III.
Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. března 2019
Vládě České republiky je předkládán „Návrh na změnu systemizace
služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2019“.
Schválením návrhu bude změněna systemizace schválená usnesením
vlády ze dne 29. listopadu 2018 č. 783 ve znění úprav schválených usneseními
vlády ze dne 12. prosince 2018 č. 833 a ze dne 17. prosince 2018 č. 872,
s účinností od 1. ledna 2019.
Navrhuje se, aby s účinností od 1. března 2019 vláda schválila změnu
systemizace, která vychází z následujících skutečností:
Úřad vlády České republiky
Návrh na úpravu systemizace spočívá ve zrušení 4 služebních míst
zřízených k zajištění projektu „Zajištění fungování a výkonu definovaných
činností v rámci oddělení EU fondů OKH/SEZ“ (2x 14. pt, 2 x 13. pt). Tato místa
byla zřízena po dobu trvání projektu od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2019.
V souvislosti se zahájením nového projektu „Systémová podpora společné
evropské politiky podpory a pomoci, ESI a odbobných fondů na Úřadu vlády
ČR“ s dobou realizace od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2021, je navrhováno zřízení
4 služebních míst ( 2x 14. pt, 2x 13. pt) na dobu určitou.
Dále je navrhováno zrušení jednoho pracovního místa v 9. pt zařazeného
v oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU. Činnosti budou v budoucnu
zajišťovány ostatními pracovníky odboru. Místo je neobsazené.
Poslední navrhovanou změnou Úřadu vlády je zřízení nového služebního
místa v 15. pt v oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU. Důvodem je
zajištění agendy analýz EU, navrhování konkrétních legislativních řešení,
aktivní jednání s příslušnými gestory, poradenství pro orgány státní správy při
plnění legislativních závazků vyplývajících ze členství České republiky
v Evropské unii a vedení databáze sledování legislativního procesu ČR.
Objem finančních prostředků na platy na služebních a pracovních místech
zůstává beze změny.
Ministerstvo zahraničních věcí
Navrhuje se reorganizace odboru států Blízkého východu a severní Afriky,
která spočívá ve vytvoření nového oddělení COMEP (jeho název je odvozen od
názvu pracovní skupiny pro mírový proces na Blízkém východě) a služebního
místa představeného klasifikovaného 14. pt. Toto místo se zřizuje náhradou za
zrušené obsazené služební místo, které není místem představeného,
klasifikované 14. pt. Odbor byl dosud tvořen dvěma odděleními – Magreb a
Mašrek. V rámci těchto oddělení je mimo jiné vykonávána obsahově specifická
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agenda Izraele, Palestiny a blízkovýchodního mírového procesu s dopadem na
pozice České republiky na multilaterálních fórech. V bilaterální rovině definuje
koncepce zahraniční politiky České republiky Izrael jednoznačně jako
strategického partnera české republiky, což má také za následek nestandardní
objem zpracovávané agendy. Na základě vyhodnocení aktuálních potřeb
a z důvodu zajištění komplexnosti vykonávaných činností je zapotřebí rozšíření
odboru o oddělení COMEP, které bude výše zmíněnou specifickou agendu
celkově pokrývat, a tím také dojde ke zjednodušení řízení.
Dále se u 12 překlenovacích služebních míst navrhuje snížení 14. na 12. pt
a u 8 překlenovacích služebních míst snížení 13. na 12. pt. Důvodem je
provedená analýza střídání zaměstnanců mezi jednotlivými zastupitelskými
úřady a ústředím ministerstva. Z ní vyplývá, že právě 12. pt odpovídá
každoročně největšímu počtu „rotujících“ zaměstnanců. Snížení platových tříd
u celkem 20 překlenovacích míst zajistí plynulé přechody zaměstnanců mezi
ústředím ministerstva a zastupitelskými úřady. Jedná se o místa, která jsou nyní
nebo budou ke dni účinnosti změny systemizace neobsazená.
