Příloha k č. j. MV-24202-5/SR-2021

Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. července 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. července 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:
Úřad vlády
Návrh spočívá v navýšení finančních prostředků na platy na služebních místech o částku
324 514 Kč. Důvodem je úhrada platů vyslaných státních zaměstnanců na stáž v rámci
institucí Evropské komise.
Ministerstvo zahraničních věcí
Na základě usnesení vlády č. 1299 ze dne 14. prosince 2020 se v rámci režimu zvláštního
zacházení pro kvalifikované pracovníky navrhuje prodloužení platnosti celkem 11 služebních
míst ostatních státních zaměstnanců z 31. prosince 2021 do 31. prosince 2023 (9 míst v 8. pt
na generálním konzulátu ve Lvově a 2 místa ve 13. pt a 9. pt ve vízovém odboru).
Ke zrušení se na zastupitelském úřadu v Moskvě navrhuje 1 neobsazené pracovní místo
ostatního zaměstnance klasifikované 5. pt. Tato změna reflektuje současný
zahraničněpolitický postoj České republiky a reaguje na útlum určitých činností na výše
zmíněném zastupitelském úřadu.
Celkem u 2 služebních míst představených je navrhována změna platové třídy (1x ze
13. pt na 14. pt a 1x ze 14. pt na 15. pt). U 4 služebních míst ostatních státních zaměstnanců
se navrhuje změna z 11. pt na 12. pt. Důvodem je nutnost posílení výkonu náročnějších
činností ve svěřených agendách, mimo jiné v souvislosti s přípravou na české předsednictví
v Radě Evropské unie. V jednom případě navýšení platové třídy souvisí se stanovením
atributu permanentního zástupce dle § 9, odst. 7 zákona o státní službě.
V celkovém počtu služebních míst se projeví ukončení platnosti 1 služebního místa
ostatního státního zaměstnance ve 12. pt na dobu určitou do 30. června 2021 a 1 služebního
místa ostatního státního zaměstnance ve 12. pt na dobu určitou do 31. července 2021.
Ministerstvo financí
Z důvodu redistribuce a přehodnocení vykonávaných činností na předmětných
systemizovaných místech v rámci organizačních útvarů Ministerstva financí je s účinností
od 1. srpna 2021 celkově navrhováno zrušení 3 služebních míst (1x 9. pt, 1x 12. pt, 1x 15. pt)
a 1 pracovního místa (1x 11. pt) a současně zřízení 3 služebních míst (1x 10. pt, 1x 12. pt, 1x
14. pt) a 1 pracovního místa (1x 12. pt) a zvýšení platové třídy ze 14. na 15. pt.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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U 1 služebního místa vedoucího oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezský
kraj je navrhována změna z 12. pt na 14. pt. Navýšení platové třídy se rovněž navrhuje u 6
služebních míst ostatních státních zaměstnanců (1x ze 13. pt na 14. pt, 2x z 12. pt na 13. pt, 1x
z 11. pt na 12. pt a 2x z 9. pt na 10. pt). Důvodem je nutnost posílení výkonu náročnějších
činností ve svěřených agendách.
V celkovém počtu systemizovaných míst se projeví ukončení platnosti 2 pracovních
projektových míst ostatních zaměstnanců ve 12. pt na dobu určitou do 30. června 2021 a
zřízení 1 doplňkového místa ve 13. pt z důvodu slaďování osobního a rodinného života
s výkonem služby.
Česká správa sociálního zabezpečení
Navrhuje se zrušení a reciproční zřízení služebního místa vedoucího oddělení provozního
v 11. pt. Nově zřízené místo představeného bude z důvodu rozšíření odborných činností
vykonávaných v rámci oddělení provozního klasifikováno 13. pt.
U 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance nově zařazeného v oddělení
provozním je z důvodu změny charakteru vykonávaných činností navrhováno snížení ze 13.
pt na 11. pt.
V celkovém počtu služebních míst se projeví zrušení 2 doplňkových míst v 10. pt
z důvodu slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby.
Pražská správa sociálního zabezpečení
U 2 služebních míst ostatních státních zaměstnanců zařazených v oddělení provádění
exekučních srážek a v oddělení sekretariát ředitele PSSZ je navrhována změna z 8. pt na 9. pt.
Důvodem je nutnost posílení výkonu náročnějších činností ve svěřených agendách.
Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram
U 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance zařazeného v oddělení
nemocenského pojištění je navrhováno navýšení z 9. pt na 10. pt. Na tomto místě vyvstala
potřeba výkonu náročnějších činností souvisejících s prováděním ucelené agendy určování
příslušnosti k právním předpisům podle práva sociálního zabezpečení Evropské unie
a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.
Úřad práce ČR
Navrhuje se prodloužení platnosti celkem u 157 systemizovaných projektových
služebních míst, z toho:
-

