III.
Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. května 2021
Schválením navrhovaných změn bude změněna systemizace schválená usnesením
vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1272 ve znění úpravy schválené usnesením vlády ze dne
21. prosince 2020 č. 1351 a změn provedených vládou České republiky a Ministerstvem
vnitra v dohodě s Ministerstvem financí v roce 2021.
Navrhuje se, aby s účinností od 1. května 2021, pokud není v textu uvedeno jinak,
vláda schválila změnu systemizace následujících služebních úřadů:
Ministerstvo zahraničních věcí
Jedním z hlavních bodů návrhu Ministerstva zahraničních věcí jsou změny
vyplývající z další fáze reorganizace odboru informačních a komunikačních technologií,
která spočívá ve zrušení oddělení síťového provozu a oddělení agendových informačních
systémů. V rámci výše zmíněných organizačních útvarů včetně stávajícího oddělení
provozu dochází ke zrušení celkem 8 služebních míst (z toho 2 míst představených ve
14. pt, 1 místa ostatního státního zaměstnance ve 14. pt a 5 míst ostatních státních
zaměstnanců ve 13. pt), která budou využita k posílení odborných agend napříč
ministerstvem. Jedná se o druhou fázi celkové reorganizace IT útvarů, kdy převážná část
předmětné agendy postupně přejde do správy podřízené organizace ministerstva –
Diplomatického servisu, kde vzniká zcela nový vnější informační systém s cílem posílení
kybernetické bezpečnosti.
S reorganizací odboru informačních a komunikačních technologií souvisí zřízení
nového oddělení konzulárních informačních systémů ve vízovém odboru sekce právní
a konzulární včetně místa představeného ve 14. pt. Na služebních místech, která budou
do tohoto útvaru převedena právě převážně z odboru informačních a komunikačních
technologií, budou zajišťovány specifické činnosti týkající se správy, rozvoje
a administrace vízových a konzulárních informačních systémů. Cílem navrhované změny
je zejména zajištění správného fungování celé sítě vízového systému.
Navrhuje se zřízení nového oddělení zvláštních opatření v bezpečnostním odboru,
a to včetně služebního místa představeného ve 14. pt a 3 služebních míst ostatních státních
zaměstnanců klasifikovaných 13. pt, jež vznikají náhradou za místa zrušená v odboru
informačních a komunikačních technologií. Důvodem je zajištění kontroly a eliminace
úniku informací v ministerstvu.
Další navrhovanou změnou je zřízení nového oddělení udržitelného rozvoje, vědy
a výzkumu začleněného do odboru veřejné diplomacie a krajanů. Služební místo
představeného ve 14. pt vzniká náhradou za jedno z míst zrušených v odboru
informačních a komunikačních technologií. Jedním z hlavních důvodů navrhované
změny je potřeba zajištění řádného plnění požadavků, závazků a cílů vyplývajících
z koncepce zahraniční politiky ČR v oblasti udržitelného rozvoje či kultury.
Z důvodu změny charakteru činností a za účelem jejich sjednocení v rámci
příslušného útvaru se 1 pracovní místo ostatního zaměstnance ve 14. pt zařazené
v odboru zahraničněpolitických analýz a plánování navrhuje nově vymezit jako místo
služební.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
V odboru řízení projektů se navrhuje zrušení oddělení projektů služeb zaměstnanosti
včetně místa představeného klasifikovaného 13. pt a oddělení projektů dalšího vzdělávání
včetně projektového místa vedoucího ve 12. pt systemizovaného na dobu určitou do
30. června 2023. Zároveň se v tomto odboru navrhuje zřídit nové oddělení projektů
inovací a budoucnosti trhu práce s místem představeného ve 13. pt, kam bude zařazeno
také nové pracovní projektové místo na dobu určitou do 30. června 2023 zřízené náhradou
za původní místo vedoucího. Hlavním důvodem těchto změn je optimalizace
a zefektivnění výkonu činností v rámci odboru s cílem vytvoření adekvátních podmínek
pro přípravu nového programového období Operačního programu Zaměstnanost (dále jen
„OPZ+“).
