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Vážený pan 
 
 
 
 
 
V Brně dne 05.04.2019 
Č.j. UDH-1180/2019 
  
Sdělení o poskytnutí informace 
 
Dne 22.03.2019 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 
hnutí (dále jen „Úřad“) Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“), o doplnění poskytnuté informace k dopisu ze dne 19.02.2019, č.j. UDH-
562/2019, a to konkrétně o: 
 

1) kopii rozhodnutí o změně služebního poměru vedoucího oddělení kanceláře předsedy 
Úřadu, které nabylo právní moci dne 21. září 2018 a které ve shora specifikovaném 
dopisu Úřad uvádí, 

2) doložení změny a schválení této změny systemizace v oborech služeb systemizovaných 
v souvislosti s daným služebním místem, data a odůvodnění, 

3) informaci o tom, zda v souvislosti se změnou systemizace došlo i ke změně organizační 
struktury organizační složky státu, platnost její změny a obsah změny, 

4) charakteristiky služebního místa v souladu s SP NMV SS č. 412017 v novelizovaném 
znění před a po účinnosti blíže nespecifikovaného rozhodnutí s PM ze dne 21. září 2018 
ve vazbě na charakteristiku služebního místa v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
na služební místo vedoucího oddělení kanceláře předsedy Úřadu ze dne 14.07.2017, č.j. 
UDH-420/2017. 

 
Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad k jednotlivým bodům Vaší žádosti 
uvádí následující: 
 
Ad 1) Kopie anonymizovaného rozhodnutí o změně služebního poměru, které nabylo právní 
moci dne 21. 9.2018, tvoří Přílohu č. 1 tohoto sdělení. 

Ad 2) Printscreen z informačního systému ISOS o schválené změně v oborech služeb 
v souvislosti s tímto systemizovaným místem tvoří Přílohu č. 2 tohoto sdělení.  

Ad 3) Tato změna systemizace nezakládá ani nezakládala jakýkoliv důvod ke změně organizační 
struktury Úřadu. Organizační struktura Úřadu tedy v této souvislosti měněna nebyla. 

Ad 4) Charakteristika služebního místa vedoucího oddělení kanceláře předsedy Úřadu ze dne  
1. prosince 2017 tvoří Přílohu č. 3 tohoto sdělení. Nová charakteristika služebního místa bude 
provedena v souvislosti s novelizacemi služebního předpisu služebního předpisu náměstka 
ministra vnitra pro státní službu č. 4/2017, o charakteristice služebních míst (služební předpis 
náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění předpis 



náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2017, o charakteristice služebních míst, a 
služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 5 ze dne 7. prosince 2018, kterým 
se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2017, o charakteristice 
služebních míst, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 
1/2018), a to nejpozději ke dni 30. června 2019.  

Uvedené služební předpisy tvoří Přílohu č. 4 a Přílohu č. 5 a Přílohu č. 6 tohoto sdělení.  

 

 
 

Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
 

 

 

Přílohy 
Rozhodnutí o změně služebního poměru (příloha č. 1) 
Printscreen z informačního systému ISOS (příloha č. 2) 
Charakteristika služebního místa ze dne 01.12.2017 (příloha č. 3) 
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2017 (příloha č. 4) 
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2018 (příloha č. 5) 
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 5/2018 (příloha č. 6) 
 


