Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. září 2019
Vládě České republiky je předkládán „Návrh na změnu systemizace
služebních a pracovních míst s účinností od 1. září 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, usnesením vlády ze
dne 15. dubna 2019 č. 274 s účinností od 1. května 2019 a usnesením vlády ze
dne 24. června 2019 č. 451 s účinností od 1. července 2019, resp. 1. srpna
2019.
Navrhuje se, aby s účinností od 1. září 2019 vláda schválila změnu
systemizace, která vychází z následujících skutečností:
Úřad vlády
Návrh změny systemizace spočívá v navýšení objemu prostředků na platy
na služebních místech o částku 140 440 Kč. Důvodem je vyslání státního
zaměstnance na stáž do Evropské komise od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.
Zdrojem navýšení budou prostředky Všeobecné pokladní správy.
Ministerstvo zahraničních věcí
Na základě rozhodnutí ministra zahraničních věcí č. 25 ze dne
16. července 2019 dochází ke zrušení zastupitelského úřadu v Tripolisu
a k přesunu neobsazeného služebního místa představeného ve 14. pt na
zastupitelský úřad Kinshasa, který se zřizuje na dobu určitou do 28. února
2021. Zároveň je u místa představeného z důvodu změny vykonávaných
činností včetně činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou
třídou, navrhováno snížení platové třídy na 13. pt. Výše uvedené změny jsou
navrhovány zejména z důvodu ochrany vlastnického práva České republiky
k nemovitostem v Kinshase
Z důvodu přípravy českého předsednictví Radě Evropské unie (dále jen
„CZ PRES“) se v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie navrhuje zrušit
oddělení metodik vzdělávání včetně služebního místa představeného ve 13. pt
a zároveň zřídit nové oddělení vzdělávacího programu a přípravy CZ PRES a
místo představeného klasifikované 13. pt. Do nově zřizovaného oddělení budou
přesunuta 4 služební místa z oddělení vzdělávání a všechna systemizovaná
místa ze zrušeného oddělení metodik vzdělávání včetně služebního místa,
které není místem představeného, u kterého je z důvodu změny vykonávaných
činností navrhováno navýšení z 11. na 12. pt.
V oddělení OBSE zařazeném v odboru bezpečnostní politiky se navrhuje
zrušení 1 dlouhodobě neobsazeného služebního místa ostatních státních
zaměstnanců s plánovaným úvazkem 0,5 klasifikovaného 13. pt. Místo bude
využito na navýšení úvazku na plný u služebního místa ostatních státních
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zaměstnanců ve 13. pt. Důvodem je racionalizace a zefektivnění výkonu
svěřené agendy.
Návrh na změnu platových tříd je předkládán u 1 služebního místa
ostatních státních zaměstnanců, zařazeného v oddělení politicko-ekonomickém
na zastupitelském úřadu v Rijádu, a to z 11. na 12. pt; u 2 služebních míst
ostatních státních zaměstnanců, zařazených ve finančním odboru, a to 1x ze
13. na 12. pt a 1x ze 13. na 14. pt; u 2 služebních míst ostatních státních
zaměstnanců, zařazených v odboru koordinátora veřejných zakázek, a to 1x
z 11. na 9. pt a 1x ze 13. na 14. pt a u 1 služebního místa ostatních státních
zaměstnanců, zařazeného v personálním odboru, z 11. na 12. pt. Důvodem
pro změnu 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
požadavek státního občanství České republiky na 1 služebním místě vrchního
ministerského rady – vedoucího oddělení stížností, koordinace a boje proti
korupci, 2 služebních místech (rada/ministerský rada) v oddělení stížností,
koordinace a boje proti korupci a 1 služebním místě ministerského rady –
vedoucího oddělení vzdělávacího programu a přípravy CZ PRES.
Návrh změny systemizace dále spočívá v navýšení objemu finančních
prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na
služebních místech) o částku 17 652 024 Kč a na rozpočtové položce 5011
