Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. května 2021
V souladu se služebním předpisem 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, v platném znění, byly
předloženy návrhy služebních orgánů na změnu systemizace s účinností od 1. května 2021.
Součástí těchto návrhů jsou návrhy na změnu systemizace následujících služebních
úřadů, které v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
(dále jen „zákon o státní službě“), schvaluje Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem
financí:
Ministerstvo zahraničních věcí
S ohledem na nutnost zabezpečení rostoucího objemu činností ve vymezené působnosti
a v souladu s koncepcí zahraniční politiky ČR se v odboru právně legislativním navrhuje
zřídit 1 služební místo ostatního státního zaměstnance ve 14. pt a v odboru států západní
Evropy 1 služební místo ostatního státního zaměstnance klasifikované 12. pt. Obě
systemizovaná místa se zřizují na dobu určitou do 30. června 2023 jako náhrada za místa
zrušená v odboru informačních a komunikačních technologií.
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy, která spočívá v přesunu finanční částky
ve výši 456 300 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem přesunu je optimalizace finančních
prostředků na jednotlivých rozpočtových položkách v souvislosti s navrhovaným zrušením
1 pracovního místa, které bude recipročně zřízeno jako místo služební (je schvalováno
vládou).
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh spočívá ve zrušení 1 neobsazeného pracovního místa ostatního zaměstnance v 8.
pt zařazeného do oddělení správy majetku a autoprovozu. Náhradou se zde navrhuje zřídit
pracovní místo ostatního zaměstnance klasifikované 11. pt. Zřízená pozice bezpečnostního
referenta v ministerstvu komplexně obsáhne potřebné činnosti dané legislativními požadavky
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy na
služebních místech), která spočívá v navýšení o částku 1 083 705 Kč ze Všeobecné pokladní
správy za účelem úhrady platů státních zaměstnanců vyslaných do institucí Evropské unie.
V celkovém počtu míst se projeví ukončení platnosti 5 projektových pracovních míst
ostatních zaměstnanců klasifikovaných 12. pt k 30. dubnu 2021.
Česká správa sociálního zabezpečení
U 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance zařazeného v oddělení bezpečnostní
politiky je navrhováno navýšení z 8. pt na 9. pt. Na tomto místě budou nově vykonávány
náročnější činnosti spočívající zejména v komplexním zajišťování ochrany utajovaných
informací včetně agendy personální bezpečnosti ústředí ČSSZ či v samostatném vedení
agendy tajného protokolu ČSSZ. Dále se u 1 neobsazeného služebního místa ostatního
státního zaměstnance zařazeného do oddělení metodiky výkonu LPS navrhuje snížení ze 14.

pt na 12. pt. Na místě budou nově vykonávány méně náročné činnosti spočívající především
v podílení se na koordinaci a metodickém usměrňování výkonu státní správy v oblasti
sociálního pojištění se zaměřením na lékařskou posudkovou službu.
V celkovém počtu služebních míst se projeví zřízení 2 doplňkových míst v 10. pt z
důvodu slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby.
Městská správa sociálního zabezpečení Brno
V oddělení důchodového pojištění se navrhuje zrušit 1 služební místo ostatního státního
zaměstnance klasifikované 6. pt. Náhradou se v tomto útvaru za účelem řádného zajištění
agendy spočívající zejména v odborném zpracovávání žádostí o dávky důchodového pojištění
navrhuje zřídit služební místo ostatního státního zaměstnance v 9. pt.
Dále se u 2 služebních míst ostatních státních zaměstnanců z důvodu změny charakteru
vykonávaných činností, které budou nově spočívat především v zajišťování specializovaných
agend sociálního pojištění, navrhuje změna ze 7. pt na 9. pt.
Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava
U 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance zařazeného v oddělení vnitřní
správy je navrhováno navýšení z 8. pt na 9. pt. Na tomto místě budou v návaznosti na
zavedení povinné elektronické komunikace s adresáty veřejné správy nově vykonávány
náročnější činnosti zařazené do vyšší platové třídy.
Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec
U 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance zařazeného v oddělení
nemocenského pojištění je navrhováno navýšení ze 7. pt na 9. pt. Na tomto místě v souvislosti
s permanentním nárůstem počtu žádostí o dávky nemocenského pojištění vyvstala potřeba
výkonu náročnějších činností spočívajících zejména v rozhodování o nároku na dávky
nemocenského pojištění včetně dávek s mezinárodním prvkem či ve vedení evidence subjektů
nemocenského pojištění.
Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor
U 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance zařazeného v oddělení
nemocenského pojištění je navrhováno navýšení ze 7. pt na 9. pt. Na tomto místě v souvislosti
s permanentním nárůstem počtu žádostí o dávky nemocenského pojištění vyvstala potřeba
výkonu náročnějších činností spočívajících zejména v rozhodování o nároku na dávky
nemocenského pojištění včetně dávek s mezinárodním prvkem či ve vedení evidence subjektů
nemocenského pojištění.
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy, která spočívá v přesunu finanční částky
ve výši 400 000 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem přesunu je optimalizace finančních
prostředků na jednotlivých rozpočtových položkách v souvislosti s nutností zabezpečit
proplacení nároku zaměstnankyň na čerpání dovolené navazující bezprostředně po skončení
mateřské dovolené a před rodičovskou dovolenou.