u 84 míst z 31. prosince 2021 do 30. června 2023 (změna projektu „Podpora dlouhodobě
nezaměstnaných“ na projekt „Podpora flexibilního zaměstnávání“),

-

u 4 míst z 30. června 2022 do 31. května 2023 – projekt „Outplacement“,

-

u 9 míst z 31. prosince 2021 do 31. října 2022 – projekt „Záruky pro mladé v Plzeňském
kraji“,

-

u 7 míst z 31. prosince 2021 do 31. října 2022 – projekt „Záruky pro mladé
v Pardubickém kraji“,

-

u 14 míst z 31. prosince 2021 do 31. října 2022 – projekt „Záruky pro mladé
v Jihomoravském kraji“,
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-

u 9 míst z 31. prosince 2021 do 31. října 2022 – projekt „Záruky pro mladé v Jihočeském
kraji“,

-

u 12 míst z 31. března 2022 do 30. června 2022 – projekt „50 PLUS v Jihomoravském
kraji“,

-

u 8 míst z 31. prosince 2021 do 30. června 2022 - projekt „Zaměstnanost venkova
v Jihočeském kraji“,

-

u 10 míst z 31. prosince 2021 do 30. června 2022 – projekt „Práce a život v Jihočeském
kraji“.

Celkem u 24 systemizovaných míst je navrhována změna platové třídy, z toho u 20
služebních míst ostatních státních zaměstnanců (1x z 12. pt na 13. pt, 1x z 10. pt na 12. pt, 6x
z 9. pt na 10. pt, 11x z 10. pt na 9. pt a 1x z 11. pt na 9. pt) a 4 pracovních míst ostatních
zaměstnanců (1x z 9. pt na 10. pt, 1x ze 6. pt na 8. pt a 2x ze 6. pt na 7. pt). Důvodem je
změna charakteru vykonávaných činností včetně činností, které jsou rozhodující pro
klasifikaci míst platovou třídou, což souvisí zejména s předpokládaným kontinuálním
nárůstem počtu klientů v agendě zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek, jejíž výkon je
touto změnou nutné posílit.
V celkovém počtu služebních míst se projeví ukončení platnosti 3 doplňkových míst
v 9. pt a zřízení 1 doplňkového místa v 9. pt z důvodu slaďování osobního a rodinného života
s výkonem služby.
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
Z důvodu posunu termínu ukončení projektu „Zavedení systému řízení kvality na Úřadu
pro mezinárodněprávní ochranu dětí“ spolufinancovaného z Operačního programu
Zaměstnanost se navrhuje prodloužení platnosti celkem 3 projektových služebních míst
(2x 13. pt a 1x 12. pt) a 2 projektových pracovních míst ve 12. pt z 31. prosince 2021 do
30. června 2022.
Ministerstvo vnitra
V odboru projektového řízení v oddělení průřezových činností se u 2 služebních míst
navrhuje zvýšení platové třídy ze 12. na 13. pt. Důvodem je skutečnost, že na předmětných
místech jsou požadovány a vykonávány činnosti, které svým charakterem odpovídají dle
nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, zařazení do 13. pt.
V odboru bezpečnostní politiky v oddělení obecní policie se navrhuje zvýšení platové
třídy u 1 služebního místa z 8. na 9. pt. Důvodem je změna potřeb a priorit odboru a zajištění
nové agendy, které přineslo přijetí zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi. V tomtéž
odboru v oddělení organizace a ekonomiky je navrhováno u 1 služebního místa snížení
platové třídy ze 13. na 12. pt z důvodu vyhrazení tohoto místa pouze pro plnění úkolů
spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu
v působnosti resortu a s tím související zařazení činností dle katalogu správních činností
do 12. pt.
V sekci pro státní službu se navrhuje u 2 služebních míst zvýšení platové třídy
ze 13. na 14. pt. Důvodem je skutečnost, že na dotčených služebních místech jsou
vykonávány správní činnosti, které svým charakterem odpovídají dle katalogu správních
činností zařazení do 14. pt. Další navrhovanou změnou je u 1 služebního místa snížení platové
třídy z 12. na 9. pt. Cílem této změny je posílení výkonu služebních činností souvisejících
s administrativní podporou personální ředitelky sekce pro státní službu.
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V odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy v oddělení koordinace