(platy zaměstnanců na pracovních místech) o částku 1 817 640 Kč. Důvodem
navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí prostředků na platy
v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti systemizovaných míst
v roce 2019.
Generální finanční ředitelství
Návrh změny systemizace za orgány Finanční správy České republiky
spočívá v navýšení objemu finančních prostředků na platy na rozpočtové
položce 5013 (platy zaměstnanců na služebních místech) o částku
27 812 250 Kč.
Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Navrhovaná změna systemizace Ministerstva práce a sociálních věcí
spočívá v navýšení objemu finančních prostředků na platy na rozpočtové
položce 5013 (platy zaměstnanců na služebních místech) o částku 35 345 Kč
z ostatních zdrojů. Objem prostředků na platy na rozpočtové položce 5011
(platy zaměstnanců na pracovních místech) se předloženým návrhem nemění.
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Jedná se o čerpání prostředků poskytnutých ze strany Evropské komise
v rámci realizovaného projektu „VS/2018/0380 – Development of
microsimulation tools for social insurance (DEMTOP)“, které jsou alokovány
v rezervním fondu.
Česká správa sociálního zabezpečení
Návrh změny systemizace České správy sociálního zabezpečení spočívá
v navýšení objemu finančních prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
(platy zaměstnanců na služebních místech) o částku 40 615 776 Kč a na
rozpočtové položce 5011 (platy zaměstnanců na pracovních místech) o částku
1 433 400 Kč.
Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Státní úřad inspekce práce
Návrh změny systemizace Státního úřadu inspekce práce spočívá
v navýšení objemu finančních prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
(platy zaměstnanců na služebních místech) o částku 5 544 504 Kč. Objem
prostředků na platy na rozpočtové položce 5011 (platy zaměstnanců na
pracovních místech) se předloženým návrhem nijak nemění.
Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Úřad práce České republiky
Návrh změny systemizace Úřadu práce České republiky spočívá
v navýšení objemu finančních prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
(platy zaměstnanců na služebních místech) o částku 2 007 144 Kč. Objem
prostředků na platy na rozpočtové položce 5011 (platy zaměstnanců na
pracovních místech) se předloženým návrhem nijak nemění.
Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Ministerstvo vnitra
Ke změně systemizace v Mínisterstvu vnitra dochází v souvislosti
s prodloužením trvání projektu „Implementační jednotka Strategického rámce
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020“ do 30. 6. 2023.
Změna spočívá ve změně doby určité s trváním do 31. 12. 2020 na dobu
určitou s trváním do 30. 6. 2023 u:
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- 27 služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, ve
13. pt,
- 20 služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, ve
14. pt,
- 1 služebního místa státního zaměstnance, který není představeným, v 10. pt,
- 1 služebního místa státního zaměstnance, který není představeným, v 11. pt.
Dále v souvislosti s výše uvedenou projektovou změnou, při které byly
v rámci zlepšení realizace vybraných oblastí rozvoje veřejné správy zařazeny
činnosti, které doplňují stávající aktivity projektu, je navrhováno zřízení
následujících služebních míst s dobou trvání do 30. 6. 2023:
- 2 služební místa státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, ve 13. pt,
- 2 služební místa státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, ve 14. pt,
- 1 služební místo představeneho ve 14. pt (zároveň dochází ke zrušení
1 služebního místa státního zaměstnance, který není představeným, ve 13. pt
na dobu určitou do 31. 12. 2020).
EU.