Ministerstvo vnitra
V kabinetu ministra v oddělení protokolu a podpůrných činností se navrhuje zřídit
1 pracovní místo ve 12. pt. Pozici je nutné zřídit z důvodu zajištění nezbytných činností pro
ministra vnitra. V současné době jsou tyto činnosti vykonávány některými zaměstnanci
zařazenými v kanceláři ministra vnitra, neboť stávající personální kapacity na kabinetu
ministra vnitra jsou nedostačující. Zároveň je navrhováno zrušení 1 pracovního místa v 8. pt
v odboru prevence kriminality. Důvodem je optimalizace činností v rámci odboru, kdy
činnosti vykonávané na zrušovaném místě budou vykonávány jinými zaměstnanci v rámci
odboru.
V oddělení vládního utajeného spojení je navrhováno u 1 služebního místa navýšení
platové třídy z 11. pt na 13. pt. Důvodem je skutečnost, že na dotčeném služebním místě jsou
vykonávány správní činnosti, které svým charakterem odpovídají dle nařízení vlády
č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, zařazení
do 13. pt.
V oddělení technické realizace komunikačních systémů se navrhuje u 1 pracovního místa
navýšení platové třídy z 10. pt na 12. pt, a to v návaznosti na narůstající komplexitu řešených
aktivit v rámci oddělení a na nárůst agendy v oblasti kontrolingu a plánování poskytování
služeb.
V odboru správy majetku v oddělení metodického řízení technických činností se navrhuje
u 1 služebního místa zvýšení platové třídy z 12. pt na13. pt a v oddělení Centrum zajištěných
aktiv u 1 služebního místa navýšení platové třídy ze 13. pt na 14. pt. Důvodem je skutečnost,
že na dotčených služebních místech jsou vykonávány správní činnosti, které svým
charakterem odpovídají dle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve
znění pozdějších předpisů, zařazení do 13. pt, resp. 14. pt.
V souvislosti s optimalizací výdajů na platy zaměstnanců a ve vazbě na skutečné potřeby
v roce 2021 se navrhuje převedení prostředků na platy ve výší 13 835 824 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy zaměstnanců na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy
zaměstnanců ve služebním poměru).
Moravský zemský archiv v Brně
Navrhuje se zrušení 1 pracovního místa ve 4. pt v oddělení Státní okresní archiv
Havlíčkův Brod a zřízení 1 pracovního místa v 7. pt v tomtéž oddělení. Důvodem je potřeba
reflektovat trvale se zvyšující požadavky na odborné znalosti při obsluze nově instalovaných
technických zařízení příslušného pracoviště, jakož i rostoucí požadavky veřejné i soukromé
sféry v oblasti elektronizace vnitřních procesů, digitalizace a zpřístupňování archivního
materiálu a související změny vykonávaných prací.
Další navrhovanou změnou je zrušení 1 pracovního místa v 5. pt v oddělení ICT a zřízení
1 pracovního místa v 10. pt v tomtéž oddělení. Důvodem je potřeba reflektovat trvale se
zvyšující požadavky na kvalifikaci personálu vzhledem k rostoucím požadavkům veřejné
i soukromé sféry v oblasti elektronizace vnitřních procesů, organizačního zajištění, řízení
procesu digitalizace, zpřístupňování a zveřejňování archivního materiálu včetně práce se
sociálními sítěmi, orientace v mediálním prostoru a související změny vykonávaných prací.
Ministerstvo životního prostředí
Navrhuje se snížení stávajícího celkového objemu prostředků na platy o 38 472 Kč.

