III.
Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. května 2019
Vládě České republiky je předkládán „Návrh na změnu systemizace
služebních a pracovních míst s účinností od 1. května 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 a ve znění změny schválené usnesením vlády ze
dne 27. února 2019 č. 138 s účinností od 1. března 2019.
Navrhuje se, aby s účinností od 1. května 2019 vláda schválila změnu
systemizace, která vychází z následujících skutečností:
Ministerstvo zahraničních věcí
Navrhuje se reorganizace odboru států jižní a jihovýchodní Evropy, která
spočívá ve vytvoření nového oddělení východního Středomoří a služebního
místa představeného klasifikovaného 14. pt. Toto místo se zřizuje náhradou za
zrušené obsazené služební místo v přímé podřízenosti ředitele odboru, které
není místem představeného, klasifikované 13. pt. Odbor byl dosud tvořen
dvěma odděleními – oddělením Středomoří a oddělením Balkánu. Zřízení
oddělení východního Středomoří a přejmenování dvou stávajích na oddělení
západního Středomoří a oddělení západního Balkánu je po provedené analýze
fungování celého odboru navrhováno s cílem zlepšení organizace práce v rámci
tohoto odboru tak, aby akcentovala současné prioritní oblasti zahraniční politiky
České republiky. Nově zřízené oddělení se zaměří na intenzivnější
zpracovávání agendy subregionu Řecko-Kypr-Turecko a oblasti Černého moře.
Pokryje také činnosti, které vyvstanou v souvislosti s připravovaným převzetím
agendy unijní iniciativy Černomořské synergie.
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 východního Středomoří
požadavek státního občanství České republiky.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Ministerstvo vnitra
Navrhuje se navýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců
(rozpočtová položka 5013) o 680 000 Kč a navýšení objemu prostředků na platy
na pracovních místech (rozpočtová položka 5011) o 20 000 Kč v souvislosti
s konáním voleb do Evropského parlamentu. Finanční prostředky budou
uvolněny z Všeobecné pokladní správy.
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Ministerstvo pro místní rozvoj
Navrhuje se navýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců
(rozpočtová položka 5013) o 480 780 Kč v souvislosti s vysláním národního
experta, který je státním zaměstnancem, do Evropského výboru regionů.
Finanční prostředky budou uvolněny z Všeobecné pokladní správy.
V celkovém počtu služebních míst se projeví zrušení 1 doplňkového místa
v 11. pt.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 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.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 2 600 000 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.
Český telekomunikační úřad
Z důvodu racionalizace organizační struktury se navrhuje zrušení
oddělení rozhodování sporů IV v odboru pro severočeskou oblast. Změna
spočívá ve zrušení služebního místa představeného ve 13. pt. Ostatní místa ze
zrušeného oddělení, včetně jejich agendy, budou převedena do oddělení
rozhodování sporů II a oddělení rozhodování sporů III.
V sekci kontroly a ochrany spotřebitele se navrhuje zřízení jednoho
služebního místa, které není místem představeným, ve 13. pt jako náhrada za
zrušené místo představeného v oddělení rozhodování sporů IV.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Z důvodu změny vykonávaných činností, které již neodpovídají § 5 zákona
o státní službě, je navrhováno zrušit jedno služební místo v 10. pt
v Inspektorátu v Ústí nad Labem a následně na místo něj zřídit nové pracovní
místo v 10. pt.
Dále se navrhuje snížení objemu prostředků na platy na pracovních
místech (rozpočtová položka 5011) o částku ve výši 857 000 Kč, která bude
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použita na ostatní platby za provedenou práci. Konkrétně se jedná o zajištění
činnosti komise pro hodnocení a zatřiďování vín.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Státní zemědělský intervenční fond
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 8 960 000 Kč
z rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky
5011 (platy na pracovních místech). Důvodem je náprava chyby, kdy
v systemizaci s účinností od 1. 1. 2019 došlo ke změně vymezení služebních
míst zařazených v odboru provozu ICT na místa pracovní, ale současně nebyly
s touto změnou převedeny finanční prostředky na platy.
