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Úvod

Odstupňováním platových tarifů podle platových tříd jsou zaměstnanci 
ve veřejném sektoru motivováni k výkonu složitějších, odpovědnějších a na-
máhavějších prací. Jednotný systém zařazování do platových tříd u všech 
zaměstnavatelů veřejných služeb a správy zároveň zajišťuje prostupnost 
zařazování v rámci celého sektoru a přispívá k využívání potenciálu zku-
šeností načerpaných zaměstnanci u zaměstnavatelů, kde jsou předmětem 
činnosti jednodušší práce, u jiných zaměstnavatelů tohoto sektoru při vý-
konu prací složitějších zařazených do vyšších platových tříd. Prostupnost 
systému platových tříd u jednotlivých zaměstnavatelů i v rámci celého sek-
toru veřejných služeb a správy zároveň ještě silněji motivuje zaměstnance 
ke zvyšování své způsobilosti dané práce vykonávat. 

Naplňování stejných cílů lze očekávat od systému klasifikace služeb-
ních míst platovými třídami ve služebních úřadech. Státní zaměstnanec, 
jemuž bude určen platový tarif podle platové třídy stanovené pro služební 
místo, na které bude zařazen, bude motivován, stejně jako zaměstnanec 
ve veřejných službách a správě, k výkonu složitějších, odpovědnějších a na-
máhavějších správních činností v rámci daného oboru služby. 

Zařazení prací a správních činností do platových tříd podle objektiv-
ních a nestranných metod hodnocení práce vytváří základní žádoucí pocit 
spravedlivého ocenění v základní složce platu a zaručuje stabilitu celého 
platového systému. 

I při odměňování některých dalších skupin osob se s ohledem na pro-
stupnost systémů používají stejná hlediska třídění, například u přísluš-
níků bezpečnostních sborů a vojáků, a u některých z nich se vychází 
ze stejného systému platových tříd. Praktickým důvodem je žádoucí srov-
natelnost a průchodnost systémů odměňování zaměstnanců, státních za-
městnanců a uvedených dalších skupin osob. 

Nejvíce společných znaků při zařazování do platových tříd lze nalézt 
v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních za-
městnanců ve státní službě. 

Zařazování prací zaměstnanců a zároveň správních činností ve státní 
službě do platových tříd je předmětem této publikace. 

Zařazení prací, podle něhož se zaměstnanci určuje platová třída, se sta-
noví v katalogu prací ve veřejných službách a správě a zařazení správních 
činností, podle něhož se zařazují do platové třídy služební místa, se sta-
noví v katalogu správních činností. Na tom, do jaké míry se podaří správně 
aplikovat postup pro určení platové třídy, závisí do značné míry celková 
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úspěšnost procesu odměňování ve veřejných službách a správě a naplnění 
ústavního principu spravedlivé odměny za práci, diferenciační a stimu-
lační účinnost platové soustavy, objektivita procesu rozdělování prostředků 
na platy a další. Proto musí být zařazování zaměstnanců do platových 
tříd věnována náležitá pozornost. Bez pochopení a správné aplikace této 
části platové soustavy může být proces odměňování poznamenán pocitem 
zklamání z nedocenění nebo nepřiměřeného přecenění, nivelizačními ten-
dencemi, nebo naopak přílišným zveličováním rozdílů, nežádoucí subjekti-
vitou, sníženou schopností odolávat tlakům na neoprávněně vyšší zařazení 
do platových tříd a řadou dalších negativních jevů. 

Účelem této publikace je soustředit všechny potřebné informace, které 
se týkají zařazování do platových tříd, jejich vysvětlení v částech, jež snad 
mohou vzbuzovat určité pochybnosti, a názorným způsobem zdůraznit 
základní rámce a principy. 

Publikace má dvě základní části. Jedna se věnuje zařazování do plato-
vých tříd v pracovněprávních vztazích a druhá této problematice ve státní 
službě. 

