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ČÁST PRVNÍ
ÚČEL A ROZSAH PŮSOBNOSTI, ÚVODNÍ uSTANOvENí

Účelem tohoto služebního předpisu, je Stanovení obsahu osobního spisu a způsobjeho vedení v rámci Ágenturv pro
podnikání a inovace.

Na základě ustanovení § 153 zákona Č. 234/2014 Sb., o státní službě a § 312 Zákona Č. 262/2006 Sb., zákoník práce
se v rámci API vede personální spis, který je možné charakterizovat jako soubor zcela nebo Částečně
standardizovaných dokumentů odpovídající právním normám a zaznamenávající průběh a výsledký jednotlivých
personálních Činnosti.

Osobní spis zaměstnance bývá založen současně s přijetím nového zaměstnance do služebního Či pracovního
poměru. O rozsahu a druhu materiálů v personální evidencí rozhoduje zaměstnavatel podle uvážení a s ohledem na
své povinnosti. Spis může obsahovat jen písemností, které jsou nezbytně pro výkon Služby Či práce ve služebním Či
pracovněprávním vztahu.

ČÁST DRUHÁ
POJMY A SEZNAM ZKRATEK

H LAVA I. POJMY

Státní zaměstnanec Zaměstnanec API ve služebním nebo pracovním poměru
Osobní Spis Soubor dokumentů státního zaměstnance v API

Zaměstnavatel Agentura pro podnikání a inovace

Služební orgán Vedoucí služebního úřadu

Pověřený zaměstnanec Pověřený státní zaměstnanec PHR

HLAVA II. ZKRATKY

AP! Agentura pro podnikání a inovace
Kvsú Odbor Kancelář vedoucího služebního úřadu

OSSZ Okresní správa Sociálního zabezpečení

osvč Osoba samostatně výdělečně Činná
PHR Oddělení právní a personální
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ČÁST TŘETÍ
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Označení dokumentu Název dokumentu
Zákon Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
vyhláška Č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
Zákon Č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
České republik'ýr a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon Č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Obecné nařízení 2015/679 General Data Protection Regulation (GDPR), Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volně pohybu těchto údajů

Služební řád
Pracovní řád

Prováděcí směrnice Zásady a podrobnosti k provádění výběrových řízení
Prováděcí směrnice Zásady vzdělávání v rámci API
Prováděcí směrnice Adaptační proces a mentoríng

státních zaměstnanců

Služební předpis vedoucího služebního úřadu, kterým Se Stanoví Postup při provádění služebního hodnocení

Metodický pokyn Postup při povolování jiné výdělečné Činnosti zaměstnancům API
Prováděcí směrnice Ochrana osobních údajů (GDPR)
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ČÁST ČTVRTÁ
úvODNí USTANOVENÍ

Služební předpis upravuje stanovení obsahu Osobního spisu a způsob jeho vedení v rámci API u zaměstnanců ve
služebním či pracovním poměru na základě ustanovení § 153 zákona č. 234/2014 Sb. a § 312 zákona č. 262/2006
Sb.

ČÁST PÁTÁ
PÍSEMNOSTI v OSOBNÍM sPıS

HLAVA ı. PÍSEMNOSTI ZAŘAZENÉ v OSOBNÍM SPISU

Osobni spis obsahuje dokumenty v analogové nebo digitální podobě evidované v elektronickém systému spisové
služby nebo v Samostatné evidenci dokumentů vedené v elektronické podobě.
Písemnosti vedené v osobním spisu se věcně týkají a jsou rozděleny do 4 oblastí:

1.
2.
3.
4.

přijetí do služebního či pracovního poměru,
vznik a průběh služebního čí pracovního poměru,
skončení služebního či pracovního poměru a
vzdělávání státního zaměstnance v průběhu Služebního či pracovního poměru.

Pověřený zaměstnanec PHR využívá v rámci osobního spisu tzv. sběrný arch, tzn. zapisuje soupis vložených
dokumentů sjejich čísiyjednacimi nebo soupis dokumentů s evidenčními čísly ze samostatné evidence dokumentů
v pořadí tak, jak byly doručeny. Každá písemnost je označena číslem jednacím nebo evidenčním číslem ze
Samostatné evidence a jsou o ní vedeny údaje dle § 10 vyhlášky č. 259/2012 Sb.

DÍI 1. Písemnosti, které se věcně týkají přijetí do služebního či pracovního poměru
Jsou to zejména:

f)
s)

Díl 2.