V rozpočtové položce 5011 (platy na pracovních místech) se jedná o zvýšení o částku
35 688 Kč a v rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech) o snížení o částku
74 160 Kč. Důvodem je změna délky stávajícího vyslání dvou zaměstnankyň MŽP do
institucí EU, jejichž úhradu platu bude MŽP řešit prostředky poskytnutými z kapitoly
Všeobecná pokladní správa.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Navrhuje se zrušení dvanácti služebních míst (11x ve 13. pt a 1x v 11. pt) hrazených
z fondů EU zařazených v sekci fondů EU. Za tato místa se recipročně zřizuje devět služebních
míst ostatních zaměstnanců ve 13. pt nově zřizovaném odboru koordinace Národního plánu
obnovy a tři služební místa ve 13. pt v nově zřizovaném oddělení kontrol a auditu NPO.
Dále se navrhuje zrušení jednoho služebního místa ostatního zaměstnance ve 12. pt
v oddělení vládní agendy a jednoho služebního místa ostatního zaměstnance ve 14. pt
v odboru personálním. Za tato rušená místa se zřizují dvě služební místa ostatních
zaměstnanců ve 14. pt. Jedno z nich v oddělení platovém a odměňování a jedno v oddělení
jaderné energetiky.
Navrhuje se navýšení 6. pt na 7. pt u jednoho systemizovaného pracovního místa
v odboru rozvoje nových jaderných zdrojů a navýšení 12. pt na 13 pt u jednoho služebního
místa v oddělení radioaktivních odpadů. Důvodem je změna požadovaných činností na tomto
místě včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
V celkovém počtu služebních míst se projeví zřízení tří doplňkových míst (1x 13. pt,
1x 12. pt, 1x 11. pt) v oddělení ochranných opatření obchodu a oddělení společenské
odpovědnosti firem.
Státní energetická inspekce
S účinností od 1. 5. 2021 je navrhováno zrušení jednoho neobsazeného služebního místa
v 10. pt v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
a recipročním zřízením nového služebního místa v odboru kontroly ústředního inspektorátu
ve 13. pt. Důvodem je zajištění povinností SEI vyplývající z novelizace zákona
o podporovaných zdrojích energie.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Navrhuje se navýšení celkového objemu finančních prostředků na platy o částku
1 627 880 Kč. Rozpočtová položka 5013 (platy na služebních místech) se navyšuje o částku
2 081 330 Kč a rozpočtová položka 5011 (platy na pracovních místech) se snižuje o částku
453 450 Kč takto:
-

rozpočtová položka 5013 se navyšuje o 600 000 Kč přesunem prostředků z položky
5011, o 529 100 Kč na projekt v Bosně a Hercegovině a o 952 230 Kč na
Twinningový projekt na Ukrajině,

-

rozpočtová položka 5011 se snižuje o 600 000 Kč přesunem prostředků na položku
5013 a navyšuje se o 12 000 Kč na projekt v Bosně a Hercegovině a o 134 550 Kč na
Twinningový projekt na Ukrajině.

