuje data
OSYS v organizačním diagramu.
- Zamítá návrhy OSYS podřízeného
služebního úřadu.
- Předkládá jeden konkrétní nebo
souhrnný návrh OSYS podřízených
služebních úřadů ústřednímu
správnímu úřadu ke schválení.
- Nahlíží na stav schválení návrhu
OSYS, obsah protokolu
zpracování, analyzuje textová
vyjádření nebo přiložené soubory
PDF v případě zamítnutí návrhu.
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CR12063 Kontrola a
předložení
návrhu
systemizace
nebo
organizační
struktury a
jejich změny
ústředním
správním
úřadem

ústřední
správní
úřady

§ 17 až 19,
§ 172

- Kontroluje správnost návrhu OSYS
po předložení služebním úřadem,
případně nadřízeným služebním
úřadem, zobrazuje data OSYS
v organizačním diagramu.
- Zamítá návrhy podřízeného
služebního úřadu, případně jemu
podřízeného služebního úřadu.
- Předkládá jeden konkrétní nebo
souhrnný návrh OSYS služebních
úřadů Ministerstvu vnitra, sekci
státní služby, ke schválení.

CR12064 Analýza a
vyjádření
k návrhu
systemizace

Ministerstvo
financí

§ 17 až 18,
§ 172

- Zpracovává a vyhodnocuje
návrhy/návrhy změn systemizace
služebních úřadů.
- Zasílá služebním úřadům a
Ministerstvu vnitra stanovisko
k finanční části návrhu systemizace
na Portálu ISoSS.
- Zobrazuje data OSYS
v organizačním diagramu.

Vysvětlivky:
RSZ – Rejstřík státních zaměstnanců
EÚZ – Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku
EOSM – Evidence obsazovaných služebních míst
OSYS – Organizační struktura a systemizace služebních a pracovních míst
Personalista, koordinátor, zabezpečující osoba – pojmy uvedené v Metodickém pokynu
náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění
a organizaci úřednické zkoušky.