Všechna výše uvedená služební místa jsou plně hrazena z prostředků
Dále se navrhuje:

- zrušení 1 služebního místa státního zaměstnance, který není představeným,
ve 12. pt v odboru projektového řízení z důvodu zrušení činnosti v rámci
projektu KOMP II, která je na tomto místě vykonávána,
- zvýšení platové třídy z 9. pt na 10. pt u pracovního místa zaměstnance, který
není vedoucím zaměstnancem, v odboru archivní správy a spisové služby
z důvodu změny nejnáročnější činnosti, která svým charakterem a obtížností je
v katalogu prací zařazena do 10. pt,
- zvýšení platové třídy z 11. pt na 12. pt u 2 služebních míst státních
zaměstnanců, kteří nejsou představenými, v odboru personálním z důvodu
změny nejnáročnější činnosti, která svým charakterem a obtížností je v katalogu
správních činností zařazena do 12. pt,
- zvýšení platové třídy z 8. pt na 9. pt u 2 služebních míst státních
zaměstnanců, kteří nejsou představenými, v kanceláři státního tajemníka
z důvodu změny nejnáročnější činnosti, která svým charakterem a obtížností je
v katalogu správních činností zařazena do 9. pt.
Navrhované změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Národní archiv
Navrhuje se navýšení objemu finančních prostředků na platy o celkovou
částku 850 941 Kč, z toho na rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na
služebních místech) o částku 730 015 Kč a na rozpočotvé položce 5011 (platy
zaměstnanců na pracovních místech) o částku 120 926 Kč.
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Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Státní oblastní archiv v Plzni
Navrhuje se navýšení objemu finančních prostředků na platy na
rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na služebních místech) o částku
593 266 Kč.
Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Státní oblastní archiv v Praze
Navrhuje se navýšení objemu finančních prostředků na platy o celkovou
částku 995 843 Kč, z toho na rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na
služebních místech) o částku 934 383 Kč a na rozpočotvé položce 5011 (platy
zaměstnanců na pracovních místech) o částku 61 460 Kč.
Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Navrhuje se navýšení objemu finančních prostředků na platy na
rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na služebních místech) o částku
663 471 Kč.
Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Moravský zemský archiv v Brně
Navrhuje se snížení objemu finančních prostředků na platy na
rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na služebních místech) o částku
445 236 Kč.
Důvodem snížení objemu finančních prostředků je snížení počtu státních
zaměstnanců.
Státní oblastní archiv v Třeboni
Navrhuje se navýšení objemu finančních prostředků na platy na
rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na služebních místech) o částku
918 521 Kč.
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Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
Zemský archiv v Opavě
Změna systemizace spočívá ve zvýšení platové třídy z 11. pt na 12. pt
u 1 služebního místa státního zaměstnance, který není představeným.
Důvodem je změna nejnáročnější činnosti, která svým charakterem a obtížností
odpovídá podle katalogu správních činností 12. pt.
Navrhovaná změna bude finančně zajištěna z rozpočtu Zemského
archivu v Opavě.
Správa základních registrů
Změna systemizace spočívá ve zvýšení platové třídy z 11. pt na 12. pt
u 2 služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými.
Důvodem je změna nejnáročnější činnosti, která svým charakterem a obtížností
odpovídá podle katalogu správních činností 12. pt.
Obdobně je navrhováno zvýšení 12. pt na 13. pt u 2 služebních míst
státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými.
Další změnou je návrh na snížení objemu finančních prostředků na platy
na rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na služebních místech)
o částku 394 420 Kč z důvodu snížení počtu státních zaměstnanců a současně
navýšení na rozpočtové položce 5011 (platy zaměstnanců na pracovních
místech) o částku 50 534 Kč.
Důvodem celkového snížení objemu prostředků na platy jsou změny
v obsazenosti systemizovaných míst.
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Návrh změny systemizace Centra pro regionální rozvoj spočívá
v navýšení objemu finančních prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
(platy zaměstnanců na služebních místech) o 7 920 000 Kč, z toho 6 732 000
Kč bude hrazeno ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie (konkrétně
Integrovaného regionálního operačního programu) a 1 188 000 Kč ze
státního rozpočtu.
Důvodem navýšení je rozhodnutí Ministerstva financí o dokrytí
prostředků na platy v souvislosti s vyhodnocením údajů o obsazenosti
systemizovaných míst v roce 2019.
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Ministerstvo životního prostředí
Navrhuje se navýšení objemu finančních prostředků na platy státních
zaměstnanců (rozpočtová položka 5013) o částku 71 160 Kč ze zdrojů
všeobecné pokladní správy. Důvodem je financování zaměstnance vyslaného
do mezinárodní organizace.
Dále se navrhuje snížení objemu finančních prostředků na platy státních
zaměstnanců (rozpočtová položka 5013) o částku 3 344 720 Kč. Důvodem je
převod těchto finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí
do podřízené organizace Agentura ochrany přírody a krajiny.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Navrhuje se zrušení jednoho systemizovaného služebního místa
klasifikovaného 11. pt v Oddělení ekonomiky projektů a programového
financování a jednoho služebního místa ve 12. pt v Oddělení péče o vodní
ekosystémy. Současně se navrhuje zřízení 3 systemizovaných služebních míst
ve 12. pt, 4 systemizovaných pracovních míst ve 12. pt a 1 pracovního místa
v 11. pt k zajištění projektů „Sjednocený informační systém ochrany přírody
ČR“, „Obnova rákosin a podmáčených luk“ a „Ochrana vybraných jeskyní a
krasových jevů ve zvlášť chráněných územích ČR“.
Dále se navrhuje zvýšení 11. na 12. pt u tří systemizovaných služebních
míst. Důvodem je změna nejnáročnější činnosti vykonávané na služebním
místě.
V celkovém počtu systemizovaných míst se projeví vytvoření jednoho
doplňkového místa ve 12. pt z důvodu slaďování osobního života s výkonem
služby.
Změna objemu prostředků na platy spočívá v navýšení objemu
finančních prostředků na položce 5013 o částku 4 003 752 Kč a navýšení
finančních prostředků na položce 5011 o částku 451 532 Kč takto:
-