žádost o přijetí do služebního poměru a přílohy požadované k přijetí do služebního poměru, dohoda o
výběru žadatele o přijetí do služebního poměru, a o zařazení žadatele na služební misto nebo o jmenováni
žadatele na služební místo představeného,
doklady o splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru,
potvrzení státního zaměstnance o seznámení se s vnitřními předpisy API, karta nástupu, vstupní osobní
dotazník, oznamovací povinnost pojištěnce zdravotní pojišťovny, dohoda o srážkách z platu - poskytnutí
stravovacích poukázek, čestné prohlášení- výkon jiné výdělečné činnosti, žádost o zaslánívýplatní pásky e-
mailem, souhlas se zpracováním osobních údajů - fotografie, čestně prohlášení- podpisový vzor, informace
pro státní zaměstnance APl o prováděném zpracování osobních údajů ve služebních vztazích,
osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb.,
lékařský posudek o zdravotni způsobilosti při přijetí do služebního či pracovního poměru,
potvrzení o zaměstnání, potvrzení o evidenci na úřadu práce nebo potvrzení z OSSZ, že byl evidován jako
OSVC.

Písemnosti, které se věcně týkají vzniku a průběhu služebního či pracovního poměru
Jsou to zejména:
a)

b)

rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a o zařazení na služební místo nebo o jmenování na služební
misto představeného,
úřední záznam o složení služebního slibu,

'In
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C)
d)

hh)
ii)
ii)
kk)
II)
mm)
nn)
oo)
DD)
qq)
rr)
SS)
u)
uu)

Díl 3.

pracovni Smlouva a její dodatky, změny,
jmenovací dekret,
Smlouva o pracovních podmínkách,
platový výměr či platový dekret,
záznam o Stanovení praxe,
žádost o zařazení na Služební místo nebo žádost o jmenování na Služební místo představeněho,popis Služebního či pracovního místa,
rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přijetí do služebního poměru v důsledku nenastoupení do služby,oznámení, že státní zaměstnanec přestal splňovat předpoklady podle § 25 odst. l zákona č. 234/2014 Sb.,vyrozumění soudu o rozhodnutí o odsouzení státního zaměstnance pro trestný čin nebo o omezení jehoSvéprávnosti,
rozhodnutí o změně doby trvání služebního poměru,
určení zástupcem představeného,
oznámení o osobě blízké,
žádosti o změnu služebního poměru,
rozhodnutí o změnách služebního poměru,
Souhlas S přeložením,
vyrozumění orgánu činného v trestním řízení o vydání usnesení o zahájení trestního stíhání Státníhozaměstnance nebo o jeho vzetí do vazby,
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu,
rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy,
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví,
doklad o uznání státního zaměstnance nezpůsobilým ke Službě v nocí,
doklad o čerpání mateřské a rodičovské dovolené,
doklad o zvolení do funkce v orgánu odborově organizace,
doklad o překážkách, které mají za následek pozastavení výkonu služby,
dohoda o výkonu zahraniční služby,
Souhlas s prodloužením výkonu zahraniční služby,
rozhodnutí o zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost,
oznámení Státního zaměstnance o tom, že je proti němu zahájeno trestní stíhání a v jaké věci,stížnost vůči Státnímu zaměstnanci,
výsledek vyřízení Stížnosti,
žádost o souhlas S výkonem jiné výdělečné činnosti než služby,
Souhlas S výkonem jiné výdělečné činnosti než služby,
upozornění na vydání příkazu, který je v rozporu S právními předpisy,
záznam o přiznání oceněni za příkladnou službu,
výtka,
rozhodnutí o uložení kárného opatření, které je v právní moci,
povolení pružného rozvržení služební či pracovní doby,
povolení neplaceného služebního volna,
povolení kratší služební či pracovní doby,
dohoda o výkonu Služby či práce z jiného místa,
dohoda o odpovědnosti za Svěřené hodnoty,
služební či pracovní hodnocení státního zaměstnance,
rozhodnutí o přiznání platu nebo jeho jednotlivých složek,
rozhodnutí o Srážkách z platu,
rozhodnutí o přiznání jednoho měsíčního platu v Souvislosti s pravomocným rozhodnutím o zrušenírozhodnuti o přeložení pro nezákonnost.