První část se člení do tří oddílů a druhá část do dvou oddílů. V od-
dílu A části první i části druhé se uvádějí principy a zásady zařazování 
zaměstnanců do platových tříd včetně znění všech právních předpisů sou-
visejících se zařazováním do platových tříd a s důrazem na ty části, které 
se zařazování do platových tříd přímo týkají. Zároveň se uvádějí některé 
aspekty procesu tvorby katalogu prací a katalogu správních činností a sa-
motné podstaty platových tříd. Kromě toho jsou vyzvednuty podmínky 
a předpoklady, které je nutno splnit pro co nejúspěšnější a nejsnazší za-
řazení zaměstnance nebo služebního místa do platové třídy. Nově se na-
příklad uvádí i nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, 
které nahrazuje s účinností od 1. července 2019 původní nařízení vlády 
č. 106/2015 Sb. a kterým se snižuje počet oborů služby ze 79 na 63.

V oddílu B části první je v přehledné podobě uveden katalog prací ve ve-
řejných službách a správě s vysvětlením a komentářem k některým příkla-
dům, povoláním, dílům, případně dalším okolnostem, které jsou důležité 
pro zařazení konkrétní práce do platové třídy. V oddílu B části druhé je 
v přehledné podobě uveden katalog správních činností. 

Oddíl C části první se dále zabývá problematikou vymezení rámců pla-
tového zařazení ve vybraných typech zařízení veřejných služeb a správy. 
Uvádějí se zde příklady nejvyššího možného zařazení do platové třídy, pří-
padně obvyklých způsobů řešení platového zařazení dalších prací. Vedle 
horních nepřekročitelných limitů jsou uvedeny příklady, které odpovídají 
obvyklé dělbě práce, a je třeba počítat s tím, že způsob vykonávání prací 
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v jiné organizaci může být odlišný a tím se může lišit od uvedeného zařa-
zení do platových tříd. Ve druhé části se oddíl C neuvádí.

Podmínky pro výkon prací ve veřejných službách a správě se ne-
ustále mění a tím dochází i ke změnám v jejich zařazení do platových tříd 
a v uspořádání katalogů. Katalogy musí na uvedené změny reagovat, což 
má však i svoji negativní stránku, a to v administrativní náročnosti procesu 
uplatnění jeho změn v praxi. Pro jeho snazší uplatnění by měla sloužit 
mimo jiné tato publikace, která všechny předpisy i komentáře k nim uvádí 
ve znění účinném k datu vydání této knihy. 

Vzhledem ke komplexnímu pojetí a podrobnému výkladu problémů 
spojených se zařazováním zaměstnanců do platových tříd lze předpoklá-
dat, že se tato publikace stane dobrým pomocníkem při personální práci 
ve veřejných službách a správě. 

Na závěr bych chtěl poděkovat Františkovi Alinčemu, který se na zpra-
cování publikace v předchozích letech podílel a z jehož koncepce některé 
komentáře, zejména k zařazení provozních a výrobních prací, i v tomto 
vydání vycházejí.

Ing. Ivan Tomší
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1. Diferenciace platu podle složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti práce

Plat zaměstnanců ve veřejných službách a správě je možné diferencovat 
pouze podle hledisek souvisejících s vykonávanou prací – § 109 odst. 4 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákoník práce). Mzda a plat se podle tohoto ustanovení poskytují po-
dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracov-
ních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 
výsledků. Za základ výdělkové diferenciace za celou sféru veřejných služeb 
a správy je pak možno zvolit pouze hlediska, podle kterých lze diferencovat 
plat všech zaměstnanců této sféry. Ze všech hledisek, podle kterých se po-
skytuje plat v České republice, je pouze jediné, které splňuje uvedenou 
podmínku obecnosti, a tím je složitost, odpovědnost a namáhavost práce. 
Žádné z dalších hledisek, podle kterých se poskytují ostatní složky platu, 
již takto univerzální nejsou. Uplatňují se pouze u některých zaměstnanců 
nebo vybraných skupin zaměstnanců (příplatek za vedení, zvláštní přípla-
tek, příplatek za práci v noci, v sobotu nebo v neděli, za přesčas, ve svátek) 
nebo jsou složky platu podle těchto hledisek přiznávány pouze zaměstnan-
cům, kteří splní podmínky pro jejich přiznání, přičemž nemusí být přísluš-
ná složka platu při nedodržení stanovených podmínek poskytnuta vůbec 
(osobní příplatek, odměna, cílová odměna).

