III.
Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. listopadu 2019
Vládě České republiky je předkládán „Návrh na změnu systemizace
služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 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, usnesením vlády ze
dne 24. června 2019 č. 451 s účinností od 1. července 2019 a 1. srpna 2019,
usnesením vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 591 s účinností od 1. září a 1. října
2019 a usnesením vlády ze dne 30. 9. 2019 č. 693 s účinností od 1. října 2019.
Navrhuje se, aby s účinností od 1. listopadu 2019 vláda schválila změnu
systemizace, která vychází z následujících skutečností:
Úřad vlády
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení prostředků na platy na
služebních místech o částku 114 270 Kč. Důvodem je vyslání státního
zaměstnance na stáž v rámci programu NEPT do Evropské komise.
Ministerstvo zahraničních věcí
Navrhuje se dílčí změna platových tříd na 4 neobsazených
systemizovaných místech ostatních státních zaměstnanců v ústředí
ministerstva a na zastupitelském úřadu v Hanoji. Důvodem je změna
vykonávaných činností včetně činností, které jsou rozhodující pro klasifikaci
míst platovou třídou. Navrhovaná změna je ve vztahu ke státnímu rozpočtu na
rok 2019 neutrální.
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 886 431 Kč. Objem
prostředků na platy na rozpočtové položce 5011 (platy zaměstnanců na
pracovních místech) se předloženým návrhem nemění.
Návrh na navýšení je předkládán na základě vyhodnocení obsazenosti
systemizovaných míst ve 2. čtvrtletí letošního roku.
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
V oddělení projektová kancelář se navrhuje zřízení 1 služebního místa
ostatních státních zaměstnanců klasifikovaného 13. pt, a to na dobru určitou do
31. prosince 2021. Místo se zřizuje za účelem zajištění realizace schváleného
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projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Zavedení systému
řízení kvality na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“.
Za účelem zajištění realizace výše zmíněného projektu se dále navrhuje
prodloužení platnosti 1 pracovního místa ostatních státních zaměstnanců ve
12. pt a 1 pracovního místa, u kterého se zároveň z důvodu změny
nejnáročnější vykonávané činnosti navyšuje 11. pt na 12. pt. Platnost obou
systemizovaných míst bude prodloužena do 31. prosince 2021.
Návrh na změnu systemizace také spočívá v přesunu finančních
prostředků na platy v částce 100 000 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy
zaměstnanců na pracovních místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy
zaměstnanců na služebních místech). Změna je navrhována za účelem
optimalizace finančních prostředků na platy.
Ministerstvo vnitra
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 služebního místa
představeného v 15. pt a recipročním zřízení 1 služebního místa, které není
místem představeného, v 15. pt. Důvodem je reorganizace sekce pro státní
službu spočívající ve zrušení oddělení právní podpory a převedení stávající
agendy a ostatních míst zrušovaného oddělení na jiná oddělení sekce.
Dále je navrhována změna v souvislosti s prodloužením doby realizace
projektu "Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon
prioritních agend veřejné správy" do 31. 12. 2022, a to změna spočívající
v prodloužení doby určité s trváním do 30. 4. 2021 na dobu určitou s trváním
do 31. 12. 2022 u:
- 2 služebních míst, která nejsou místy představeného, v 15. pt;
- 12 služebních míst, která nejsou místy představeného, ve 14. pt;
- 11 služebních míst, která nejsou místy představeného, ve 13. pt;
- 1 služebního místa, které není místem představeného, v 11. pt.
Místa jsou plně hrazena z prostředků EU.
Obdobně je navrhována změna v souvislosti s prodloužením doby
realizace projektu “Kompetenční centrum metodického, procesního a
projektového řízení MV ČR II“ (KOMPII) do 30. 6. 2023, a to změna spočívající
v prodloužení doby určité s trváním do 31. 12. 2020 na dobu určitou s trváním
do 30. 6. 2023 u:
- 7 služebních míst, která nejsou místy představeného, ve 13. pt;
- 1 služebního místa, které není místem představeného, ve 12. pt.
Místa jsou plně hrazena z prostředků EU.
Obsahem návrhu je též změna spočívající v navýšení objemu prostředků
na platy na služebních místech o částku 94 098 Kč. Důvodem je vyslání
národního experta z odboru mezinárodní spolupráce a Evropské unie do
Evropské komise.
Správa základních registrů
Návrh na změnu systemizace spočívá ve snížení objemu prostředků na
platy v částce 215 000 Kč na rozpočtové položce 5013 (platy zaměstnanců na
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služebních místech). Důvodem změny je vyhodnocení čerpání a následné
rozhodnutí o přerozdělení prostředků na platy a související výdaje v rámci
kapitoly.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Navrhuje se navýšení objemu finančních prostředků na platy státních
zaměstnanců (rozpočtová položka 5013) o částku 168 320 Kč ze zdrojů
všeobecné pokladní správy. Důvodem je kofinancování finančních prostředků
souvisejících s vysláním státního zaměstnance na stáž v institucích Evropské
unie.
Agentura pro podnikání a inovace
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč
z rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky
5011 (platy na pracovních místech). Důvodem požadované změny je potřeba
zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců na
pracovních místech.
Puncovní úřad
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 140 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
pokrytí finančního ohodnocení zaměstnanců ve služebním poměru za plnění
mimořádných úkolů.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 600 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
potřeba ohodnocení zaměstnanců ve služebním poměru, kteří se v roce 2019
výrazně podíleli na řešení úkolů v oblasti zdravotnických prostředků.