Písemnosti, které se věcně týkají skončení Služebního či pracovního poměru
Jsou to zejména:

a)
b)
C)
d)

úmrtní list,
pravomocně rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
rozhodnutí o skončení služebního poměru,
výpověď z pracovního poměru, dohoda o Skončení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru vezkušebního době, okamžitě zrušení pracovního poměru,
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e) žádost o skončení služebního či pracovního poměru,
f) záznam o skončení služebního poměru ze zákona,
g) oznámení o zrušení služebního poměru, oznámení o skončení pracovního poměru,
h) rozhodnutí Soudu o zrušení rozhodnutí o skončení Služebního poměru,
í) oznámení Státního zaměstnance, že nehodlá pokračovat ve státní službě,
j) v souvislosti Se zrušením rozhodnutí o Skončení služebního poměru,
k) Služební či pracovni posudek a potvrzení o Službě,
I) rozhodnutí o výplatě odbytnáho,
m) potvrzení o zaměstnání dle zákoníku práce,
n) rozhodnutío výplatě odchodnáho,
o) výstupní list.

Díl 4. Písemnosti, která se věcně týkají vzdělávání Státního zaměstnance v průběhu
služebního či pracovního poměru
Jsou to zejména:

a) osvědčení o úspěšném vykonání úřednická zkoušky,
b) zpráva o neúspěšná-m vykonání úřednická zkoušky,
c) žádost o vykonání úřednická zkoušky, žádost o opakování úřednická zkoušky,
d) osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní od borná způsobilosti,
e) doklad prokazující rovnocennost zkoušky podle jiného zákona Se zvláštní části úřednická zkoušky,
í) povolení služebního volna ke zvýšení vzdělání na náklady služebního úřadu,
g) doklad o vyslání na Studijní pobyt,
h) povolení poskytování úlev ve službě,
i) rozhodnutí o zastavení poskytování úlev ve službě,
j) certifikáty a osvědčení o absolvování školení a kurzů v rámci prohlubování a zvyšování vzdělání.

Dále pověřený Státní zaměstnanec PHR zařadí další písemnosti nezbytně pro služební či pracovní poměr do
osobního Spisu. V Souvislosti s uvedenými písemnosti jde o přikladný výčet, nejsou zde uvedeny všechny
dokumenty, která mohou v průběhu trvání služebního poměru či pracovněprávniho vztahu vzniknout.

čAST šESTA
POVINNOSTI STATNÍHO ZAMĚSTNANCE

HLAVA ı. POVINNOST sTATNíHo ZAMĚSTNANCE PŘEDKLÁDAT PÍSEMNOSTI A oZNAMovAT
ZMĚNY v oSoBNícH ÚDAJÍcH

Písemnosti nezbytná pro Služební poměr či pracovni poměr předkládá státní zaměstnanec v originále nebo úředně
ověřená kopii. Po pořízení kopie a jejim opatření ověřovací doložkou se písemnost státnímu zaměstnanci vrátí.
Písemnosti předkládá státní zaměstnanec služebnímu orgánu nebojím pověřenámu státnímu zaměstnanci PHR.

"Ilıı
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Obdobně státní Zaměstnanec postupuje při změně v osobním údaji vedeném v osobním spisu, která se týká:
a) jména, popřípadě jmen, a přijmení,
b) narození (osvojení) nebo úmrtí dítěte,
c) adresy mista trvalého pobytu, popřípadě těž adresy, na kterou maji být doručovány písemnosti,
d) zvýšení, rozšíření, prohloubení, přerušení nebo ukončenivzdělávání,
e) změny registrace u zdravotni pojišťovny (průkaz pojištěnce),
f) dalšího údaje, popřípadě písemnosti nezbytně pro Služební poměr Či pracovni poměr.

Změna se oznamuje do 8 dnů ode dne, kdy k ni došlo nebo kdy se o ni státní zaměstnanec dozvěděl. Státní
zaměstnanec ktomu může využit vzoro změně Osobnich údajů, kterýje přílohou tohoto služebního předpisu. Státní
zaměstnanec předkládá změny státnímu zaměstnanci PHR.

čAST SEDMA
POVINNOSTI STATNÍHO ZAMĚSTNANCE

HLAVA ı. ZÁZNAM O NAHLižENí DO OSOBNÍHO sPısU
O nahlíženi do osobního spisu, pořízení výpisů a Opisů listin se pořídí záznam, který se vloží do osobního spisu.
Záznam se nepořizuje v případě, že do osobního spisu nahlíží služební orgán nebo jim pověřená osoba.