Má-li složka platu poskytovaná podle složitosti, odpovědnosti a namá-
havosti práce v dostatečné míře zajistit základní výdělkovou diferenciaci 
všech zaměstnanců celé sféry veřejných služeb a správy, musí postihovat 
v dostatečné míře všechny aspekty, podle kterých lze složitost práce spe-
cifikovat.

Aspekty složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
Složitost, odpovědnost a namáhavost prací vykonávaných zaměstnanci ve-
řejných služeb a správy se posuzuje podle těchto hledisek a aspektů:

 Odborná příprava
Hlediskem se hodnotí nároky práce na kvalifikaci. Konkrétně se vyjadřuje 
úrovní teoretické přípravy, tj. stupněm vzdělání poskytovaným školskou 
výchovně-vzdělávací soustavou, který je pro výkon práce nezbytně potřebný.

1. DIFERENCIACE PLATU PODLE SLOŽITOSTI, ODPOVĚDNOSTI...
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4. Zařazování do platových tříd  
podle zákoníku práce

Zákoníkem práce se stanoví základní platová práva zaměstnanců a rámec 
pro podrobnou úpravu těchto práv v prováděcím předpisu. V § 123 tohoto 
zákona se stanoví způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd. 

Podle tohoto ustanovení se do platové třídy zaměstnanec zařadí po-
dle nejnáročnější práce, kterou v rámci druhu práce vykonává. Totéž pla-
tí i pro vedoucího zaměstnance, který se však navíc může zařadit podle 
platové třídy práce, jejíž výkon řídí. Dojde-li u zaměstnance ke sjednání 
nového druhu práce nebo změní-li se mu nejnáročnější práce, kterou za-
městnanec vykonává v rámci sjednaného druhu práce, je nutno u tohoto 
zaměstnance provést nové zařazení do platové třídy, stejně jako je třeba 
přeřadit zaměstnance v případě změny právního předpisu, kterým se sta-
noví zařazení práce do jiné platové třídy.

Dále se na základě § 123 odst. 6 písm. b) zákoníku práce zmocňuje vláda, 
aby v souladu s charakteristikami platových tříd uvedenými v příloze stano-
vila nařízením zařazení prací do platových tříd. Tímto prováděcím předpi-
sem je nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.

4.1 Plat v zákoníku práce
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1. ČÁST

DÍL 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE

 1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK

V nejnižších platových třídách tohoto povolání se jedná o běžné práce admi-
nistrativní, které se zřejmě samostatně a jednotlivě vyskytovat nebudou, ale 
budou součástí kumulovaného popisu pracovní činnosti přípravného a pomoc-
ného charakteru bez zvláštního nároku na kvalifikaci. Výkon náročnějších prací 
ve spisovnách je upraven zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou uvedené 
práce s datovými schránkami ve dvou platových třídách s tím, že komplexní za-
jišťování této práce je soubor všech úkonů a povinností při odesílání a přijímání 
dokumentů uvedených v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a au-
torizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

1. platová třída
1. Přenášení nebo jiné manipulace s dokumenty nebo kancelářskými po-

můckami a materiálem.

2. platová třída 
1. Zaprotokolovávání dokumentů a vedení jejich evidence.
2. Pořizování dat na nosná media.

3. platová třída
1. Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých po-

stupů nebo rámcových instrukcí.
2. Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových 

záznamů.
3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.

4. platová třída
1. Práce s textovým editorem.
2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.

Podmínky pro příjem, označování, evidenci, rozdělování a oběh a odesílání 
dokumentů v podatelnách a výpravnách stanoví vyhláška č. 259/2012 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. 

3. Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle přísluš-
ných předpisů (pozn. autora: § 8 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a vyhláška č. 259/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.). 
Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stano-
vených postupů.

1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
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veřejného opatrovnictví, činnosti nezúčastněné osoby nebo v oblasti poskytování 
informací v informačním centru. Dále se zpřesňuje a aktualizuje stávající vymezení 
některých prací, například v oblasti poskytování pomoci občanům v nepříznivé 
životní situaci.

