Příloha k č. j. MV-24202-6/SR-2021

Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. října 2010
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. října 2021.
Předložené návrhy jsou návrhy na změnu systemizace následujících služebních úřadů,
které v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), schvaluje Ministerstvo vnitra v dohodě
s Ministerstvem financí:
Ministerstvo zahraničních věcí
Z důvodu změny charakteru vykonávaných činností včetně činnosti, která je rozhodující
pro klasifikaci místa platovou třídou, je u 1 neobsazeného služebního místa ostatního státního
zaměstnance zařazeného v personálním odboru navrhováno zvýšení z 10. pt na 11. pt. Na
místě bude vykonávána náročnější agenda spočívající zejména v přípravě materiálů pro
indikativní výběrová řízení na pozice vedoucích zastupitelských úřadů, zástupců vedoucích
zastupitelských úřadů nejvyšší politické důležitosti či ve zpracovávání žádostí o přiznání
diplomatických hodností.
Změna platové třídy je navrhována rovněž u 1 neobsazeného služebního místa ostatního
státního zaměstnance na zastupitelském úřadu v Káhiře, a to snížení z 10. pt na 9. pt.
Důvodem je potřeba posílení výkonu činností provozně-technického charakteru.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
V sekci evropských fondů a mezinárodní spolupráce se navrhuje zrušení celkem 19
obsazených projektových služebních míst ostatních státních zaměstnanců ve 13. pt
systemizovaných na dobu neurčitou. Náhradou se zde na dobu určitou do 31. prosince 2026
zřizuje 19 služebních míst klasifikovaných 13. pt. S koncem současného programového
období Evropské unie se předpokládá postupné ukončování realizace projektů
spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OP Z“) a s tím
související útlum činností v oblasti administrace jednotlivých projektů. Naopak je potřeba
posílit výkon činností v souvislosti s novou agendou spojenou s realizací Národního plánu
obnovy.
Celkem u 2 obsazených služebních míst ostatních státních zaměstnanců zařazených
do oddělení metodické podpory v odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí je navrhována
změna platové třídy ze 13. pt na 14. pt. Důvodem je nutnost posílení výkonu náročnějších
činností ve svěřených agendách, zejména v souvislosti s novelou zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
V celkovém počtu systemizovaných míst se projeví ukončení platnosti 6 pracovních
projektových míst ostatních zaměstnanců ve 12. pt na dobu určitou do 31. července 2021
(3 systemizovaná místa) a do 31. srpna 2021 (3 systemizovaná místa).
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy, která spočívá v:
-

navýšení objemu prostředků na rozpočtové položce 5013 (platy na služebních
místech) o částku 1 164 513 Kč a na rozpočtové položce 5011 (platy na pracovních
místech) o částku 1 951 097 Kč za účelem posílení administrace a realizace projektů
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v rámci OP Z. Zdrojem navýšení je rozpočtová položka 5909 (ostatní neinvestiční
výdaje jinde nezařazené),
-

snížení objemu finančních prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy na
služebních místech) o částku 11 629 715 Kč, z toho částka 7 388 284 Kč se převádí
do rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) a částka 4 241 431 Kč se
převádí do rozpočtové položky 5021 (ostatní osobní výdaje). Důvodem je
optimalizace finančních prostředků na jednotlivých rozpočtových položkách.

Česká správa sociálního zabezpečení
Navrhuje se navýšení 10. pt na 11. pt u 1 obsazeného služebního místa ostatního státního
zaměstnance v oddělení telefonických informací a navýšení 8. pt na 9. pt u 2 obsazených
služebních míst ostatních státních zaměstnanců zařazených v oddělení zvláštních druhů
poukazů a v oddělení výplat do zahraničí. Důvodem je nutnost posílení výkonu náročnějších
činností ve svěřených agendách týkajících se důchodového pojištění.
Ministerstvo vnitra
V sekci pro státní službu se navrhuje zvýšení 14. pt na 15. pt u obsazeného služebního
místa vedoucího oddělení vzdělávání a úřednické zkoušky z důvodu rozšíření stávajících
činností o tvorbu systému právní úpravy v oblasti státní služby. Dále se navrhuje snížení
15. pt na 14. pt u jednoho neobsazeného služebního místa ostatních zaměstnanců v oddělení
koordinace státní služby. Důvodem je, že státní zaměstnanec zařazený na tomto služebním
místě již nebude oprávněn zastupovat vedoucího oddělení.