Návrh na změnu platových tříd je předkládán u 9 služebních míst, která
nejsou místy představených, a to ze 13. na 14. pt. Důvodem pro zvýšení
platových tříd u těchto služebních míst je přehodnocení charakteru
vykonávaných činností včetně činností, které jsou rozhodující pro klasifikaci
míst platovou třídou.
Dále se navrhuje, aby v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zákona
o státní službě vláda stanovila s ohledem na ochranu veřejného zájmu
na zřizovaném služebním místě vedoucího oddělení COMEP (vrchní
ministerský rada) požadavek státního občanství České republiky.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Úřad práce České republiky
Z důvodu přehodnocení činností v některých organizačních útvarech
a na základě aktuální potřeby nastavení zastupitelnosti v rámci výkonu
některých agend se navrhuje zrušit celkem 10 služebních míst ostatních
státních zaměstnanců:
•
•
•
•
•
•

2 služební místa v oddělení hmotné nouze a státní sociální podpory a dávek
pěstounské péče zařazená v 10. pt,
3 služební místa v oddělení hmotné nouze, z toho 2 zařazená v 10. pt
a 1 v 9. pt,
1 služební místo v oddělení metodiky zařazené v 9. pt,
1 služební místo v oddělení Kontaktní pracoviště Nový Bor zařazené
v 10. pt,
2 služební místa v oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek osob
se zdravotním postižením zařazená v 9. pt,
1 služební místo v oddělení Kontaktní pracoviště Polička zařazené v 9. pt.
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Jako náhrada za zrušená místa se navrhuje zřídit tato nová služební místa
ostatních státních zaměstnanců:
•
•
•
•
•
•

2 služební místa v oddělení hmotné nouze a státní sociální podpory a dávek
pěstounské péče zařazená v 9. pt,
3 služební místa v oddělení hmotné nouze, z toho 2 zařazená v 9. pt
a 1 v 10. pt,
1 služební místo v oddělení metodiky zařazené v 10. pt,
1 služební místo v oddělení Kontaktní pracoviště Nový Bor zařazené v 9. pt,
2 služební místa v oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek osob
se zdravotním postižením zařazená v 10. pt,
1 služební místo v oddělení Kontaktní pracoviště Polička zařazené v 10. pt.

Dále se navrhuje změna 8. na 9. pt u 3 služebních míst ostatních státních
zaměstnanců. Důvodem pro změny platových tříd u těchto služebních míst je
nastavení zastupitelnosti a posílení přímého výkonu činností s klientem.
V celkovém počtu služebních míst se projeví vytvoření 1 doplňkového
místa v 9. pt a změna úvazku u 1 služebního místa z důvodu slaďování
osobního života s výkonem služby.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Ministerstvo vnitra
V souvislosti se zabezpečením navýšení kapacity pracovišť pobytu cizinců
odboru azylové a migrační politiky je navrhováno zřízení nového oddělení
pobytu cizinců Praha V. Změna spočívá ve zrušení jednoho služebního místa
státního zaměstnance, který není představným, ve 13. pt a zřízení jednoho
služebního místa vedoucího oddělení pobytu cizinců Praha V. Do nového
oddělení budou převedeno 18 služebních míst z oddělení pobytu cizinců Praha,
Praha I. a Praha II.
V odboru projektového řízení se navrhuje zřízení oddělení investičních
projektů v souvislosti s rozdělením agend oddělení investičních a neinvestičních
projektů mezi stávající přejmenované oddělení neinvestičních projektů a nově
zřizované oddělení. Změna spočívá ve zrušení jednoho služebního místa
státního zaměstnance, který není představeným, v 10. pt na dobu určitou
s dobou trvání do 31. 12. 2020, zřízení jednoho služebního místa vedoucího
oddělení investičních projektů ve 14. pt a stanovení doby určité s dobou trvání
do 31. 12. 2020 u jednoho služebního místa státního zaměstnance, který není
představeným, ve 13. pt.