 2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

V povolání 2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy se zařazují do pla- 
tových tříd:

a)  práce, jejichž předmětem jsou obecné postupy správních orgánů při výkonu 
působnosti v oblasti veřejné správy, zejména postupy ve správním řízení,

b)  právní a legislativní činnosti,

c)  inspekční, dozorové a kontrolní činnosti kontrolních orgánů (orgánů územních 
samosprávných celků a ostatních orgánů státní správy, do jejichž působnosti 
náleží specializovaná kontrola, odborný dozor nebo inspekce podle zvláštních 
předpisů) zaměřené na plnění povinností vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů nebo uložených na základě těchto předpisů,

d)  další společné práce, které jsou součástí výkonu působnosti v oblasti veřejné 
správy (informační, metodické, konzultační činnosti, náhrady škod a regresní 
úhrady těchto náhrad škod způsobených nesprávným úředním postupem, 
zřizovatelské a zakladatelské funkce aj.),

e)  práce jejichž předmětem jsou agendy, obory nebo jiné úseky výkonu státní 
správy nebo samosprávy, pokud není jejich zařazení do vyšších platových tříd 
uvedeno v dalších povoláních v této části.

4. platová třída
 1. Provádění dílčích prací ve státní správě a samosprávě, například shro-

mažďování, třídění, uspořádávání, aktualizace a kontrola formálních 
náležitostí a úplnosti podání, protokolů, záznamů, písemných vyhoto-
vení rozhodnutí, podkladů a dalších písemností ve správním řízení.
Provádění dílčích úkonů ve správním řízení, například při poskytování 
pomoci podateli při doplňování formálních náležitostí podání podle § 37 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen SŘ).

 2. Doručování úředních písemností. Předvolávání osob ke správnímu or-
gánu. Předvolávání účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.
Doručování písemností správního orgánu doručovatelem (úřední osobou), 
případně jejich uložení podle § 19 až § 24 SŘ. Písemné vyhotovení a do-
ručení předvolání podle § 59 SŘ.

5. platová třída
 1. Provádění jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání 

jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, 
vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných 
prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování veřejné vyhlášky, 

2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
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vyměřování správních nebo jiných poplatků, provádění místních šetření 
podle daných pokynů.
Příjem ústního podání do protokolu (§ 37 odst. 4 SŘ), kompletace součástí 
a pořízení soupisu součástí spisu (§ 17 odst. 1 SŘ), ohledávání věcí na místě 
podle jednoznačného předem stanoveného postupu (například při prová-
dění důkazu ohledáním podle § 54 SŘ) a jiné jednotlivé, ne zcela rutinní 
správní úkony, které předpokládá správní řád, například při vydávání 
rozhodnutí podle § 71 SŘ apod.

 2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náleži-
tostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jed-
noduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a do-
plňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné 
dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účast-
níkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při 
postoupení pro nepříslušnost.
Příprava a vedení podkladů pro vydání rozhodnutí podle § 50 SŘ v nejjed-
nodušším správním řízení nebo provádění jednoduchých úkonů při jejich 
opatřování. Zasílání dožádaných spisů v poštovní zásilce (§ 17 odst. 2 SŘ).

6. platová třída
 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s ma-

lým počtem účastníků.
Příprava rozhodnutí správního orgánu v nejjednodušších věcech s jedno-
značným postupem.

 2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných 
postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně 
jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, 
o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správ-
ním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vy-
jádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání 
a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu 
listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky 
správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
Příprava a vedení podkladů pro vydání rozhodnutí podle § 50 SŘ v nejjed-
nodušším správním řízení nebo provádění jednoduchých úkonů při jejich 
opatřování. Zasílání dožádaných spisů v poštovní zásilce (§ 17 odst. 2 SŘ). 
Příprava usnesení (§ 76 SŘ) například podle § 11, § 12, § 13, § 28 a § 38 SŘ. 
Pořizování protokolu podle § 18 SŘ.

 3. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
Zajišťování procesu doručování písemností celého správního orgánu podle 
§ 19 až § 26 SŘ.