Ministerstvo životního prostředí
Navrhuje se navýšení 14. pt na 15. pt u služebního místa představeného v oddělení
spravedlivé transformace z důvodu určení zástupcem ředitele odboru dle § 9 odst. 7 zákona
o státní službě.
Navrhuje se navýšení objemu finančních prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
(platy na služebních místech) o částku 183 943 Kč. Důvodem je vyslání zaměstnankyně
Ministerstva životního prostředí do institucí Evropské unie. Zdrojem navýšení finančních
prostředků je Všeobecná pokladní správa.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 3 000 000 Kč z rozpočtové položky
5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové položky 5013 (platy na služebních
místech). Důvodem je zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na platy
zaměstnanců na služebních místech.
Ministerstvo pro místní rozvoj
V sekci informačních a komunikačních technologií se navrhuje zrušení oddělení správy
serverů, aplikací a ICT infrastruktury včetně neobsazeného služebního místa
představeného klasifikovaného 14. pt. Stávající systemizovaná místa budou zařazena do
oddělení koncepce informačních technologií a oddělení podpory uživatelů a správy aplikací.
Tato změna mimo jiné přispěje k efektivnějšímu řízení serverové a komunikační
infrastruktury v rámci ministerstva.
Navrhuje se zřízení nové sekce ekonomické a místa představeného v 16. pt, které vzniká
náhradou za zrušené místo vedoucího oddělení správy serverů, aplikací a ICT infrastruktury.
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V této sekci budou zahrnuty stávající útvary zabývající se ekonomickou a finanční agendou
a útvar zajišťující odborně věcnou část projektů napříč ministerstvem. Zřízení sekce
ekonomické si vyžádaly dlouhodobé úkoly a potřeba včasného zajištění činností souvisejících
s Národním plánem obnovy a zřízením Nejvyššího stavebního úřadu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Navrhuje se zrušení služebního místa v 10. pt v oddělení autorizace plateb a zrušení
služebního místa ve 12. pt v oddělení hornictví a odstraňování ekologických škod. Za tato
místa se recipročně zřizují dvě systemizovaná služební místa ve 13 pt (jedno v oddělení
autorizace plateb a jedno v oddělení hornictví a odstraňování ekologických škod).
Dále se navrhuje navýšení 7. pt na 8. pt u pracovního místa asistentky v sekci průmyslu
a stavebnictví. Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných činnosti včetně činnosti,
která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 5 800 000 Kč z rozpočtové položky
5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové položky 5013 (platy na služebních
místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Puncovní úřad
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 785 000 Kč z rozpočtové položky
5011 (platy na pracovních místech do rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech).
Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Agentura pro podnikání a inovace
Navrhuje se zrušení jednoho neobsazeného služebního místa ostatního zaměstnance
ve 12. pt v oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů a náhradou se zřizuje služební místo
ve 12. pt v oddělení monitoringu a plateb. Důvodem je zajištění výkonu narůstajících činností
v oddělení monitoringu a plateb.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Návrh změny systemizace spočívá v přesunu prostředků na platy ve výši 51 548 Kč
z rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech) na rozpočtovou položku 5011 (platy
na pracovních místech) v souvislosti s řešením projektu „Biostimulanty“.
Dále se navrhuje snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku 500 000 Kč. Důvodem je optimalizace prostředků na
rozpočtové položce 5013. Prostředky budou použity k pokrytí dohod o pracovní činnosti na
rozpočtové položce 5021.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Návrh spočívá v navýšení finančních prostředků na platy o částku 263 298 Kč na
rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech) na úhradu platu státního zaměstnance
vyslaného na stáž v rámci Evropské komise.
Dále je navrhováno zrušení třech míst (1 x 13. pt služební, 1 x 14. pt služební a 1 x 13. pt
pracovní). Místo nich vzniknou tři nová místa (2 x 14. pt služební a 1 x 15. pt pracovní).
Důvodem je potřeba posílení agend na odděleních především v souvislosti s projektem
Inovace oborové soustavy, v oblasti Národního plánu obnovy a zajištění agendy spojené s CZ
PRES.
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Na základě revize činností, které aktuálně neodpovídají nejnáročnějším činnostem, je
dále navrhováno navýšení platové třídy u jednoho neobsazeného služebního místa z 11. pt na
13. pt.
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Z důvodu optimalizace a aktuální potřeby zajištění koordinace a metodického
usměrňování spisové služby je navrhováno zrušení jednoho pracovního místa v 11. pt
v organizační jednotce hygienické stanice a zřízení nového pracovního místa v 11. pt
zařazeného v oddělení právním a dokumentačním.