veřejné správy a mezinárodních vztahů je navrhováno u 1 služebního místa zvýšení platové
třídy ze 13. na 14. pt. Důvodem je skutečnost, že na dotčených služebních místech jsou
vykonávány správní činnosti, které svým charakterem odpovídají dle katalogu správních
činností zařazení do 14. pt.
V celkovém počtu služebních míst se projeví ukončení platnosti 1 doplňkového místa
v 8. pt.
Státní oblastní archiv Třeboň
V oddělení Státní okresní archiv Strakonice se navrhuje u 1 služebního místa zvýšení
platové třídy z 9. na 10. pt. Důvodem je skutečnost, že na předmětném místě budou v rámci
agendy archiváře vykonávány činnosti, které svým charakterem odpovídají dle nařízení vlády
č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, zařazení do 10. pt.
Zemský archiv Opava
Návrh změny systemizace spočívá v přesunu prostředků na platy ve výši 400 000 Kč
z rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech) na rozpočtovou položku 5011 (platy
na pracovních místech). Důvodem navrhované změny je zabezpečení pokrytí platových
prostředků na celkové platy pracovníků v pracovním poměru. Při stávajícím rozdělení nelze
zajistit adekvátní vyplacení mimořádného ohodnocení při práci nad rámec pracovních
povinností, na nichž se podílejí stejnou měrou pracovníci ve služebním i pracovním poměru.
Ministerstvo životního prostředí
Navrhuje se navýšení 13. pt na 14. pt na systemizovaném služebním místě v odboru
personální a státní služby. Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných činností
včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Dále se navrhuje převod finančních prostředků na platy ve výši 122 324 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové položky 5013 (platy na služebních
místech). Důvodem je změna zařazení vyslané národní expertky.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy, která spočívá v přesunu finanční částky
ve výši 270 000 Kč z rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech). Důvodem přesunu je optimalizace finančních
prostředků na jednotlivých rozpočtových položkách v souvislosti s navrhovaným zrušením
1 služebního místa, které bude recipročně zřízeno jako místo pracovní.
Dále je v rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech) navrhováno navýšení
o částku 659 040 Kč ze Všeobecné pokladní správy za účelem úhrady platu státního
zaměstnance v souvislosti s jeho pokračujícím vysláním do Evropského výboru regionů.
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy, která spočívá v přesunu finanční částky
ve výši 1 300 000 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem je úprava chybného výpočtu rozdělení
finančních prostředků mezi tyto položky.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
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Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 200 000 Kč z rozpočtové položky
5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních
místech). Důvodem je pokrytí nákladů spojených s proplácením přesčasových hodin
zaměstnanců v pracovním poměru z důvodu extrémního počtu kusového ověřování zbraní.
Agentura pro podnikání a inovace
Navrhuje se převod finančních prostředků Fondu odměn ve výši 390 000 Kč
z rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5011 (platy
na pracovních místech) a navýšení finančních prostředků z Fondu odměn v rozpočtové
položce 5011 (platy na pracovních místech) o částku 104 197 Kč. Důvodem je zajištění
dostatečného objemu finančních prostředků Fondu odměn na platy zaměstnanců na
pracovních místech.
Státní fond dopravní infrastruktury
S účinností od 1. 10. 2021 se navrhuje přesun finančních prostředků na platy ve výši
82 080 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku
5013 (platy na služebních místech). Důvodem je zajištění dostatečného objemu finančních
prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech v souvislosti s prováděnou