-

-

navýšení objemu finančních prostředků na platy státních zaměstnanců
(rozpočtová položka 5013) o částku 3 344 720 Kč; důvodem je převod
těchto finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí
z nadřízené organizace MŽP ČR,
převod finančních prostředků ve výši 134 000 Kč z rozpočtové položky 5013
(platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5011 (platy na
pracovních místech); důvodem požadované změny je zajištění pokrytí platů
na pracovních místech,
navýšení prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 o částku ve výši
793 032 Kč a rozpočtové položky 5011 o částku 317 532 Kč, které bude
kryto ze Všeobecné pokladní správy na základě vyhodnocení obsazenosti
služebních a pracovních míst za I. a II. čtvrtletí 2019.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
Navrhuje se zrušení dvou pracovních míst klasifikovaných 4. pt
v oddělení správního archivu a spisové služby a současně se v tomto oddělení
navrhuje zřízení dvou systemizovaných služebních míst klasifikovaných 12. pt.
Důvodem jsou legislativní opatření v oblasti spisové služby a její digitalizace.
Dále se navrhují změny platových tříd v těchto organizačních útvarech
Ministerstva průmyslu a obchodu:
-

v odboru legislativním zvýšení 12. pt na 13. pt u dvou služebních míst a
zvýšení 4. pt na 7. pt u jednoho pracovního místa,
v odboru právním zvýšení 4. pt na 6. pt u jednoho pracovního místa,
v sekci průmyslu a podnikání zvýšení 6. pt na 7. pt u jednoho pracovního
místa,
v odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy zvýšení 12. pt
na 13. pt u dvou služebních míst,
v odboru stavebnictví a stavebních hmot zvýšení 12. pt na 13. pt u dvou
služebních míst a zvýšení 4. pt na 6. pt u jednoho pracovního místa,
v sekci Evropské unie a zahraničního obchodu zvýšení 4. pt na 6. pt u dvou
pracovních míst a zvýšení 5. pt na 6. pt u jednoho pracovního místa,
v odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu zvýšení 12. pt na 13. pt
u dvou služebních míst,
v odboru evropského a mezinárodního práva zvýšení 12. pt na 13. pt u dvou
služebních míst,
v odboru zahraničně ekonomických politik I zvýšení 12. pt na 13. pt u dvou
služebních míst a snížení 14. pt na 13. pt u jednoho služebního místa,
v sekci fondů EU zvýšení 4. pt na 6. pt u jednoho pracovního místa,
v odboru výzkumu, vývoje a inovací zvýšení 12. pt na 13. pt u dvou
služebních míst.