Dále se navrhuje změna platových tříd na systemizovaných služebních
místech z důvodu změny nejnáročnější činnosti vykonávané na služebních
místech, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou. Změny
platových tříd jsou navrhovány následovně: navýšení z 8. pt na 9. pt u jednoho
služebního místa, z 10. pt na 11. pt u jednoho služebního místa, z 11. pt na 13.
pt u jednoho služebního místa, z 12. pt na 13. pt u 9 služebních míst, z 12. pt
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na 14. pt u jednoho služebního místa, z 13. pt na 14. pt u 11 služebních míst,
z 14. pt na 15. pt u 4 služebních míst.
Navýšení platové třídy je současně navrhováno i u služebních míst státních
zaměstnanců, kteří jsou představenými, a to následovně: navýšení z 13. pt na
14. pt u jednoho služebního místa, z 14. pt na 15. pt u 3 služebních míst.
Z důvodů změny pracovní náplně se navrhuje navýšení platové třídy u
jednoho systemizovaného pracovního místa z 8. pt na 9. pt.
V souvislosti s provedenou změnou projektu „Vytvoření metodického rámce
pro úplné elektronické podání“, u kterého došlo ke změně trvání uvedeného
projektu se stanoveným novým termínem ukončení 31. 12. 2022 je navrhována
změna doby určité u 4 služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou
představenými, ve 14. platové třídě v odboru eGovernmentu (31. 12. 2019 u
dvou služebních míst a 31. 12. 2020 u dvou služebních míst) na dobu určitou
s trváním do 31. 12. 2022.
V oddělení ekonomiky preventivních programů odboru prevence kriminality
je navrhováno zrušení zákazu konkurence u 1 služebního místa státního
zaměstnance, který není představeným, v 15. pt (vrchní ministerský rada).
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zákona o státní službě se navrhuje,
aby vláda stanovila s ohledem na ochranu veřejného zájmu na zřizovaném
služebním místě vedoucího oddělení pobytu cizinců Praha V. (ministerský rada)
požadavek státního občanství České republiky.
V souvislosti s vysláním dvou sekondovaných národních expertů z odboru
azylové a migrační politiky se navrhuje navýšení objemu prostředků na platy
státních zaměstnanců o částku 693 600 Kč.
Národní archiv
Navrhuje se navýšení platové třídy z 12. pt na 13. pt u 4 služebních míst
státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými (oddělení ekonomicko
provozní, oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848-1918, oddělení
fondů samosprávy a státní správy z let 1945-1992, oddělení nestátní
provinience a archivních sbírek a dále navýšení platové třídy z 9. pt na 11. pt u
jednoho pracovního místa zařazeného v oddělení péče o fyzický stav archiválií.
Důvodem je změna požadovaných činností na těchto místech včetně
činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019 neutrální.
Státní oblastní archiv v Praze
Navrhuje se navýšení platových tříd u 4 služebních míst státních
zaměstnanců, kteří nejsou představenými, a to následovně: v oddělení Státní
okresní archiv Kutná Hora z 10. pt na 11. pt, v oddělení metodiky a fondů
hospodářských subjektů z 9. pt na 10. pt, v oddělení Státní okresní archiv
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Mladá Boleslav z 9. pt na 10. pt, v oddělení Státní okresní archiv Nymburk
z 8. pt na 9. pt.
Důvodem je změna požadovaných činností na těchto místech včetně
činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019 neutrální.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Návrh na změnu systemizce spočívá ve zrušení jednoho pracovního místa
v 6. pt zařazeného v provozním oddělení a zřízení jednoho praconího místa
v 7. pt v provozním oddělení, ve zrušení pracovního místa v 8. pt v oddělení
Státní okresní archiv Teplice a zřízení jednoho pracovního místa v 7. pt
v oddělení Státní okresní archiv Teplice. Dále je navrhováno navýšení 8. pt na
9. pt u jednoho služebního místa zařazeného v odboru archivním.