organizační změnou.
Ke dni 31. 8. 2021 se ruší jedno doplňkové služební místo s úvazkem 0,4 ve 12. pt
v ekonomickém oddělení.
Státní plavební správa
Navrhuje se navýšení platové třídy z 11. na 12. pt. u systemizovaného služebního místa
v odboru kanceláře úřadu. Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných činností
včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Český telekomunikační úřad
V oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (EDS) je navrhováno
u 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance navýšení platové třídy ze 13. pt na 14. pt.
Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných činností včetně činnosti, která je
rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Ministerstvo zemědělství
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy, která spočívá v přesunu finančních
částky ve výši 12 000 000 Kč z položky 5013 (platy na služebních místech) na položku 5011
(platy na pracovních místech). K přesunu peněžních prostředků mezi rozpočtovými
položkami dochází z důvodu změny vymezení systemizovaných míst podílejících se na
problematice českého předsednictví (CZ PRES), kdy tato místa byla plánována už při přípravě
rozpočtu jako místa služební a v systemizaci na rok 2021 byla systemizována jako místa
pracovní. Dalším důvodem je převedení finančních prostředků mezi Ministerstvem
zemědělství a státní příspěvkovou organizací z letošního rozpočtu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
V odboru kontroly, laboratoří a certifikace se navrhuje u 1 pracovního místa ostatního
zaměstnance navýšení platové třídy z 8. pt na 9. pt a v odboru právním a zahraničním
u 2 pracovních míst ostatních zaměstnanců z 8. na 9. pt z důvodu nově vykonávaných činností
týkajících se rozpočtu, které svou náročností odpovídají zařazení do vyšší platové třídy.
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Navrhuje se změna objemu prostředků na platy, která spočívá v přesunu finanční částky
ve výši 205 000 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 celkovém počtu služebních míst se projeví zřízení 2 doplňkových míst (1x 11. pt a 1x
13. pt) s účinností od 3. 8. 2021 a 1. 9.2021 z důvodu slaďování osobního a rodinného života
s výkonem služby.
Státní zemědělský intervenční fond
Z důvodu změny charakteru vykonávaných činností, které budou nově spočívat
především v zajišťování převedené agendy zemědělských dotací a v přípravě na nové
programové období 2021+ jsou navrhovány změny platových tříd u 1 služebního místa
ostatního státního zaměstnance z 10. pt na 9. pt, u 1 služebního místa ostatního státního
zaměstnance z 11. pt na 9. pt, u 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance z 10. pt na
12. pt, u 14 služebních míst ostatních státních zaměstnanců z 11. pt na 12. pt, u 2 pracovních
míst ostatních zaměstnanců z 10. pt na 11. pt a u 1 pracovního místa ostatního zaměstnance
z 11. pt na 12. pt.
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy, která spočívá v přesunu finanční částky
ve výši 3 000 000 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 celkovém počtu služebních míst se projeví zrušení 1 doplňkového místa ve 12. pt
z důvodu slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Navrhuje se zrušení jednoho pracovního místa v 9. pt a místo něj zřízení jednoho
pracovního místa ve 13. pt. Důvodem je změna požadovaných činností souvisejících
s výkonem agendy týkající se předsednictví ČR v Radě EU v průběhu roku 2022.
S ohledem na nutnost zajištění nestandardních statistických výstupů a tvorbu
statistických číselníků v odboru informatiky a statistiky je navrhováno navýšení platové třídy
z 10. pt na 11. pt u jednoho služebního místa.
Česká školní inspekce
Návrh na změnu systemizace s účinnosti od 1. 7. 2021 vychází z vyhodnocení plněných
úkolů. Z této analýzy plyne nutnost zrušení dvou služebních míst (1 x 11. pt a 1 x 13. pt) a na
