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92
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

Vláda nařizuje podle § 205 písm. a) zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§1
Základní ustanovení
(1) Organizační strukturu služebního úřadu
tvoří organizační útvary a služební místa, pracovní
místa, popřípadě místa, na kterých je vykonávána
práce v rámci jiných právních vztahů, (dále jen „systemizované místo“) zařazená v organizačním útvaru
nebo mimo organizační útvar.
(2) Organizačním útvarem je oddělení, odbor
a sekce. V Ministerstvu zahraničních věcí je organizačním útvarem také zastupitelský úřad.
(3) Systemizovaným místem zařazeným mimo
organizační útvar je zejména místo člena vlády, náměstka člena vlády, vedoucího služebního úřadu
a zástupce vedoucího služebního úřadu, zřizuje-li
toto systemizované místo jiný právní předpis.
§2
Systemizovaná místa
(1) Systemizovaná místa zařazená v organizačním útvaru zpravidla obsahují související správní
činnosti nebo práce.
(2) Systemizované místo, které je
a) služebním místem, obsahuje správní činnosti,
jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje
se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní
činnost,
b) pracovním místem, obsahuje práce, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce,
c) služebním místem představeného, se zřizuje
v čele organizačního útvaru, ve kterém se vykonává státní služba, nebo v čele služebního

úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které
je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož
čele představený stojí,
d) pracovním místem vedoucího zaměstnance, se
zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém
se nevykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do
které je v katalogu prací ve veřejných službách
a správě zařazena nejnáročnější práce vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním
úřadu, v jehož čele vedoucí zaměstnanec stojí.
Organizační útvary
§3
(1) Oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň
4 systemizovanými místy.
(2) Oddělení, které je
a) pracovištěm plnícím úkoly v užším územním
rozsahu, než je rozsah územní působnosti služebního úřadu, nebo součástí takového pracoviště,
b) kabinetem člena vlády, nebo
c) kanceláří člena vlády, kanceláří vedoucího služebního úřadu, kanceláří náměstka pro řízení
sekce, kanceláří státního tajemníka nebo kanceláří ředitele sekce,
lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 3 systemizovanými místy.
(3) Ve služebním úřadu, jehož organizační
strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele, ve
služebním úřadu s jinou než celostátní působností
a v zastupitelském úřadu lze oddělení zřídit za stejných podmínek jako oddělení podle odstavce 2.
(4) Vedoucí oddělení v ministerstvu nebo
v Úřadu vlády je bezprostředně podřízen řediteli odboru, vedoucímu zastupitelského úřadu, náměstkovi
pro řízení sekce, státnímu tajemníkovi nebo členovi
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vlády. Vedoucí oddělení v jiném služebním úřadu je
bezprostředně podřízen řediteli odboru, řediteli sekce, vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci,
zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
§4
(1) Odbor lze zřídit, bude-li tvořen alespoň
10 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení.
(2) Odbor, který je
a) pracovištěm plnícím úkoly v užším územním
rozsahu, než je rozsah územní působnosti služebního úřadu, nebo součástí takového pracoviště,
b) kabinetem člena vlády, nebo
c) kanceláří člena vlády, kanceláří vedoucího služebního úřadu, kanceláří náměstka pro řízení
sekce, kanceláří státního tajemníka nebo kanceláří ředitele sekce,
lze zřídit, bude-li tvořen alespoň 7 systemizovanými
místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst vedoucích oddělení.
(3) V Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu
kultury a ve služebním úřadu, jehož organizační
strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele, lze
odbor zřídit, bude-li tvořen alespoň 7 systemizovanými místy včetně alespoň 1 systemizovaného místa
vedoucího oddělení a alespoň 2 služebních míst nebo
míst, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných
právních vztahů, bezprostředně podřízených řediteli
odboru. Ustanovení odstavce 2 se na Ministerstvo
spravedlnosti, Ministerstvo kultury a služební úřad,
jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo
je v jeho čele, nepoužije.
(4) Ve služebním úřadu s jinou než celostátní
působností lze odbor zřídit za stejných podmínek
jako odbor podle odstavce 2.
(5) Ředitel odboru v ministerstvu nebo v Úřadu
vlády je bezprostředně podřízen náměstkovi pro řízení sekce, státnímu tajemníkovi nebo členovi vlády.
Ředitel odboru v jiném služebním úřadu je bezprostředně podřízen řediteli sekce, vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
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§5
(1) Sekci lze zřídit, bude-li tvořena alespoň
37 systemizovanými místy včetně alespoň 2 systemizovaných míst ředitelů odborů nebo alespoň 1 systemizovaného místa ředitele odboru a alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení bezprostředně podřízeného náměstkovi pro řízení sekce
nebo řediteli sekce.
(2) Sekci, v jejímž čele je státní tajemník, lze
zřídit i tehdy, bude-li tvořena nižším počtem systemizovaných míst, než jaký je stanoven v odstavci 1.
(3) Sekci, která je pracovištěm plnícím úkoly
v užším územním rozsahu, než je rozsah územní působnosti služebního úřadu, lze zřídit, bude-li tvořena
alespoň 25 systemizovanými místy včetně alespoň
2 systemizovaných míst ředitelů odborů nebo
alespoň 1 systemizovaného místa ředitele odboru
a alespoň 1 systemizovaného místa vedoucího oddělení bezprostředně podřízeného náměstkovi pro řízení sekce nebo řediteli sekce.
(4) V Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu
kultury a ve služebním úřadu, jehož organizační
strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele, lze
sekci zřídit za stejných podmínek jako sekci podle
odstavce 3.
(5) Náměstek pro řízení sekce je bezprostředně
podřízen členovi vlády nebo vedoucímu Úřadu
vlády. Ředitel sekce je bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu nebo jeho zástupci, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
§6
(1) Zastupitelský úřad má postavení odboru.
Ustanovení § 4 o minimálním počtu systemizovaných míst se na zastupitelský úřad nepoužije.
(2) Zastupitelský úřad lze členit na oddělení.
(3) Vedoucí zastupitelského úřadu je bezprostředně podřízen náměstkovi pro řízení sekce.
§7
(1) Kabinet člena vlády je v ministerstvu
a v Úřadu vlády bezprostředně podřízen členovi
vlády.
(2) Součástí kabinetu člena vlády jsou pracovní
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místa poradců a zaměstnanců, kteří vykonávají další
činnosti náležící do působnosti kabinetu člena vlády.
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kanceláře ředitele sekce, je bezprostředně podřízen
řediteli sekce.

(3) Počet pracovních míst zařazených v kabinetu člena vlády se stanoví proporcionálně ve vztahu
k celkovému počtu systemizovaných míst ve služebním úřadu a s přihlédnutím k rozsahu působnosti
služebního úřadu.

Organizační útvar je zpravidla tvořen nejvýše
25 systemizovanými místy bezprostředně podřízenými tomu, kdo je v jeho čele.

§8

§ 10

(1) V ministerstvu a v Úřadu vlády se zpravidla
zřizuje kancelář člena vlády, která je organizačním
útvarem zejména zabezpečujícím podporu člena
vlády při výkonu jeho řídící činnosti a při výkonu
jeho funkce člena vlády. Ten, kdo je v čele kanceláře
člena vlády, je zpravidla bezprostředně podřízen členovi vlády.

Název organizačního útvaru obsahuje označení
„oddělení“, „odbor“ nebo „sekce“. Není-li možné
nebo vhodné toto označení v názvu organizačního
útvaru uvést, v organizační struktuře služebního
úřadu se u takového organizačního útvaru uvede,
jakému organizačnímu útvaru služebního úřadu odpovídá.