Důvodem výše uvedených změn je přerozdělení pracovních úkolů v rámci
oddělení a dále změna požadovaných činností na těchto místech včetně
činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019 neutrální.
Státní oblastní archiv v Třeboni
Navrhuje se navýšení platové třídy z 9. pt na 10. pt. u jednoho služebního
místa v oddělení Státní okresní archiv České Budějovice, navýšení platové třídy
z 11. pt na 12. pt. u jednoho služebního místa zařazeného v přímé podřízenosti
ředitele Státního oblastního archivu v Třeboni, navýšení platové třídy z 12. pt na
13. pt u pracovního místa vedoucího oddělení digitalizace, navýšení platové
třídy z 12. pt na 13. pt u pracovního místa vedoucího oddělení ochrany a péče
NAD, navýšení platové třídy z 8. pt na 9. pt u jednoho pracovního místa
v oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD. Dále je navrhováno snížení
platové třídy z 13. pt na 12. pt u jednoho služebního místa v oddělení správy
fondů a sbírek Třeboň.
Důvodem je změna požadovaných činností na těchto místech včetně
činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Další navrhovanou změnou je zřízení dvou doplňkových míst, jednoho v 10.
pt a druhého ve 12. pt, z důvodu slaďování osobního života s výkonem služby.
Změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019 neutrální.
Moravský zemský archiv v Brně
V oddělení Státní okresní archiv Břeclav se navrhuje navýšení platové třídy
u jednoho služebního místa z 9. pt na 10. pt.
Důvodem je změna požadovaných činností na tomto místě včetně činnosti,
která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
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Změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019 neutrální.
Zemský archiv v Opavě
V oddělení oddělení ekonomicko-provozním se navrhuje navýšení platové
třídy u jednoho služebního místa z 10. pt na 12. pt.
Důvodem je změna požadovaných činností na tomto místě včetně činnosti,
která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019 neutrální.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Z důvodu změny vykonávaných činností, které již neodpovídají § 5 zákona
o státní službě, je navrhováno zrušit jedno služební místo v 9. pt v sekci
ekonomické a na místo něj zřídit nové pracovní místo v 9. pt.
Dále je navrhováno zrušení služebního místa v oddělení majetkoprávním
ve 13.pt. a v tomtéž oddělení následné zřízení služebního místa ve 13.pt. Na
novém místě budou vykonávány činnosti spojené s hospodařením s majetkem
státu oproti zrušenému, kde byla vykonávána legislativní činnost.
Další navrhované úpravy se týkají změny platových tříd. V oddělení
majetkoprávním u jednoho služebního místa je navrhováno navýšení z 12. pt na
13. pt z důvodu změny nejnáročnějších vykonávaných činností. V oddělení
majetkoprávním je dále navrhováno snížení ze 14. pt na 13. pt. Na tomto místě
se nově nebudou vykonávat koncepční činnosti a řešit právně nejsložitější
případy a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech.
Snížení ze 14. pt na 13. pt je navrhováno rovněž v odboru školské statistiky,
analýz a informační strategie. Důvodem je optimalizace činností v souvislosti
s přípravou reformy financování regionálního školství. Z důvodu změny
nejnáročnějších vykonávaných čiností je dále navrhováno navýšení 13. pt na
14. pt u služebního místa vedoucího oddělení metodiky a správy statistickiého
výkaznictví. Navýšení z 12. pt na 13. pt je dále navrhováno u služebního místa
zařazeného v oddělení statistických zjišťování a podpory sběru dat a to
z důvodu optimalizace a zabezpečení činností útvaru a zastupitelnosti
v klíčových agendách.
Poslední navrhovanou změnou na tomto úřadě je navýšení objemu
finančních prostředků na platy o částku 215 270,- Kč, z důvodu účasti státního
zaměstnance na stáži National Expert in Professional Training v obodbí od
1. března do 31. července 2019.