Ministerstvo zdravotnictví
Z důvodu potřeby posílit agendy vykonávané v režimu zákoníku práce je
navrhováno zrušení jednoho služebního místa v 11. pt a na místo něj vytvoření
nového pracovního místa v oddělení dotačních programů v 11. pt.
Dále návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení finančních
prostředků na platy o 1 420 000 Kč (400 000 Kč na služebních místech a
1 020 000 Kč na platy na místech v režimu zákoníku práce). Důvodem je
realizace projektu „Pacientský HUB“, který je součástí „Programu zdraví“.
Český statistický úřad
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Návrh změny systemizace Českého statistického úřadu spočívá
v navýšení objemu prostředků na platy o 908 835 Kč (823 835 Kč na platy na
služebních místech a 85 000 Kč na platy na místech v režimu zákoníku práce).
Částka 577 000 Kč bude použita na zabezpečení zpracování výsledků
voleb do zatupitelstev 9 obcí v 5 krajích (Středočeský, Karlovarský, Ústecký,
Jihomoravský a Olomoucký) a na opakované volby ve městě Strakonice
konané 14. prosince 2019.
Na realizaci studijní návštěvy v ČSÚ pro Státní statistický úřad Severní
Makedonie na téma Balancing of nonfinancial assets bude čerpána částka
24 020 Kč.
Z důvodu zapojení ČSÚ do twinningového projektu EU Strengthening the
Capacity of the Georgian Statistical System bude čerpáno 307 815 Kč.
Český úřad zeměměřický a katastrální
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 550 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
pokrytí finančních nároků na vyplacení odměn zaměstnancům na služebních
místech za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů v oblasti
informačních a komunikačních technologií.
Zeměměřický úřad
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 125 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5024. Důvodem požadované změny systemizace je pokrytí finančních
nároků na výplatu odstupného dle zákoníku práce.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 60 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5024. Důvodem požadované změny systemizace je pokrytí finančních
nároků na výplatu odstupného dle zákoníku práce.
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 90 000 Kč
z rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky
5011 (platy na pracovních místech). Důvodem požadované změny je zajištění
vyplacení finančních odměn pro zaměstnance na pracovních místech, kteří
zajišťují činnosti související s rekonstrukcí budovy katastrálního úřadu.
Katastrální úřad pro Královehradecký kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 20 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
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související potřeba ohodnocení zaměstnanců ve služebním poměru, kteří
zajišťovali pracovní úkoly ve služebním úřadu.
Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 40 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
převod finančních prostředků k ohodnocení zvýšeného úsilí zaměstnanců ve
služebním poměru, kteří zajištovali činnosti za zaměstnance v pracovním
poměru po dobu jejich pracovní neschopnosti.
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
čerpání finančních prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech,
kteří zajišťovali činnosti za nepřítomné zaměstnance v pracovním poměru.
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 306 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5025. Důvodem požadované změny systemizace je pokrytí finančních
nároků na výplatu odbytného.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 330 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
pokrytí finančních nároků na služebních místech.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 90 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
související potřeba ohodnocení zaměstnanců ve služebním poměru, kteří
zajišťovali pracovní úkoly ve služebním úřadu za dlouhodobě nemocné
zaměstnance v pracovním poměru.
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
potřeba zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na platy
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zaměstnanců na služebních místech k vyplacení odměn za plnění mimořádných
úkolů.
Dále se navrhuje převod finančních prostředků ve výši 61 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5024. Důvodem požadované změny systemizace je pokrytí finančních
nároků na výplatu odstupného dle zákoníku práce.
Katastrální úřad pro Vysočinu
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 200 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
převod finančních prostředků k ohodnocení zvýšeného úsilí zaměstnanců ve
služebním poměru, kteří zajištovali agendy v ekonomické oblasti za
zaměstnance v pracovním poměru po dobu jejich pracovní neschopnosti.
Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 240 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
související potřeba ohodnocení zaměstnanců ve služebním poměru, kteří
zajišťovali pracovní úkoly ve služebním úřadu za dlouhodobě nemocné
zaměstnance v pracovním poměru.
Zeměměřický a katastrální inspektorát Brno
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 70 000 Kč
z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních místech) do rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech). Důvodem požadované změny je
pokrytí finančního ohodnocení zaměstnanců ve služebním poměru, kteří
zajišťovali činnosti za zaměstnance v pracovním poměru se zkráceným
pracovním úvazkem.
Zeměměřický a katastrální inspektorát Pardubice
Navrhuje se převod finančních prostředků ve výši 64 000 Kč
z rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky
5024. Důvodem požadované změny systemizace je pokrytí finančních nároků
na výplatu odstupného dle zákoníku práce.
Archiv bezpečnostních složek
Návrh na změnu systemizace spočívá v přesunu finančních prostředků
na platy v částce 800 000 Kč z rozpočtové položky 5013 (platy zaměstnanců na
služebních místech) na rozpočtovou položku 5011 (platy zaměstnanců na
pracovních místech). Změna je navrhována za účelem optimalizace finančních
prostředků na platy.
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Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Návrh na změnu systemizace spočívá v převodu finančních prostředků
ve výši 1 100 000 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy zaměstnanců na
pracovních místech) do rozpočtové položky 5013 (platy zaměstnanců na
služebních místech). Změna je navrhována za účelem optimalizace finančních
prostředků na platy a dále za účelem ohodnocení zaměstnanců ve služebním
poměru, kteří zajišťovali pracovní úkoly ve služebním úřadu za chybějící
zaměstnance v pracovním poměru.
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