(2) Ve služebním úřadu, v jehož čele není člen
vlády, se zpravidla zřizuje kancelář vedoucího služebního úřadu, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu vedoucího služebního úřadu při výkonu jeho řídící činnosti. Ten,
kdo je v čele kanceláře vedoucího služebního úřadu,
je zpravidla bezprostředně podřízen vedoucímu služebního úřadu.
(3) V ministerstvu a v Úřadu vlády je možné
zřídit kancelář náměstka pro řízení sekce, která je
organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu náměstka pro řízení sekce při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele kanceláře náměstka
pro řízení sekce, je bezprostředně podřízen náměstkovi pro řízení sekce.
(4) V ministerstvu a v Úřadu vlády je možné
zřídit kancelář státního tajemníka, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu státního tajemníka při výkonu jeho řídící činnosti. Ten,
kdo je v čele kanceláře státního tajemníka, je bezprostředně podřízen státnímu tajemníkovi.
(5) V jiném služebním úřadu je možné zřídit
kancelář ředitele sekce, která je organizačním útvarem zejména zabezpečujícím podporu ředitele sekce
při výkonu jeho řídící činnosti. Ten, kdo je v čele

§9

§ 11
(1) Státnímu tajemníkovi je podřízen organizační útvar, který zajišťuje organizační věci služby,
správu služebních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, jejichž předmětem je práce, a odměňování.
(2) Státnímu tajemníkovi může být dále podřízen organizační útvar, který plní průřezové úkoly
pro všechny oblasti působnosti služebního úřadu
nebo úkoly související s organizačním, technickým
nebo jiným obdobným zabezpečením činnosti služebního úřadu.
§ 12
Přechodné ustanovení
Služební úřad uvede svou organizační strukturu
do souladu s tímto nařízením do dne 30. června
2015.
§ 13
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
v z. Mgr. Herman v. r.
ministr kultury
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93
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2
písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

5. hořlavé kapaliny kategorie 3, je-li nejvyšší
dovolená teplota vyšší než bod vzplanutí,
6. hořlavé tuhé látky kategorie 1 a 2,
7. samovolně reagující látky a směsi typů A
až F,
8. samozápalné kapaliny kategorie 1,

Čl. I

9. samozápalné tuhé látky kategorie 1,

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění
nařízení vlády č. 621/2004 Sb., se mění takto:

10. látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2 a 3,

1. V § 1 odst. 1 se slova „Tímto nařízením se
v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví“ nahrazují slovy „Toto nařízení zapracovává
příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“.

11. oxidující kapaliny kategorie 1, 2 a 3,
12. oxidující tuhé látky kategorie 1, 2 a 3,
13. organické peroxidy typů A až F,

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

14. akutní orální toxicita kategorie 1 a 2,
15. akutní dermální toxicita kategorie 1 a 2,

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze
dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU
ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení
na trh.“.

16. akutní inhalační toxicita kategorie 1, 2 a 3,
17. toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1;
skupina 1 zahrnuje rovněž látky a směsi obsažené
v tlakových zařízeních s nejvyšší dovolenou
teplotou TS, která přesahuje bod vzplanutí tekutiny,

2. V § 3 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky
pod čarou č. 7 zní:
„a) skupina 1 zahrnuje látky a směsi, jejichž definice je uvedena v čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES)
č. 1272/20087) a které jsou klasifikovány jako
nebezpečné podle následujících tříd fyzikální
nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví,
stanovených v částech 2 a 3 přílohy I nařízení
(ES) č. 1272/2008:
1. nestabilní výbušniny nebo výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5,
2. hořlavé plyny kategorie 1 a 2,
3. oxidující plyny kategorie 1,
4. hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2,

7

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/
/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/
/2006.“.

3. V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „tekutiny“
nahrazuje slovy „látky a směsi“.
4. V § 3 odst. 3 se slova „vyšší skupinu“ nahrazují slovy „nejvyšší kategorii“.
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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94
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 30. března 2015
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro
období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016 částka 25 686 Kč.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