Ministerstvo spravedlnosti
Navrhuje se změna 14. na 15. pt u obsazeného služebního místa
vedoucího oddělení personálních záležitostí a justice, změna 16. na 15. pt
u 1 neobsazeného služebního místa v přímé podřízenosti náměstka pro řízení
sekce legislativní, změna 8. na 9. pt u 1 obsazeného pracovního místa v přímé
podřízenosti ředitele odboru ekonomického a změna 9. na 11. pt
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u 1 obsazeného pracovního místa v oddělení účetnictví. Důvodem je změna
charakteru požadovaných činností u výše uvedených systemizovaných míst,
a to zejména v souvislosti s aktuální potřebou zabezpečení nových činností
v rámci tvorby nového komplexního systému právní úpravy v oblasti soudnictví
a soustavy státních zastupitelství či se zrušením systemizačního atributu
permanentního zástupce dle § 9, odst. 7 zákona o státní službě.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Ministerstvo zdravotnictví
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení dvou služebních míst
ostatních zaměstnanců ve 13. pt v oddělení přímo řízených organizací
s oborem služby hospodaření s majetkem státu. V tomto oddělení se navrhuje
zřízení dvou nových služebních míst ostatních zaměstnanců ve 13. pt s nově
vykonávaným oborem služby finance.
Dále je navrhováno zrušení jednoho služebního místa ve 13. pt
v oddělení bezpečnosti a řízení rizik. Na tomto služebním místě dojde
k podstatnému přehodnocení činností a následnému odebrání všech oborů
služby. Navrhuje se, aby namísto tohoto služebního místa vzniklo nové ve
13. pt, které bude převedeno do oddělení krizové připravenosti.
V oddělení spisové a archivní služby je navrhováno zrušení služebního
místa představeného v 11. pt. Na tomto služebním místě došlo ke změně
činností dle katalogu správních činností a nové místo, které následně vznikne,
bude zařazeno do 12. pt.
Z důvodu navýšení činností se navrhuje zrušit služební místo v oddělení
dotačních programů v 10.pt a zřídit místo nové v 11. pt.
Další navrhované změny s týkají navýšení platových tříd. Konkrétně se
jedná o navýšení 13. pt na 14. pt na služebním místě představeného
v oddělení informačních a komunikačních technologií, z důvodu změny činností
spočívající v přiřazení tvorby koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé
soustavy informačních systémů veřejné správy a harmonizace s celostátní
informační politikou.
Dále je navrhováno navýšení 6. pt na 7. pt u dvou pracovních míst
v oddělení spisové a archivní služby. Důvodem je zajišťování komplexní
spisové služby elektronicky a doručování a provádění úkonů prostřednicvím
datových schránek.
Další navrhované změny se týkají oddělení účtárny. U dvou pracovních
míst je navrhováno navýšení 9. pt na 10. pt, u jednoho pracovního místa
navýšení 10. pt na 11. pt a u vedoucího účtárny 11. na 12. pt. Na jmenovaných
místech došlo k navýšení činností a v této souvislosti k potřebě zvýšení platové
třídy.
Dále je navhováno navýšení 13. pt na 14. pt na místě představeného
v oddělení financování investic. Na dané pozici probíhají klíčové operace
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vztahující se k toku investičních prostředků v rámci resortu a zpracovánmí
závěrečného účtu za oblast investičních výdajů.
V oddělení právních agend je navrhováno zvýšení 13. pt na 14. pt
u služebního místa ostatního zaměstnance. Důvodem je tvorba celostátní
koncepce veřejného investování a nově i agenda úprav právních věcí, které
nejsou dosud upravené zákony nebo předpisy EU a zpravování zásadních
komplexních stanovisek k těmto předpisům.