Další navrhovanou změnou je navýšení 9. pt na 10. pt u dvou neobsazených služebních
míst v oddělení hygieny dětí a mladistvých pobočka Západ, Severozápad a Sever. Důvodem
je potřeba zajištění efektivního výkonu státního zdravotního dozoru a dalších odborných
činností.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Návrh spočívá ve zrušení jednoho neobsazeného služebního místa v 10. pt v oddělení
hygieny dětí a mladistvých pro okresy Praha - východ, Praha - západ a Benešov, místo něhož
je navrhováno zřízení nového služebního místa v 10. pt v oddělení hygieny obecné a
komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Důvodem je zajištění odborných činností.
Dále je navrhováno snížení platové třídy u neobsazeného služebního místa vedoucího
oddělení protiepidemického pro okres Mladá Boleslav ze 13. pt na 12. pt z důvodu sjednocení
platových tříd představených na daném stupni řízení.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Návrh spočívá ve změně platových tříd u dvou pracovních míst v oddělení ekonomickém
a oddělení právním a kontrolním. U obou míst se jedná o změnu ze 7. pt na 8. pt z důvodu
změny prací na těchto místech, včetně prací rozhodných pro klasifikaci místa platovou třídou.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Z důvodu optimalizace a aktuální potřeby zajištění koordinace a metodického
usměrňování spisové služby je navrhováno zrušení jednoho pracovního místa v 7. pt
v právním a kontrolním oddělení a současné zřízení nového pracovního místa v 9. pt v témže
oddělení.
Další navrhovanou změnou je navýšení 8. pt na 9. pt u jednoho služebního místa
v oddělení hygieny obecné a komunální pro Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Na tomto místě
dochází k nárůstu vykonávaných činností a současně ke změně činnosti rozhodné pro
klasifikaci místa platovou třídou.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Návrh spočívá v navýšení 9. pt na 10. pt na dvou služebních místech, která jsou zařazena
v oddělení hygieny zdravotnických zařízení, dezinsekce a deratizace a v oddělení hygieny
výživy pracoviště Brno. V obou případech na těchto služebních místech dochází ke změně
činností v souvislosti s navýšením vykonávané agendy.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
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Návrh spočívá v navýšení 9. pt na 10. pt u jednoho služebního místa které je zařazené
v oddělení hygieny výživy. Důvodem je změna vykonávaných činností na tomto
systemizovaném místě a změně činnosti rozhodné pro klasifikaci místa platovou třídou.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Návrh spočívá ve zrušení jednoho neobsazeného pracovního místa v 9. pt zařazeného
v oddělení analytické chemie, místo něhož je navrhováno zřízení nového pracovního místa
ve 12. pt v oddělení biologických metod. Důvodem je navýšení objemu a charakteru činností,
které odpovídají 12. pt.
Český statistický úřad
Návrh spočívá v navýšení objemu finančních prostředků na platy o celkovou částku
725 500 Kč, z toho 610 000 Kč na rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech)
a 115 500 Kč na rozpočtové položce 5011 (platy na pracovních místech).
Prostředky budou použity na zajištění nových voleb do zastupitelstev obcí dne 18. září
2021 ve 14 obcích v 9 krajích.
Český úřad zeměměřický a katastrální
V oddělení správy ISKN se navrhuje zrušení jednoho systemizovaného neobsazeného
služebního místa ve 13. pt a náhradou se navrhuje zřízení systemizovaného služebního místa
ve 13. pt v kanceláři předsedy.
Navrhuje se navýšení 11. pt na 12. pt u jednoho služebního místa v oddělení správy
ISKN. Důvodem je změna požadovaných činností na tomto místě včetně činnosti, která je
rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Dále se navrhuje snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5011 (platy
na pracovních místech) o částku ve výši 110 000 Kč. Prostředky budou využity na rozpočtové
položce 5021 (ostatní osobní výdaje) k pokrytí dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr.
V celkovém počtu služebních míst se projeví zřízení 2 doplňkových míst ve 13. pt
(úvazek 0,8 a 0,2). Důvodem je slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby.
S účinností od 1. 11. 2021 se navrhuje zrušení jednoho systemizovaného neobsazeného
služebního místa v 10. pt v oddělení informační a komunikační technologie a náhradou se
navrhuje zřízení systemizovaného služebního místa v 9. pt v oddělení řízení projektů a
rozvoje ISKN.
