
= AME OLAV 
© Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 
118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 

E-mail: epodatelna@mkcr.cz 
  

Vážený pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 15.5.2020 
MK 31818/2020 KST — 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, platném znění. 

K Vaší žádosti ze dne 30. 4. 2020 Vám sdělujeme: 

1. Je v oblasti působnosti Ministerstva kultury, a pokud ano, podle jakých právních 
předpisů, možné, aby činnosti podle zákona o státní službě vykonávali pracovníci, 
kteří nejsou k povinnému subjektu ve služebním poměru ani v pracovním poměru ve 
smyslu zákona o státní službě? 

Ne, není to možné. 

2. V jakém vzájemném vztahu jsou změna systemizace provedená příkazem ministra 

kultury č. 19/2018 ze dne 5. října 2018 a systemizace služebních a pracovních míst s 
účinností od 1. ledna 2019 schválená usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2018 č. 
783, zejména v části, která se týká Ministerstva kultury? 

Příkaz ministra je rozhodnutím o organizační změně v Ministerstvu kultury, který byl 
podkladem pro předložení návrhu systemizace na rok 2019, který vláda schválením 
systemizace akceptovala a potvrdila. 

3. Jaké konkrétní služební místo v Ministerstvu kultury bylo zrušeno bez náhrady 
zmíněnou systemizací služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019 
schválenou usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2018 č. 783? 

Bez náhrady bylo zrušeno 5 služebních míst: 
místo poř.č. 40 v Kanceláři ST



místo poř.č. 137 v Odboru výzkumu a vývoje 
místo poř.č. 27 v Památkové inspekci 
místo poř.č. 4 ředitel kabinetu ministra 
místo poř.č. 293 v Kanceláři ministra 

4. Byla změna systemizace nařízená příkazem ministra kultury č. 19/2018 ze dne 5. řijna 

2018 a roční systemizace Ministerstva kultury schválená usnesením vlády ze dne 29. 
listopadu 2018 č. 783 obsahově totožná a z jakého důvodu? 

Ano, byla. Oba akty spolu souvisí, musí být ve vzájemné shodě. 

5. Jaká služební a pracovní místa byla vlastně systemizována v rámci běžné systemizace 
na rok 2019 schválené vládou, když tatáž služební a pracovní místa byla již 
systemizována změnou systemizace provedenou příkazem ministra kultury č. 19/2018 
ze dne 5. října 2018? 

Oba dokumenty hovoří o tomtéž. Příkaz ministra je podkladem pro návrh systemizace 
Ministerstva kultury, usnesení vlády schvaluje systemizaci Ministerstva kultury jako součást 
systemizace celé státní služby ČR. 

6. Působí v současnosti zástupci Masarykovy demokratické akademie na služebních nebo 
pracovních místech v Ministerstvu kultury, případně v jiném pracovněprávním vztahu 
k uvedenému úřadu? 

Podle zákona nesmí zaměstnavatel zjišťovat ani uchovávat nebo sdělovat údaje o 
zaměstnancích, jejich vyznání, politické příslušnosti, členství v zájmových či jiných 
organizacích apod. 

Kancelář státního tajemníka