 4. Nezávislé sledování a protokolární osvědčování skutečností a dějů 
osobou, která není na těchto věcech zúčastněna podle jiných právních 
předpisů.

Referent společné státní správy a samosprávy



Zařazování do platových  
tříd ve vybraných zařízeních
veřejných služeb a správy

ODDÍL C
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DOMOV MLÁDEŽE

Přehled povolání Zařazeno  
podle povolání

Platová 
třída

Číslo 
bodu 
(usta-

novení)
Ředitel domova mládeže – odborné 
řízení systémových specializovaných 
prací v přípravě výchovného proce-
su; koordinace ekonomické, perso-
nální, technické, provozní, majetko-
vé a organizační správy

2.16.02 
– Vychovatel 

11 1

1.01.12 – Koordi-
nační, projekto-
vý a programový 
pracovník 

11 2

Vedoucí vychovatel – koordinace  
činnosti vychovatelů

2.16.02 
– Vychovatel 

10 3

Vychovatel – komplexní výchovná, 
vzdělávací, diagnostická a preven-
tivní činnost, optimalizace procesů 
při výchově studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami

2.16.02 
– Vychovatel 

10 1

Vychovatel – komplexní vychovatel-
ská činnost spojená s tvorbou a prů-
běžnou aktualizací pedagogické 
dokumentace 

2.16.02 
– Vychovatel 

9 1

Hospodář domova mládeže – finan-
cování, rozpočet, účetnictví, persona-
listika, příp. další provozní práce

1.02.04 
– Rozpočtář

10 1

Správce – údržbářské a specializova-
né odborné školnické práce 2.21.25 – Školník

4

5

1

1

Uklízeč – běžný i těžký úklid
1.06.06 – Uklízeč

1

2

1

1

Vedoucí kuchyně (velkokapacitní 
stravovací provoz)

2.05.06 – Provozář 8 1

Kuchař školní kuchyně 
– technologicky náročná jídla

2.05.02 – Kuchař 5 1

Kuchař 2.05.02 – Kuchař 4 1

Kuchař – dohotovování a výdej jídel 2.05.02 – Kuchař 3 1, 2

DOMOV MLÁDEŽE
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II./A.

1. Plat státního zaměstnance 

Odměňování státních zaměstnanců ve správních úřadech se podle § 144 
odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o státní službě), řídí zákoníkem práce, není-li tímto zákonem 
stanoveno jinak. Plat se tedy podle tohoto ustanovení poskytuje státním za-
městnancům v zásadě stejně jako ostatním zaměstnancům ve veřejných 
službách a správě.

Lze předpokládat, že největší část platu většiny státních zaměstnanců 
bude tvořit platový tarif diferencovaný podle složitosti, odpovědnosti a na-
máhavosti služby v platových třídách a podle započitatelné praxe v plato-
vých stupních. 

Státnímu zaměstnanci přísluší podle ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlá-
dy č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění 
pozdějších předpisů, platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou 
pro služební místo, na které je zařazen, a pro platový stupeň, do kterého 
je zařazen. Představenému přísluší podle § 1 odst. 2 tohoto nařízení vlády 
platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo 
představeného, na které byl státní zaměstnanec jmenován, a pro platový 
stupeň, do kterého je zařazen.

Služební místo se ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nařízení 
vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, zařadí 
do platové třídy (klasifikuje platovou třídou), do které je v katalogu správ-
ních činností, který je stanoven v příloze k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., 
o katalogu právních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., za-
řazena nejnáročnější správní činnost. Služební místo představeného se po-
dle § 2 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 92/2015 Sb. klasifikuje platovou 
třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější 
správní činnost vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřa-
du, v jehož čele představený stojí. 

Menší část platového tarifu (nejvýše ¹/³) závisí na započitatelné praxi, 
podle níž se státní zaměstnanec zařadí do platového stupně.

Státnímu zaměstnanci na služebním místě ve 12. a vyšší platové třídě, 
které je označené za klíčové a v oboru státní služby zvlášť uvedené v pří-
loze č. 1 k tomuto nařízení, může služební orgán určit platový tarif až ve 
výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové 
třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen 
nebo jmenován. Předpokladem je plnění nejsložitějších služebních úkolů 
s nejvyšší mírou znalostí, dovedností a zkušeností. 