Úřad pro civilní letectví

V celkovém počtu služebních míst se projeví zrušení 1 doplňkového místa ve 12. pt
v oddělení certifikace výrobků s účinností k 15. 3. 2021. Důvodem je skončení služebního
poměru státních zaměstnanců zařazených jak na základním, tak i na doplňkovém místě.
Státní pozemkový úřad
Navrhuje se zrušení jednoho neobsazeného služebního místa ostatního zaměstnance
v 9. pt v oddělení správy pohledávek a jednoho obsazeného pracovního místa ostatního
zaměstnance v 11. pt v oddělení vnitřní správy a autoprovozu. Náhradou za tato rušená místa
bude zřízeno jedno služební místo ostatního zaměstnance v 11. pt v oddělení administrace
ICT a infrastruktury a jedno pracovní místo rozpočtáře v 11. pt v odboru vnitřní správy.
Důvodem je aktuální potřeba posílení výkonu agendy ve výše uvedených organizačních
útvarech.
U jednoho služebního místa ostatního zaměstnance se navrhuje navýšení 10. pt na 11. pt.
Důvodem je změna požadovaných činností na tomto místě včetně činnosti, která je
rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Dále se navrhuje převod částky ve výši 22 820 109 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy
na pracovních místech) do položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem je
nezbytnost pokrytí předpokládaných skutečných výdajů na platy státních zaměstnanců
Státního pozemkového úřadu v roce 2021 při přednostním zapojení nároků nespotřebovaných
výdajů (NNV) z roku 2020.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Návrh spočívá v navýšení finančních prostředků na platy o celkovou částku 1 076 236
Kč. Z této částky činí navýšení objemu prostředků na platy na služebních místech 1 287 643
Kč a snížení objemu prostředků na platy na pracovních místech 211 407 Kč. Důvodem je
úhrada platu vyslaného státního zaměstnance na stáž v rámci Evropské komise a navýšení
objemu prostředků na platy vyplývající ze schválené změny rozpočtu projektu OPZ „Kvalita
MŠMT“.
Česká školní inspekce
Návrh na změnu systemizace spočívá v přesunu finančních prostředků na platy ve výši
123 000 Kč z položky 5011 (platy na pracovních místech) na položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je zajištění klíčových pozic projektu „Zavádění systému řízení
kvality v České školní inspekci“.
Ministerstvo kultury
Navrhuje se zrušení jednoho obsazeného služebního místa v 11. pt v oddělení
personálním a mzdovém a jednoho obsazeného pracovního místa ostatního zaměstnance ve
13. pt v oddělení kulturních a kreativních průmyslů. Náhradou za tato rušená místa bude
zřízeno jedno služební místo ostatního zaměstnance v 11. pt v oddělení kulturních a
kreativních průmyslů a jedno pracovní místo ostatního zaměstnance v 10. pt v oddělení
personálním a mzdovém. Důvodem této změny je zefektivnění vykonávaných agend ve výše
uvedených útvarech a změna prací a činností na systemizovaných místech.
V celkovém počtu služebních míst se projeví zřízení 1 doplňkového místa ve 13. pt
z důvodu slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby.

Hygienická stanice hlavního města Prahy
S účinností od 1. 5. 2021 je navrhováno navýšení platové třídy z 9. pt na 10. pt. u
jednoho služebního místa. Důvodem je změna služebních činností na tomto místě.
Na základě usnesení vlády České republiky č. 310 ze dne 22. března 2021, k zajištění
zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic Státního zdravotního ústavu
a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS CoV-2
v souvislosti s opatřením proti šíření COVID 19 a zvládnutí epidemie (dále jen „na základě
usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021“) dochází k navýšení finančních prostředků na
platy o 10 990 658 Kč (10 150 658 Kč na platy na služebních místech a 840 000 Kč na platy
na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Návrh na změnu s účinností od 1. 5. 2021 spočívá v navýšení platové třídy u jednoho
služebního místa představeného ze 13. pt na 14. pt. Důvodem je zastupování vedoucího
služebního úřadu.
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 11 183 318 Kč (10 328 318 Kč na platy na služebních místech
a 855 000 Kč na platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 6 017 770 Kč (z toho 5 616 970 Kč na platy na služebních místech
a 400 800 Kč na platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 5 626 803 Kč (z toho 5 094 303 Kč platy na služebních místech
a 532 500 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 3 136 393 Kč (z toho 2 926 393 Kč platy na služebních místech
a 210 000 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 8 135 221 Kč (z toho 7 175 221 Kč platy na služebních místech
a 960 000 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 4 367 252 Kč (z toho 3 979 031 Kč platy na služebních místech
a 388 221 Kč platy na pracovních místech).