HLAVA ıı. VYŘAZENÍ PÍSEMNÉ VÝTKY Z OSOBNÍHO sPısu
Po uplynutí doby 1 roku od založení písemně výtky do osobního spisu se z Osobního spisu vyřadi.

HLAVA ııı. SPIS ZAHLAZENÝcH ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ KÁRNÉHO OPATŘENÍ
Rozhodnutío uložení kárněho opatření, svýjimkou rozhodnuti o uložení kárněho opatření propuštěníze služebního
poměru, se po zahlazení káme'ho Opatření vyřadi z osobního spisu a založí do spisu zahíazených rozhodnuti O uložení
kárněho opatření (53' 97 odst. 2 zákona Č. 234/2014 Sb.). Spis zahlazených rozhodnutí o uložení kárněho opatřenije
veden odděleně ke každému osobnímu spisu za předpokladu existence těchto rozhodnuti. O nahlíženi do spisu
zahlazených rozhodnuti o uložení kárněho Opatření, pořízení výpisů a opisů listin se pořídí záznam, který se vloží do
tohoto spisu. Na vedení spisu zahlazených rozhodnutí o uložení kárněho opatření se použijí obdobně ustanovení o
vedení osobního spisu.

HLAVA IV. PŘEDÁNÍ OSOBNÍHO sPısu PŘI zMĚNĚ sLUžEBNÍHO úŘADu
Při zařazení státního zaměstnance na jině služební misto v jinem služebním úřadu nebo při jmenování státního
zaměstnance na služební misto představeněho v jiném služebním úřadu předá státní zaměstnanec PHR
bezodkladně osobni spis novému služebnímu orgánu. Před Samotným předáním pořídí státní zaměstnanec PHR
kopii předávaněho osobního spisu. O předání osobního spisu pořídí státní zaměstnanec PHR předávaci protokol.

HLAVA V. UZAVŘENÍ A uLOžENí OSOBNÍHO sPısu
Po skončení služebního poměru, nejdříve však po zahlazení uložených kárných opatření, respektive vyřazení
písemné výtky, se osobni spis uzavře a uloží podle zákona c. 499/2004 Sb. Osobní spis se uchovává po dobu
následujících 50 let po roce uzavření.
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HLAva. vı. osoBNí sPšS DOSAVADNÍHO zAMĚsTNANcE

Písemnosti nezbytné pro Služební poměr vedené v dosavadním osobním spisu dosavadního zaměstnance
převa'dëne'ho do služebního poměru (dále jen „pracovní spisíí) se z pracovního spisu vyjmou a zařadí do osobního
spisu. O vvnětí Se pořídí zaznam, který se vloží do pracovního spisu. Pracovní spis se uzavře dnem založení osobního
spisu.

ČÁST osMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tímto služebním předpisem se ruší a nahrazuje SP 13/2018 Služební předpis. jímž se stanoví obsah osobního Spisu
státního zaměstnance a způsob jeho vedení verze 1.0, ze dne 14.8.2018. č.j. APl/03048/18.

Mgr. Lukáš Vymětal
vedoucí služebního úřadu
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ŘGENTURA
PRO PODNIKÁNÍ
A INOVACESP 13/2018

FOO3

zAıvı ÉSTNANEC ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

osobní číslo ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

číslo orga nìzační jed notkl,ł
organizačního útvaru

nahlašuje tuto změnu - vvplňují Se pouze údaje, které Se mění:

PŘÍJMENÍ

RODINNÝ STAv .......................................... 0d ......................................................
(vypsat e vdaná, ženatýJ rozvedená-v, vdova, vdovee)

TRVALÉ BYDLIŠTĚ ulice ............................................................................. čisıø ...........................

místo PSČ ..........................

PŘEcHODNÉ BYDLIŠTĚ ulice ............................................................................. číslo ...........................

V

místo PSC ..........................

MANŽEL - MANŽELKA . . .. .. . ..
příjmení, jmeno, titul - rodné jmeno

zAHAJENí sTUDıA ......................................................................................od ._...
název školy

uKoNčENÍ STUDIA datum
název školy

(předkládá Se k nahlédnutí originál dlploı'nuJ event. další doklad)

NAROZENÍ DÍTĚTE rncıne číslo ......................................
jméno a příjmení

ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOvNY 0d .............................

zMĚNA ČÍSLA BANKovNíHo ÚČTU 0d .............................

ZMĚNĚNA PRAcOvNÍ SCHOPNOST

Datum .............................................. Podpis zaměstnance ...........................................................
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Určeno pouze pro vnítřnř potřebu APl.
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