V oddělení kanceláře státního tajemníka se jedná o navýšení 14. pt na
15. pt u představeného. Na tomto služebním místě došlo k přehodnocení
činností a nově bude vykonávána komplexní koordinace činností související se
zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů, odměňování
státních zaměstnanců v ministerstvu a koordinace podřízených služebních
úřadů.
Objem finančních prostředků na platy na služebních a pracovních
místech zůstává beze změny.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Z důvodu optimalizace počtu státních zaměstnanců na odboru hygieny
výživy a předmětů běžného užívání v rámci kraje a z důvodu nutnosti posílení
výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti předmětů běžného užívání je
navrhováno zrušení služebního místa v oddělení hygieny výživy a předmětů
běžného užívání v 9. pt s působištěm v Chebu a zrušení služebního místa
v odděleí obecné a komunální hygieny v Chebu v 10. pt. Na místo těchto
zrušených míst je navrhováno zřízení nového místa v 11. pt v oddělení hygieny
výživy a předmětů běžného užívání v Karlových Varech a vytvoření jednoho
služebního místa v 9. pt v oddělení hygieny obecné a komunální v Chebu.
Objem finančních prostředků na platy na služebních a pracovních
místech zůstává beze změny.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
V oddělení hygieny obecné a komunální Brno je navrhováno zrušení
služebního místa v 9. pt a následné zřízení nového služebního místa v 11. pt.
Důvodem změny je rozšíření agendy, částečný přesun agendy vedoucího
oddělení a ostatních zaměstnanců oddělení. Na daném místě budou
vykonávány činnosti státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností
v oblasti hygieny obecné a komunální.
Objem finančních prostředků na platy na služebních a pracovních
místech zůstává beze změny.
Krajská hygienická sanice Pardubického kraje
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení služebního místa
ostatního zaměstnance v 9. pt v oddělení hygieny dětí a mladistvých v Ústí nad
Orlicí. Na místo tohoto služebního místa vznikne služební místo se stejnými
atributy ve Svitavách. V oddělení hygieny dětí a mladistvých dále je navrhováno
zrušení jednoho služebního místa ostatního zaměstnance v 9. pt. Další
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navrhovanou změnou je zrušení jednoho služebního místa ostatního
zaměstnace v 9. pt v oddělení protiepidemickém. Úvazky obou výše uvedených
míst budou použity na navýšení úvazků některých služebních míst v úřadu.
Objem finančních prostředků na platy na služebních a pracovních
místech zůstává beze změny.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Z důvodu výrazného nárůstu zpracovávané agendy odboru hygieny dětí
a mladistvých v oblasti územního pracoviště Most oproti oblasti územního
pracoviště Chomutov je navrhováno zrušení jednoho služebního místa
ostatního zaměstnance v 10. pt v Chomutově a zřízení nového služebního
místa ostatního zaměstnance v 10. pt v Mostě.
Další navrhovanou změnou je navýšení platové třídy u jednoho
pracovního místa řidiče ze 4. pt na 5. pt řidič, údržbář. Na dané pozici dojde
k rozšíření činností o drobné údržbářské práce v rámci péče o svěřený majetek.
Objem finančních prostředků na platy na služebních a pracovních
místech zůstává beze změny.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Návrh změny systemizace pro Státní ústav pro kontrolu léčiv spočívá ve
zrušení jednoho služebního místa ostatního zaměstnance ve 13. pt. Toto
neobsazené místo bude využito pro vznik nového služebního místa
představeného – ředitele nově vzniklého odboru hodnocení zdravotnických
technologií ve 14. pt. Tento odbor by měl být prospěšný pro zefektivnění
organizace odborného posuzování přikládané dokumentace, dodržování
zákonných lhůt v individuálních správních řízeních a hloubkových revizích. Jeho
ředitel by vykonával odborný dohled nad hodnocením a identifikací nutných
změn souvisejících s aktualizací interních postupů a návrhy legislativy.