jejich místo vytvoření dvou nových služebních míst (1 x 12. pt a 1 x 13. pt).
Současně je navrhován přesun finančních prostředků na platy ve výši 2 000 000 Kč
z položky 5011 (platy na pracovních místech) na položku 5013 (platy na služebních místech).
Důvodem je vyvážení finančních potřeb mezi prostředky na platy pro zaměstnance
v pracovním poměru a pro zaměstnance ve služebním poměru.
Ministerstvo zdravotnictví
Z důvodu celkové reorganizace a zefektivnění agend je navrhováno na Ministerstvu
zdravotnictví zrušení 7 systemizovaných míst. Jedná se o jedno služební místo ve 13. pt a šest
míst pracovních (1 x 9. pt a 5 x 13. pt). Na místo těchto rušených míst je navrhováno zřízení
sedmi nových míst. Jedno místo bude systemizováno jako pracovní ve 4.pt , jedno služební ve
14. pt a 5 míst služebních ve 13. pt.
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Dále je navrhováno navýšení platové třídy z 9. pt na 10. pt u jednoho pracovního místa
v oddělení správy budovy. Důvodem je změna nejnáročnější správní činnosti vykonávané na
tomto systemizovaném místě.
V návaznosti na zrušení šesti projektových míst dochází ke změně objemu prostředků na
platy. Částka 946 132 Kč bude přesunuta do běžných výdajů operačního programu
„Zaměstnanost“
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Návrh na změnu systemizace s účinností od 1. 7. 2021 spočívá v navýšení platové třídy
u jednoho služebního místa v personálním a dokumentačním oddělení z 9. pt na 10. pt.
Důvodem je kvalitativní i kvantitativní nárůst agendy na daném služebním místě.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení platových tříd u dvou pracovních míst
(z 6. pt na 7. pt) a jednoho služebního místa představeného (z 11. pt na 12. pt). Důvodem je
nárůst činností především v souvislosti s projektem Chytrá karanténa a s potřebou zajištění
úkolů s implementací zákona o veřejných zakázkách a informačních systémech.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Z důvodu zrušení trvalého zástupce ředitele je navrhováno snížení platové třídy z 13. pt
na 12. pt u představeného protiepidemického oddělení v Semilech.
Dále je navrhováno navýšení platové třídy u třech služebních míst (2 x z 9. pt na 10. pt
a 1 x z 11. pt na 12. pt) z důvodu navýšení odborných činností v souvislosti s šířením
COVID-19.
S účinností od 30. 6. 2021 bude ukončena platnost jednoho doplňkového místa v 10. pt.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Návrh na změnu systemizace s účinností od 1. 7. 2021 spočívá v navýšení platových tříd
dvou služebních míst představených (z 12. pt na 13. pt) a dvou služebních míst ostatních
zaměstnanců (1 x z 10. pt na 11. pt a 1 x z 11. pt na 12. pt). Důvodem je změna charakteru
vykonávaných činností včetně činností, které jsou rozhodující pro klasifikaci míst platovou
třídou.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Na základě nezbytné potřeby posílení personálního zajištění přípravy a prezentace
programů a projektů je navrhováno zrušení jednoho služebního místa v 9. pt a místo něj
zřízení jiného služebního místa v 11. pt.
Ministerstvo spravedlnosti
Na základě zjištění obsažených ve zprávě z provedené kontroly NÚKIB a v souvislosti se
spuštěním nového informačního systému znalců a tlumočníků je navrhována reorganizace
odboru informatiky. Cílem reorganizace je koncentrace útvarů zabývajících se technickou
správou a rozvojem a vývojem stávajících či nových informačních systémů a rozvojem služeb
do jednoho odboru, kde by mělo dojít k zajištění hlubší synergie, vyšší úrovně komunikace
a spolupráce. V rámci této změny dojde ke zrušení 4 pracovních míst (1x 9. pt, 3x 13. pt)
a 4 služebních míst (3x 9. pt, 1x 12pt) a ke zřízení 3 pracovních míst (1x 10. pt, 2x 11. pt)
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a 5 služebních míst (4x 12. pt, 1x 14. pt), dále pak u 1 pracovního místa se navrhuje snížení