-

Změna objemu prostředků na platy spočívá ve snížení objemu finančních
prostředků na položce 5013 o částku 1 500 000 Kč a snížení finančních
prostředků na položce 5011 o částku 1 500 000 Kč takto:
-

-

-

navýšení prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 o částku ve výši
7 000 000 Kč, které bude kryto ze Všeobecné pokladní správy na základě
vyhodnocení obsazenosti služebních a pracovních míst za I. a II. čtvrtletí
2019,
převod finančních prostředků ve výši 1 500 000 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,
snížení objemu finančních prostředků na platy státních zaměstnanců
rozpočtová položka 5013 o částku 10 000 000 Kč; důvodem je převod
prostředků na platy v rámci prostředků EU/FM z ústředního orgánu MPO
do příspěvkové organizace API na základě požadavku řídicího orgánu OP
PIK Ministerstva průmyslu a obchodu.
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Puncovní úřad
Navrhuje se zrušení neobsazeného služebního místa představeného ve
13. pt v odboru Jablonec nad Nisou a následné zřízení systemizovaného
služebního místa specialisty ve 13. pt v podřízenosti vedoucího služebního
úřadu.
V oddělení Brno se navrhuje zvýšení 8. pt na 9. pt u jednoho
systemizovaného služebního místa. V oddělení Jablonec nad Nisou se navrhuje
zvýšení 10. pt na 12. pt u systemizovaného služebního místa představeného.
Důvodem této změny je změna požadovaných činností, které jsou rozhodující
pro klasifikaci místa platovou třídou.
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 350 000 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.
Na základě vyhodnocení obsazenosti služebních a pracovních míst za I.
a II. čtvrtletí 2019 se navrhuje navýšení prostředků na platy na rozpočtové
položce 5013 ve výši 237 872 Kč, které bude kryto ze Všeobecné pokladní
správy.
Agentura pro podnikání a inovace
Na základě požadavku řídícího orgánu se navrhuje převod finančních
prostředků na platy z ústředního orgánu MPO v celkové výši 10 000 000 Kč.
Rozpočtová položka 5013 (platy na služebních místech) se navyšuje o částku
ve výši 9 050 000 Kč a rozpočtové položka 5011 (platy na pracovních místech)
se navyšuje o částku ve výši 950 000 Kč.
Česká obchodní inspekce
Navrhuje se navýšení prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
o částku ve výši 216 264 Kč, která bude kryta ze Všeobecné pokladní správy.
Důvodem je navrácení části původně krácených finančních prostředků na
základě vyhodnocení obsazenosti na systemizovaných služebních místech za
I. a II. čtvrtletí 2019.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Na základě vyhodnocení obsazenosti služebních a pracovních míst za
I. a II. čtvrtletí 2019 se navrhuje navýšení prostředků na platy na rozpočtové
položce 5013 ve výši 435 339 Kč, které bude kryto ze Všeobecné pokladní
správy.
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 požadované změny je zajištění
pokrytí platů na pracovních místech.
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Ministerstvo dopravy
Navrhovaná změna spočívá ve zrušení stávajících míst a vytvoření
nových míst ve vyšší platové třídě z důvodů změny činností, které jsou
rozhodující pro klasifikaci míst platovou třídou. V oddělení spisové a archivní
služby se ruší služební místo představeného v 10. pt a zřizuje se služební místo
představeného ve 13. pt. V kabinetu člena vlády se ruší pracovní místo
vedoucího v 10. pt a zřizuje se pracovní místo vedoucího ve 13. pt.
Změny jsou ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019 neutrální.
Státní fond dopravní infrastruktury
Navrhuje se zrušení jednoho systemizovaného služebního místa
ve 12. pt v oddělení metodiky a časového zpoplatnění a následné zřízení
systemizovaného služebního místa ve 13. pt v sekci pro správu finančních