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 5 201 822 Kč (z toho 4 759 322 Kč platy na služebních místech
a 442 500 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 4 911 994 Kč (z toho 4 533 094 Kč platy na služebních místech
a 378 900 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 5 179 236 Kč (z toho 4 669 236 Kč platy na služebních místech
a 510 000 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Návrh na změnu systemizace s účinností od 1. 5. 2021 spočívá v navýšení platových tříd
u třech služebních míst představených ze 12. pt na 13. pt. Na uvedených služebních místech
bude v budoucnu zajišťována celokrajská koordinace služebních úkolů spojených s projektem
Chytré karantény.
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 10 900 124 Kč (z toho 9 520 124 Kč platy na služebních místech
a 1 380 000 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 6 024 314 Kč (z toho 5 424 314 Kč platy na služebních místech
a 600 000 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 10 698 580 Kč (z toho 9 828 580 Kč platy na služebních místech
a 870 000 Kč platy na pracovních místech).
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Návrh na změnu systemizace s účinností od 1. 5. 2021 spočívá ve zrušení jednoho
pracovního místa ostatního zaměstnance v 8. pt a na místo něho vytvoření nového pracovního
místa ostatního zaměstnance v 10. pt. Důvodem je vyšší náročnost vykonávaných činností.
Další navrhovanou změnou je navýšení platové třídy u dvou služebních míst (1 x z 9. pt
na 10. pt. a 1 x z 10. pt na 11. pt). I v tomto případě je důvodem kvalitativně i kvantitativně
náročnější vykonávaná agenda související se současnou epidemiologickou situací.
Na základě usnesení vlády č. 310 ze dne 22. března 2021 dochází k navýšení finančních
prostředků na platy o 5 255 547 Kč (z toho 4 843 047 Kč platy na služebních místech
a 412 500 Kč platy na pracovních místech).

Český úřad zeměměřický a katastrální
Navrhuje se snížení platové třídy u jednoho služebního místa ostatního zaměstnance
ze 13. pt na 12. pt. Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných činností včetně
činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Zeměměřický úřad
Navrhuje se snížení objemu prostředků na platy o částku 100 000 Kč na rozpočtové
položce 5011 (platy na pracovních místech) a o částku 150 000 Kč na rozpočtové položce
5013 (platy na služebních místech). Důvodem je převod částek do rozpočtové položky 5424
(náhrady mezd v době nemoci) a nárůst objemu vyplácených finančních prostředků
v souvislosti s karanténami a pracovními neschopnostmi zaměstanců.
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Navrhuje se snížení platové třídy u jednoho služebního místa ostatního zaměstnance
z 10. pt na 9. pt. a navýšení platové třídy u jednoho služebního místa ostatních zaměstnanců
z 8. pt na 9. pt. Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných činností včetně činnosti,
která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Navrhuje se zřízení služebního místa v 9. pt v oddělení aktualizace Katastrálního
pracoviště Hradec Králové jako náhrada za zrušené služební místo v 8. pt v oddělení
aktualizace a dokumentace katastrálního pracoviště Náchod.
Dále se navrhuje snížení platové třídy u jednoho služebního místa ostatního zaměstnance
z 10. pt na 9. pt. a navýšení platové třídy u jednoho služebního místa ostatního zaměstnance
ze 7. pt na 8. pt. Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných činností včetně činnosti,
která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Navrhuje se snížení platové třídy u jednoho služebního místa ostatního zaměstnance z
8. pt na 7. pt. Dále se navrhuje navýšení platové třídy u dvou služebních míst ostatních
zaměstnanců (1x ze 7. pt na 8. pt a 1x z 8. pt na 9. pt). Důvodem je přehodnocení charakteru
vykonávaných činností včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou
třídou.
S účinností od 1. 6. 2021 se navýší počet systemizovaných služebních míst o jedno nově
zřizované doplňkové místo v 10. pt v oddělení dokumentace KN na katastrálním pracovišti
Kyjov. Důvodem je slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby.
Český báňský úřad
U jednoho neobsazeného pracovního místa ostatního zaměstnance zařazeného v sekci
báňské správy je navrhováno snížení platové třídy z 10. na 9. pt a u 1 pracovního místa
ostatního zaměstnance zařazeného v oddělení hospodářské správy a IT navýšení ze 4. na 5. pt.
Důvodem je změna nejnáročnější požadované činnosti ve svěřených agendách.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