Druhá navrhovaná změna se týká služebního místa představeného ve
14. pt v oddělení hodnocení zdravotnických technologií. Navrhuje se, aby toto
místo bylo zrušeno v místě působnosti Brno a nově bylo zřízeno v Praze
v oddělení hodnocení léčiv. Atributy služebního místa se nemění.
Objem finančních prostředků na platy na služebních a pracovních
místech zůstává beze změny.
Český statistický úřad
Návrh změny systemizace Českého statistického úřadu spočívá
v navýšení objemu prostředků na platy o 7 244 291 Kč (7 006 291 Kč na platy
na služebních místech a 238 000 Kč na platy v režimu zákoníku práce)
Částka 693 000 bude použita na dodatečné volby v 17 obcích a
opakované hlasování do zastupitelstev ve 2 obcích konané 26. 1. 2019 celkem
v 8 krajích.
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Částka 84 128 Kč bude použita na platy expertů z oddělení statistiky
cestovního ruchu při workshopu v Lucemburku na téma „Tourism Satellite
Accounts“.
Částka 42 533 Kč bude použita na expertní misi v Albánii na téma Nonobserved Economy – Illegal activities pro Albánský statistický institut.
Částka 40 000 Kč bude použita na aktualizaci publikace Cizinci v České
republice a k dalšímu zajišťování a průběžnému publikování statistických údajů
týkajících se cizinců na území České republiky.
Částka 229 630 Kč bude použita při pololetním a ročním zajištění
a zpracování údajů pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc
a úraz.
Částka 5 113 000 Kč bude použita na Evropské výběrové šetření
o zdraví za rok 2019.
Částka 1 042 000 Kč bude použita na zebezpečení a zpracování
výsledků nových voleb do zastupitelstev v 31 obcích ve 13 krajích konaných
16. 3. 2019
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Navrhuje se zrušení systemizovaného pracovního místa v 6. pt (oddělení
personálně-ekonomicko-právní) a zřízení jednoho systemizovaného služebního
místa v oddělení cenové kontroly ve 12. pt. Důvodem této změny je velký nárůst
agendy na odborných útvarech úřadu.
Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Ministerstvo dopravy
Navrhuje se snížení finančních prostředků na rozpočtové položce 5013
(platy státních zaměstnanců) o částku 1 700 000 Kč. Důvodem snížení objemu
finančních prostředků je převod finančních prostředků na položku 5013
podřízeného služebního úřadu Drážní inspekce.
Drážní inspekce
V rámci změny systemizace se navrhuje navýšení objemu prostředků na
rozpočtové položce 5013 platy státních zaměstnanců o částku 1 700 000 Kč.
Důvodem navýšení objemu finančních prostředků je nárůst počtu mimořádných
událostí. Uvedená částka je převedena z položky 5013 platy státních
zaměstnanců Ministerstva dopravy.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
Navrhuje se navýšení finančních prostředků na rozpočtové položce 5013
(platy státních zaměstnanců) o částku 664 689 Kč. Důvodem je kofinancování
finančních prostředků souvisejících s vysláním státního zaměstnance na stáž
v institucích Evropské unie.
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
Navrhuje se zrušení jednoho systemizovaného služebního místa v 11. pt
a následné zřízení systemizovaného služebního místa ve 12. pt. Důvodem je
změna požadovaných činností na tomto místě včetně činnosti, která je
rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Navrhuje se zvýšení 8. pt na 9. pt u jednoho systemizovaného
služebního místa a navýšení 3. pt na 4. pt u jednoho systemizovaného
pracovního místa. Důvodem je změna požadovaných činností na těchto
místech včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou
třídou.
Z uvolněných úvazků pracovních míst se navrhuje zřízení jednoho
systemizovaného pracovního místa pro pomocný a obslužný personál ve 2. pt.
V celkovém počtu systemizovaných míst se projeví vytvoření
1 doplňkového místa ve 12. pt z důvodu slaďování osobního života s výkonem
služby.