zdrojů. Důvodem je změna a rozšíření požadovaných činností na tomto místě.
Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na rok 2019
neutrální.
Drážní inspekce
Navrhuje se navýšení prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
o částku ve výši 494 832 Kč, která bude kryta ze Všeobecné pokladní správy.
Důvodem je navrácení části původně krácených finančních prostředků na
základě vyhodnocení obsazenosti na systemizovaných služebních místech za
I. a II. čtvrtletí 2019.
Ministerstvo zemědělství
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení objemu prostředků na
platy na pracovních místech o 355 572 Kč. Důvodem je navrácení části
původně krácených finančních prostředků na základě vyhodnocení obsazenosti
na systemizovaných místech za I. a II. čtvrtletí 2019.
Státní veterinární správa
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení objemu prostředků na
platy na služebních místech o 913 968 Kč. Důvodem je navrácení části
původně krácených finančních prostředků na základě vyhodnocení obsazenosti
na systemizovaných místech za I. a II. čtvrtletí 2019.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení objemu prostředků na
platy na služebních místech o 2 842 308 Kč. Důvodem je navrácení části
původně krácených finančních prostředků na základě vyhodnocení obsazenosti
na systemizovaných místech za I. a II. čtvrtletí 2019.
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Státní zemědělský intervenční fond
Z důvodu plánovaného převodu agendy zemědělských národních dotací
a dotačních programů týkajících se řešení mimořádných událostí z Ministerstva
zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond je navrhováno zrušení 3
neobsazených pracovních míst (1x 8. pt, 1x 11. pt, 1x 13. pt) a zřízení 3
služebních míst ve 13. pt.
Dále je navrhováno navýšení platové třídy u jednoho služebního místa
z 12. pt na 13. pt. Důvodem je změna vykonávaných činností včetně činnosti,
která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zřízení čtyř nových
systemizovaných míst na dobu určitou do 30. 6. 2022 (1x služební místo ve 13.
pt, 1 x pracovní místo ve 13. pt a 2 x pracovní místo ve 12. pt) pro projekt
„Zavádění systému řízení kvality na MŠMT“, jehož předmětem je zavádění
systému řízení kvality v rámci organizace a systému fungování a řízení MŠMT a
to prostřednictvím zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality
ve služebních úřadech schváleného usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č.
214. Projekt bude realizován v rámci programu Operační program
Zaměstnanost.
V souvislosti se zřízením míst pro výše uvedený projekt je navrhováno
navýšení objemu prostředků na platy o 540 180 Kč. (266 500 Kč na platy na
služebních místech a 273 680 Kč na platy na pracovních místech).
Česká školní inspekce
V rámci projektu „Zavádění systému řízení kvality v ČŠI“(viz výše) se
navrhuje zřídit dvě systemizovaná služební místa ve 13. pt a pět pracovních
míst (jedno místo ve 13. pt a čtyři místa ve 12. pt.). Všechna se zřizují na dobu
určitou po dobu trvání projektu a to do 31. března 2022.
V souvislosti se zřízením míst pro výše uvedený projekt je navrhováno
navýšení objemu prostředků na platy o 694 077 Kč. (359 125 Kč na platy na
služebních místech a 334 952 Kč na platy na pracovních místech).
Dále je navrhován přesun částky 800 000 Kč z položky 5013 (platy na
služebních místech) na položku 5011 (platy na pracovních místech).
Krajské hygienické stanice
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení objemu prostředků na
platy na služebních místech (viz tabulka). Důvodem je navrácení části původně
krácených finančních prostředků na základě vyhodnocení obsazenosti na
systemizovaných místech za I. a II. čtvrtletí 2019.
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Platy na služebních
místech