1. PLAT STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE
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4.4.5.2 Nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby  
– od 1. 7. 2019

4.4 Platové a další prováděcí právní předpisy k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě...
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4.4 Platové a další prováděcí právní předpisy k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě...
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II./B.

ČÁST 2. ZAŘAZENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČLENĚNÝCH  
PODLE ODBORNÉHO ZAMĚŘENÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD

 DÍL 1. FINANCE

6. platová třída
 1. Provádění kontrol dotací nebo vyhledávací činnost podle přesně stano-

vených postupů.

7. platová třída
 1. Provádění kontrol dotací podle rámcových pokynů.

8. platová třída
 1. Provádění vyhledávací činnosti.

9. platová třída
 1. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v ob-

lasti ochrany vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
 2. Rozpis ukazatelů státního rozpočtu, sledování čerpání rozpočtu, plnění 

závazných ukazatelů a dodržování mzdové regulace, rozborová činnost 
a analýza vývoje nákladovosti vůči rozpočtovaným subjektům.

 3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných pro-
středků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných 
rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich 
neoprávněné použití nebo zadržení.

 4. Zajišťování agendy správy ve věcech veřejných sbírek včetně dozoru.
 5. Rozpis ukazatelů a sledování čerpání fondů Evropské unie, rozborová 

činnost a analýza vývoje nákladovosti vůči rozpočtovaným subjektům.
 6. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů do-

mácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatelstva.
 7. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných 

údajů o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovi-
tostí zjištěných ze znaleckých posudků.

 8. Zajišťování agendy zpracovávání controllingových šetření, sběr a zpra-
covávání dat. Zpracovávání standardních controllingových analýz.

10. platová třída
 1. Provádění rozpočtových opatření finančního vztahu státního rozpočtu 

k rozpočtu územních samosprávných celků v průběhu rozpočtového 
roku.

 2. Koordinace kontrolní působnosti ministerstva financí ve vztahu k územ-
ním rozpočtům, kontrola stanovených podmínek u poskytovaných do-
tací, zpracovávání návrhů rozhodnutí k předloženým žádostem o povo-
lení úlev z placení odvodů a penále z důvodu zamezení tvrdosti zákona.

 3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory 
a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých 
přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. 

ČÁST 2. ZAŘAZENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČLENĚNÝCH PODLE ODBORNÉHO...
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 3. Tvorba koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v ná-
vaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací 
a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezi-
národních orgánů.

 4. Koordinace a usměrňování výkonu dozoru nebo kontroly elektronic-
kých komunikací v celostátním měřítku.

 5. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality služeb 
elektronických komunikací, včetně návrhů na změnu hodnocených pa-
rametrů a limitů, rozhodování ve sporech.

 6. Koordinace a metodické usměrňování přidělování a využívání čísel, 
jmen a adres v návaznosti na celostátní systémy a programy elektro-
nických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami 
a dokumenty mezinárodních orgánů.

 7. Systémová koordinace odborných specializovaných oblastí elektronic-
kých komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidě-
lování a využívání rádiového spektra.

 8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nebo kontroly 
v oblasti elektronických komunikací při ochraně ekonomických zájmů 
spotřebitele nebo státu.

 9. Provádění přezkumu všeobecné dostupnosti univerzální služby v elek-
tronických komunikacích.

13. platová třída
 1. Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikacích.
 2. Stanovování zásad státní politiky a regulace včetně ochrany spotřebitele 

v oblasti elektronických komunikací.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování elektronických ko-

munikací včetně ochrany zájmů spotřebitele v oblasti elektronických 
komunikací.

14. platová třída
 1. Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik 

elektronických komunikací včetně tvorby jejich hlavních zásad.

15. platová třída
 1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační poli-

tiky státu.

 DÍL 57. INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

6. platová třída
 1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související 

evidence.
 2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, iden-

tifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru 
včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě poskyt-
nutých údajů a ověření jejich správnosti.

DÍL 57. Informační systémy veřejné správy
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