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
Navrhuje se zrušení neobsazeného systemizovaného služebního místa v 11. pt v právním
oddělení X. a v právním oddělení IV. Recipročně se v těchto odděleních zřizují nová
systemizovaná služební místa v 9. platové třídě.
U služebního místa představeného – vedoucí oddělení podatelna se navrhuje navýšení
11. pt na 12. pt. Dále se navrhuje navýšení 10. pt na 11. pt u jednoho systemizovaného
služebního místa v oddělení obnovy a revize KN II. a jednoho místa v právním oddělení IX.
Důvodem je přehodnocení charakteru vykonávaných činností včetně činnosti, která je
rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Strana 5 (celkem 8)

Příloha k č. j. MV-24202-6/SR-2021
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 400 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Navrhuje se navýšení 11. pt na 12. pt na služebním místě v oddělení právních vztahů
k nemovitostem katastrálního pracoviště Strakonice a navýšení 8. pt na 9. pt v oddělení
dokumentace KN katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec. Zároveň se navrhuje snížení
12. pt na 11. pt u neobsazeného služebního místa v oddělení právních vztahů k nemovitostem
katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec. Důvodem je přehodnocení charakteru
vykonávaných činností včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou
třídou.
Dále se navrhuje snížení objemu finančních prostředků na platy o částku ve výši
167 000 Kč na rozpočtové položce 5011 (platy na pracovních místech) a její převod:
- v částce 140 000 Kč na rozpočtovou položku 5013 (platy na služebních místech),
- v částce 27 000 Kč na rozpočtovou položku 5021 (ostatní osobní výdaje).
Důvodem je zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců
na služebních místech a pokrytí nárůstu objemu vyplacených prostředků na dohody o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Navrhuje se snížení objemu prostředků na platy o částku ve výši 200 000 Kč na
rozpočtové položce 5011 (platy na pracovních místech) a její přesun do rozpočtové položky
5424 (náhrady mezd v době nemoci). Důvodem je zvýšené čerpání finančních prostředků na
dočasné pracovní neschopnosti.
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Navrhuje se zrušení neobsazeného služebního místa v 11. pt v oddělení aktualizace
a dokumentace katastru nemovitostí katastrálního pracoviště Žatec. Důvodem zrušení
systemizovaného místa je navýšení fondu služební doby u služebních míst s kratším fondem
služební doby v oddělení právních vztahů k nemovitostem a v oddělení metodiky a kontroly.
Dále se navrhuje snížení objemu prostředků na platy o částku ve výši 400 000 Kč na
rozpočtové položce 5011 (platy na pracovních místech) a její převod:
- v částce 200 000 Kč na rozpočtovou položku 5013 (platy na služebních místech),
- v částce 200 000 Kč na rozpočtovou položku 5024 (odstupné).
Důvodem je zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců
na služebních místech a pokrytí objemu vyplacených prostředků na odstupné podle
pracovněprávních předpisů.
Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 150 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
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Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 120 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Navrhuje se snížení objemu prostředků na platy o částku ve výši 70 000 Kč na
rozpočtové položce 5011 (platy na pracovních místech) a její přesun do rozpočtové položky
5424 (náhrady mezd v době nemoci). Důvodem je zvýšené čerpání finančních prostředků na
dočasné pracovní neschopnosti. Současně se navrhuje přesun finančních prostředků na platy
ve výši 100 000 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou
položku 5013 (platy na služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních
prostředků na platy.
Katastrální úřad pro Vysočinu
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 525 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 330 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 200 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Navrhuje se snížení 10. pt na 9. pt na jednom neobsazeném služebním místě v oddělení
aktualizace a dokumentace KN Bruntál a navýšení 9. pt na 10. pt v oddělení aktualizace
a dokumentace KN Třinec. Důvodem je změna činností včetně činnosti, která je rozhodující
pro klasifikaci místa platovou třídou.
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 250 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je zajištění pracovních činností a plnění úkolů zaměstnanci
zařazenými na služebních místech za nepřítomné zaměstnance v pracovním poměru.
Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 50 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 15 000 Kč z rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech) na rozpočtovou položku 5011 (platy na
pracovních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.
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Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně
Navrhuje se přesun finančních prostředků na platy ve výši 270 000 Kč z rozpočtové
položky 5011 (platy na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na
služebních místech). Důvodem je optimalizace objemu finančních prostředků na platy.

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. října 2021, pokud není v textu stanoveno jinak.
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