Navrhuje se zrušení jednoho neobsazeného pracovního místa ostatního zaměstnance ve
4. pt. Náhradou se zde navrhuje zřídit pracovní místo ostatního zaměstnance klasifikované
7. pt. Změna je navrhována za účelem nutnosti zabezpečit činnosti, které vyplynuly po
dokončení projektu s názvem „Energetické úspory na budově Obvodního báňského úřadu
Plzeň“.
Úřad pro ochranu osobních údajů
V souvislosti se zrušením třech pracovních míst a zřízením třech služebních míst (změna
schvalovaná vládou) se navrhuje snížení objemu finančních prostředků na platy na pracovních
místech odvozovaných od platů ústavních činitelů (rozpočtová položka 5014) o 1 260 000 Kč
a navýšení finančních prostředků na platy na služebních místech (rozpočtová položka 5013)
o 1 260 000 Kč.
Energetický regulační úřad
Návrh na změnu systemizace s účinností od 1. 5. 2021 spočívá v navýšení platových tříd
u dvou služebních míst ostatních zaměstnanců z 11. pt na 12. pt. Důvodem je změna
požadovaných činností na těchto místech včetně činností, které jsou rozhodující pro
klasifikaci místa platovou třídou.
Další navrhovanou změnou je navýšení objemu finančních prostředků na platy na
služebních místech o 591 600 Kč z důvodu vyslání státního zaměstnance do institucí
Evropské unie.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Návrh na změnu systemizace spočívá ve snížení platové třídy u jednoho obsazeného
služebního místa ostatního zaměstnance z 12. pt na 11. pt. Důvodem je změna určení zástupce
podle § 9 odst. 7 zákona o státní službě.
Správa státních hmotných rezerv
Změna systemizace spočívá v navýšení o 11 systemizovaných míst. Z tohoto počtu jde
o zřízení 5 služebních míst (4 x 13. pt, 1 x 12. pt) a 6 pracovních míst (6 x 6. pt) na dobu
určitou do 31. prosince 2024. Současně se navrhuje navýšení objemu prostředků na platy na
rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na služebních místech) o částku 2 017 520 Kč
a na rozpočtové položce 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) o částku
1 295 520 Kč.
Návrh je předkládán v souladu s diskusí na jednání vlády dne 1. března 2021 a s výzvou
na uplatnění požadavků k posílení kapacit a výbavy úřadu. Na služebních místech budou
vykonávány činnosti související především s nákupem státních hmotných rezerv, administrací
příslušných výběrových řízení, finanční kontrolou, účetní a materiálovou evidencí
a výkaznictvím, koordinací a vyřizováním požadavků orgánů krizového řízení
s celorepublikovým rozsahem apod. Navýšením pracovních míst dojde k nezbytnému posílení
kapacity a rozsahu strážní služby na skladech, kde jsou deponovány zásoby osobních
ochranných a zdravotnických prostředků ve stamiliónových hodnotách.

Závěr

Schválením navrhovaných změn bude změněna systemizace schválená usnesením vlády
ze dne 7. prosince 2020 č. 1272 ve znění úpravy schválené usnesením vlády ze dne
21. prosince 2020 č. 1351 a změn provedených vládou České republiky a Ministerstvem
vnitra v dohodě s Ministerstvem financí v roce 2021.
Návrh je v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona o státní službě, který stanoví
podmínky přípustnosti změny systemizace.
Ministerstvo financí se shora navrhovanou změnou systemizace souhlasí.
Navrhuje se, aby náměstek ministra vnitra pro státní službu schválil uvedený návrh na
změnu systemizace s účinností od 1. května 2021, pokud není v textu stanoveno jinak.
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