Krajská hygienická stanice

Platy na
pracovních
místech

Středočeský kraj

416 537

0

Jihočeský kraj

628 613

0

Ústí nad Labem

271 769

0

Karlovy Vary

406 632

0

2 767 021

0

547 323

0

36 827

0

1 270 728

0

Pardubice
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Liberec

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje dále navrhuje z důvodu
sladění podmínek rodinného a osobního života státního zaměstnance zřízení
doplňkového místa.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Návrh změny systemizace s účinností od 1. září 2019 spočívá v přesunu
prostředků na platy v částce 1 000 000 Kč z položek 5011 a 5014 (platy na
pracovních místech) na položku 5013 (platy na služebních místech). Důvodem
tohoto jednorázového opatření je vyrovnání platů mezi pracovními a služebními
místy.
Dále je navrhováno navýšení objemu prostředků na platy na služebních
místech o částku 1 549 128 Kč a o částku 171 275 Kč na pracovních místech.
Důvodem je vznik nároku na vrácení prostředků na zvýšenou obsazenost míst.
Návrh změny systemizace s účinností od 1. října 2019 spočívá
v navýšení počtu služebních míst z důvodu zřízení nového oddělení práva na
informace (1x služební místo představeného v 15. pt,
2x služební místo
ostatního zaměstnance ve 13. pt a 2x služební místo ostatního zaměstnance ve
14. pt). Objem prostředků na platy se v této souvislosti nemění.
Český statistický úřad
Návrh změny systemizace Českého statistického úřadu spočívá
v navýšení objemu prostředků na platy o 602 140 Kč (522 140 Kč na platy na
služebních místech a 80 000 Kč na platy v režimu zákoníku práce).
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Částka 559 000 Kč bude použita na zabezpečení zpracování výsledků
voleb do zatupitelstev obcí ve Středočeském, Plzeňském, Ústeckém,
Pardubickém a Olomouckém kraji a v hlavním městě Praze konaných
14. 9. 2019.
Na realizaci studijní návštěvy v ČSÚ z Národního statistického úřadu
Arménie na téma statistika cestovního ruchu je navrhována částka 43 140 Kč.
Katastrální úřady
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení objemu finančních
prostředků na platy na služebních místech (rozpočtová položka 5013) o částku
uvedenou v tabulce. Důvodem je navrácení části původně krácených finančních
prostředků na základě vyhodnocení obsazenosti na systemizovaných
služebních místech za I. a II. čtvrtletí 2019.

Platy na služebních
místech

Katastrální úřad
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Platy na pracovních
místech

757 800

0

1 438 300

0

812 500

0

1 775 824

0

Katastrální úřad pro Pardubický kraj

629 800

0

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

795 200

0

Katastrální úřad pro Liberecký kraj

483 000

0

Katastrální úřad pro Vysočinu

731 200

0

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

349 600

0

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

944 600

0

Katastrální úřad pro Královehradecký kraj

616 400

0

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj

883 300

0

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

773 800

0

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Navrhuje navýšení prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 o
částku ve výši 699 100 Kč, která bude kryta ze Všeobecné pokladní správy.
Důvodem je navrácení části původně krácených finančních prostředků na
základě vyhodnocení obsazenosti na systemizovaných služebních místech za I.
a II. čtvrtletí 2019.
Dále se navrhuje snížení objemu prostředků na platy ve výši 1 550 Kč
na rozpočtové položce 5011 a jejich převedení do rozpočtové položky 5021.
Důvodem je snížené čerpání prostředků na položce 5011 a využití uvolněných
prostředků na úhradu prací konaných mimo pracovní poměr.
Zeměměřický úřad
Navrhuje se navýšení prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 o
částku ve výši 1 553 472 Kč, která bude kryta ze Všeobecné pokladní správy.
Důvodem je navrácení části původně krácených finančních prostředků na
základě vyhodnocení obsazenosti na systemizovaných služebních místech za I.
a II. čtvrtletí 2019.
Úřad průmyslového vlastnictví
Na základě vyhodnocení obsazenosti služebních a pracovních míst za I.
a II. čtvrtletí 2019 se navrhuje navýšení prostředků na platy na rozpočtové
položce 5011 ve výši 346 608 Kč, které bude kryto ze Všeobecné pokladní
správy.
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