platové třídy ze 13. na 12. pt a u 1 pracovního místa zvýšení platové třídy z 10. na 11. pt.
Úprava platových tříd vychází z vyhodnocení skutečně vykonávaných činností
na předmětných místech.
V Ministerstvu spravedlnosti se dále navrhuje reorganizace sekce dohledu a justice.
Stávající rozdělení sekce nedostatečně reflektuje klíčovou oblast sekce spočívající ve
strategickém a koncepčním řízení v oblasti zajištění fungování soudů a státních zastupitelství.
Cílem změny je vyčlenit personální a běžnou provozní agendu soudců, státních zástupců
a dalších justičních profesí do samostatného útvaru v rámci sekce a naopak sloučit výkon
strategických a koncepčních činností, které by měly určovat základní směry působení
ministerstva v justiční oblasti, do jednoho útvaru. V rámci reorganizace dojde ke zrušení
odboru organizace justice společně s místem ředitele odboru v 15. pt. Ve zrušovaném odboru
se navrhuje zrušit oddělení personálních záležitostí justice s místem vedoucího oddělení
v 15. pt a přesunout oddělení organizace justice a resortní výchovy do nově vzniklého odboru.
Současně se navrhuje zřídit samostatné oddělení personálních agend justice s místem
vedoucího oddělení v 15. pt a nový odbor strategie a koncepce justice s místem ředitele
odboru v 15. pt, kam budou z jiných útvarů přesunuty 3 oddělení zabývající se výše uvedenou
agendou. Na sekci se dále navrhuje zrušení 1 služebního místa v 9. pt a současně zřízení
1 pracovního místa v 9. pt z důvodu vykonávání činnosti, které neodpovídají správním
činnostem uvedeným v § 5 zákona o státní službě.
V oddělení programů a dotací se u 2 služebních míst navrhuje zvýšení platové třídy
z 12. na 13. pt z důvodu změny nejnáročnější správní činnosti, která je podle katalogu
správních činností zařazena do 13. pt.
Úřad průmyslového vlastnictví
Navrhuje se zrušení systemizovaného služebního místa v 10. pt v oddělení finančním
a recipročně se v tomto oddělení zřizuje systemizované služební místo v 11. pt.
Dále se navrhuje se navýšení platové třídy z 8. na 9. pt. u systemizovaného služebního
místa v oddělení analýz a digitalizace. Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných
činností včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Český statistický úřad
Návrh změny systemizace spočívá v navýšení objemu finančních prostředků na platy
o celkovou částku 20 096 888 Kč, z toho 17 907 388 Kč na platy na služebních místech
a 2 189 500 Kč na platy na pracovních místech.
Prostředky budou použity na zajištění nových voleb do zastupitelstev v 6 obcích v 6
krajích dne 19. 6. 2021 (525 000 Kč), zajištění voleb do Poslanecké sněmovny konané dne 8.
– 9. 10 2021 (18 951 500 Kč) a dále částka 620 388 Kč při zapojení do twinningového
projektu EU „Strengthening the Capacity of the Georgian Statistical System“.
S účinností od 1. 7. 2021 končí platnost 60 služebních a 134 pracovních míst, která byla
systemizována na dobu určitou po dobu trvání projektu „Sčítání lidu, domů a bytů“.
Zeměměřický úřad
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z rozpočtové položky
5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních
místech). Důvodem je zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na platy
zaměstnanců na pracovních místech.
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků na platy ve výši 500 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) a částku 800 000 Kč z rozpočtové položky 5013
(platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5424 - Náhrady mezd v době nemoci.
Důvodem přesunu je zvýšené čerpání finančních prostředků na dočasné pracovní
neschopnosti a karantény v souvislosti s pandemickou situací COVID-19.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
V oddělení dokumentace KN Jindřichův Hradec se navrhuje navýšení platové třídy