Katastrální úřad pro Královehradecký kraj
Navrhuje se změna platových tříd na systemizovaných služebních
místech z důvodu změny nejnáročnější činnosti vykonávané na služebních
místech, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou. Jedná se o
zvýšení 7. pt na 8. pt u čtyř služebních míst a zvýšení z 8. pt na 9. pt u tří
služebních míst.
Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Z důvodů změny pracovní náplně se navrhuje navýšení platové třídy
u jednoho systemizovaného pracovního místa ze 4. pt na 6. pt.
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Dále se navrhuje zvýšení ze 7. pt na 8. pt u pěti služebních míst
z důvodu změny nejnáročnější činnosti vykonávané na služebních místech,
která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Navrhuje se snížení 10. pt na 9. pt u systemizovaného služebního místa
z důvodu změny nejnáročnější činnosti vykonávané na služebním místě a dále
se navrhuje se zvýšení 8. pt na 9. pt u jednoho systemizovaného služebního
místa.
Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Katastrální úřad pro Vysočinu
Navrhuje se snížení 10. pt na 9. pt u systemizovaného pracovního místa
a zvýšení 9. pt na 10. pt u jednoho systemizovaného pracovního místa.
Důvodem je změna pracovních činností v oddělení Kancelář ředitele.
Dále se navrhuje převod finančních prostředků ve výši 19 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5021. Důvodem požadované změny systemizace je pokrytí finančních
nároků na ostatní osobní výdaje.
Ministerstvo životního prostředí
Navrhuje
se
zrušení
jednoho
neobsazeného
projektového
systemizovaného pracovního místa v 11. pt. a navýšení platové třídy u třech
systemizovaných projektových pracovních míst z 11. pt na 13. pt. Důvodem je
změna vykonávaných činností na projektových pracovních místech hrazených
z Operačního programu Technické pomoci.
Navrhuje se navýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců
(rozpočtová položka 5013) o částku 2 013 080 Kč a objemu prostředků na platy
zaměstnanců v pracovním poměru (rozpočtová položka 5011) o částku 452 040
Kč. Důvodem požadovaného navýšení objemu finančních prostředků je
financování národních expertů a kompenzace zapůjčených prostředků AOPK.
Česká inspekce životního prostředí
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 16 000 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
zajištění pokrytí platů na služebních místech.
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Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Agentura ochrany přírody a krajiny
Navrhuje zrušení 25 systemizovaných služebních míst ve 12. pt a zrušení
46 systemizovaných pracovních míst (19x 11. pt a 27x 12. pt). Důvodem je
zpoždění přípravy na realizaci projektu.
Z důvodů přehodnocení pracovních agend se ruší jedno systemizované
služební místo ve 12. platové třídě a zřizuje se ve 12. platové třídě jedno
systemizované služební místo a jedno systemizované pracovní místo.
Dále se navrhuje navýšení 11. pt na 12. pt u jednoho systemizovaného
služebního místa. Důvodem je změna požadovaných činností na tomto místě
včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
V celkovém počtu systemizovaných míst se projeví vytvoření dvou
doplňkových míst ve 12. pt z důvodu slaďování osobního života s výkonem
služby.
Dále se navrhuje snížení objemu finančních prostředků na platy státních
zaměstnanců (rozpočtová položka 5013) o částku 5 928 160 Kč a snížení
objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru
(rozpočtová položka 5011) o částku 5 097 832 Kč.
Správa státních hmotných rezerv
Navrhuje se navýšení platových tříd u 4 služebních míst státních
zaměstnanců, kteří nejsou představenými. Jedná se o systemizované místo
v oddělení potravinářských a průmyslových rezerv z 9. pt na 10. pt, v oddělení
personálním z 11. pt na 12. pt, v oddělení podpory hospodářských opatření
z 12. pt na 13. pt a v oddělení strategie z 12. pt na 13. pt.
Důvodem je změna požadovaných činností na těchto místech včetně
činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019 neutrální.
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