Navrhované změny jsou 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 přímé
podřízenosti ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a
instuticionální výchovy a následně na místo něj zřídit nové místo v režimu
zákoníku práce v 9. pt.
Dále je navrhováno navýšení finančních prostředků na plat zaměstnance
ve služebním poměru ve výši 241 085 Kč, který se v období od 16. června 2019
do 15. června 2021 zúčastní stáže Seconded National Experts v rámci
Evropské komise. Navýšení finančních prostředků je určeno na plat státního
zaměstnance od 16. června do 31. prosince 2019 tzn. na aktuální rozpočtový
rok. Finanční prostředky budou uvolněny z Všeobecné pokladní správy.
Ministerstvo kultury
Navrhuje se navýšení 13. pt na 15. pt. u služebního místa ředitele
kanceláře minstra. Důvodem je změna požadovaných činností na tomto místě
včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Návrh změny systemizace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
spočívá v přesunu částky 875 669 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy na
pracovních místech) na položku 5013 ( platy na služebních místech). Důvodem
je náprava administrativní chyby, kdy v systemizaci s účinností od 1.1.2019
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došlo k navýšní úvazků na služebních místech na úkor míst pracovních, ale
nebyly převedeny finanční prostředky na platy.
Ministerstvo spravedlnosti
V oddělení technické správy se navrhuje zrušení služebního místa v 9. pt
a následné zřízení služebního místa ve 13. pt. Důvodem je potřeba posílit
činnosti související s tvorbou podkladů k veřejným zakázkám a nákupu služeb a
dodávek zboží, zejména v oblasti autoprovozu, a to na úrovni celého resortu.
Další navrhovanou změnou je navýšení platové třídy u jednoho
pracovního místa na odboru kontroly z 8. pt na 9. pt. Důvodem je reorganizace
práce odboru kontroly, při které se část jednoduchých činnosti, které nespadají
do výkonu služby, převede ze služebních míst odboru na dané pracovní místo.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Český statistický úřad
Návrh změny systemizace Českého statistického úřadu spočívá
v celkovém navýšení objemu prostředků na platy o 19 250 982 Kč (17 323 982
Kč na platy na služebních místech a 1 927 000 Kč na platy v režimu zákoníku
práce).
Částka 413 000 Kč ze Všeobecné pokladní správy bude použita na
zabezpečení zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných 30. 3.
2019 v 5 obcích ve 4 krajích.
Částka 597 000 Kč ze Všeobecné pokladní správy bude použita na
zajištění zpracování výsledků doplňovacích voleb do Senátu ve dnech 5. a 6.
dubna 2019.
Částka 17 977 000 Kč ze Všeobecné pokladní správy bude použita na
zpracování výsledků řádných voleb do Evropského parlamentu dne 24. – 25.
května 2019.
K navýšení objemu prostředků na platy z důvodů realizace 2. expertní
mise pro Státní statistický úřad Makedonie v oblasti vládní finanční statistiky
(52 222 Kč) a 2. a 3. expertní mise pro Státní statistický úřad Makedonie
v oblasti národních účtů – datových skladů (119 852 Kč) budou
použity mimorozpočtové zdroje.
Z mimorozpočtových zdrojů je navrhováno navýšení objemu prostředků
na platy na služebních místech ve výši 91 908 Kč, které budou použity na
zajištění studijní návštěvy v oblasti makroenomických statistik pro Turecký
statistický úřad.
Katastrální úřad pro Královehradecký kraj
Navrhuje se navýšení 8. pt na 9. pt u jednoho systemizovaného
služebního místa v oddělení dokumentace katastru nemovitostí. Důvodem je
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změna požadovaných činností na tomto místě včetně činnosti, která je
rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 neobsazeného
služebního místa ve 12. pt. Náhradou za něj bude z důvodu nárůstu agendy
zřízeno nové služební místo na Obvodním báňském úřadu pro území kraje
Ústeckého.
Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
Navrhuje se zřízení 1 služebního místa ve 12. pt jako náhrada za zrušené
neobsazené služební místo ve 12. pt na Obvodním báňském úřadu pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Důvodem zřízení místa na tomto
obvodním báňském úřadu je nárůst agendy zejména v oblasti přestupkových
řízení.
Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
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