z 11. na 12. pt u systemizovaného služebního místa představeného. Důvodem je přehodnocení
charakteru vykonávaných činností včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa
platovou třídou.
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Navrhuje se přesun prostředků na platy ve výši 300 000 Kč z rozpočtové položky 5013
(platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5424 - Náhrady mezd v době nemoci.
Důvodem je zvýšené čerpání finančních prostředků na dočasné pracovní neschopnosti
a karantény v souvislosti s pandemickou situací COVID-19.
Dále se navrhuje snížení platové třídy z 10. na 9. platovou třídu u jednoho služebního
místa v oddělení aktualizace a dokumentace KN Plzeň-jih. Důvodem je změna požadovaných
činností na tomto místě včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou
třídou.
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 100 000 Kč z rozpočtové položky
5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních
místech). Důvodem je zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na platy
zaměstnanců na služebních místech.
Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Navrhuje se přesun prostředků na platy ve výši 200 000 Kč z rozpočtové položky 5011
(platy na pracovních místech) na položku 5424 náhrady mezd v době nemoci. Důvodem
přesunu je zvýšené čerpání finančních prostředků na dočasné pracovní neschopnosti
a karantény v souvislosti s pandemickou situací COVID-19.
Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 150 000 Kč z rozpočtové položky
5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové položky 5424 – náhrady mezd v době
nemoci. Důvodem pro změnu pokrytí nárůstu objemu vyplacených prostředků v souvislosti
s karanténami a pracovními neschopnostmi.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků na platy ve výši 500 000 Kč z rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5424 - Náhrady mezd
v době nemoci a převod finančních prostředků ve výši 244 800 Kč z rozpočtové položky 5013
(platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5025 – Odbytné. Důvodem pro změnu je
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pokrytí nárůstu objemu vyplacených prostředků v souvislosti s pandemickou situací COVID19 a k pokrytí finančních nároků na výplatu odbytného.
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 750 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na
platy zaměstnanců na služebních místech.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Navrhuje se přesun prostředků na platy ve výši 900 000 Kč z rozpočtové položky 5013
(platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5424 - Náhrady mezd v době nemoci.
Důvodem přesunu je zvýšené čerpání finančních prostředků na dočasné pracovní
neschopnosti a karantény v souvislosti s pandemickou situací COVID-19.
Dále se navrhuje snížení platové třídy z 12. platové třídy na 11. platovou třídu u jednoho
služebního místa v oddělení aktualizace KN Nový Jičín. Důvodem je změna požadovaných
činností na tomto místě včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou
třídou.
Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 50 000 Kč z rozpočtové položky 5011
(platy na pracovních místech) do rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech).
Důvodem požadované změny je optimalizace finančních prostředků na platy.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně
Navrhuje se přesun prostředků na platy ve výši 30 000 Kč z rozpočtové položky 5011
(platy na pracovních místech) na položku 5424 náhrady mezd v době nemoci. Důvodem
přesunu je zvýšené čerpání finančních prostředků na dočasné pracovní neschopnosti
a karantény v souvislosti s pandemickou situací COVID-19.

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. července 2021, pokud není v textu stanoveno jinak.
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