Česká správa sociálního zabezpečení
Navrhuje se zrušení celkem 5 služebních míst ostatních státních zaměstnanců
(1x 13. pt, 1x 12. pt, 1x 11. pt, 1x 10. pt a 1x 9. pt). Náhradou se navrhuje zřídit služební
místa v novém oddělení poskytování telefonických informací v oblasti důchodového
pojištění v OSSZ Děčín. Důvodem této změny je potřeba zajištění řádného pokrytí
zvýšeného počtu dotazů a požadavků klientů vztahujících se k agendě důchodového
pojištění, což úzce souvisí se změnou způsobu komunikace klientů ČSSZ v době
probíhající pandemie COVID-19.
Z důvodu změny charakteru činností se u 1 neobsazeného služebního místa ostatního
státního zaměstnance v 7. pt zařazeného v oddělení výplat do zahraničí navrhuje jeho
nové vymezení na místo pracovní, které se začlení do oddělení dodatečného vyúčtování
výplat I.
Pražská správa sociálního zabezpečení
Z důvodu změny charakteru činností se u 1 služebního místa ostatního státního
zaměstnance v 8. pt zařazeného v oddělení nemocenského pojištění VII navrhuje jeho
nové vymezení na místo pracovní.
Okresní správa sociálního zabezpečení Brno – venkov
Z důvodu změny charakteru činností se u 1 služebního místa ostatního státního
zaměstnance v 8. pt zařazeného v oddělení nemocenského pojištění navrhuje jeho nové
vymezení na místo pracovní klasifikované 7. pt, které se začlení do oddělení vnitřní
správy.
Dále se navrhuje zřízení 1 pracovního místa ostatního zaměstnance ve 13. pt, které
bude za účelem zajištění řádného výkonu agendy oddělení lékařské posudkové služby
zřízeno náhradou za zrušené neobsazené pracovní místo ostatního zaměstnance v OSSZ
Uherské Hradiště.
Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín
Navrhuje se zřízení nového oddělení poskytování telefonických informací v oblasti
důchodového pojištění včetně místa představeného klasifikovaného 11. pt (náhrada za
neobsazené služební místo ostatního státního zaměstnance v 10. pt zrušené v oddělení
lékařské posudkové služby) a 6 služebních míst ostatních státních zaměstnanců v 9. pt,
která se zřizují náhradou za místa zrušená v ústředí ČSSZ a v OSSZ Kolín. Důvodem této
změny je potřeba zajištění řádného pokrytí zvýšeného počtu dotazů a požadavků klientů
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vztahujících se k agendě důchodového pojištění, což úzce souvisí se změnou způsobu
komunikace klientů ČSSZ v době probíhající pandemie COVID-19.
Ke zrušení se navrhuje 1 neobsazené pracovní místo ostatního zaměstnance ve 13. pt,
které bude za účelem zajištění řádného výkonu agendy oddělení lékařské posudkové
služby recipročně zřízeno v OSSZ Karviná.
Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava
Z důvodu změny charakteru činností se u 1 služebního místa ostatního státního
zaměstnance v 6. pt zařazeného v oddělení vnitřní správy navrhuje jeho nové vymezení
na místo pracovní klasifikované 7. pt.
Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná
Navrhuje se zřízení 1 pracovního místa ostatního zaměstnance ve 13. pt, které bude
za účelem zajištění řádného výkonu agendy oddělení lékařské posudkové služby zřízeno
náhradou za zrušené neobsazené pracovní místo ostatního zaměstnance v OSSZ Děčín.
Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín
Navrhuje se zrušení 1 neobsazeného služebního místa ostatního státního
zaměstnance klasifikovaného 10. pt zařazeného v oddělení lékařské posudkové služby.
Náhradou se navrhuje zřízení 1 služebního místa v novém oddělení poskytování
telefonických informací v oblasti důchodového pojištění v OSSZ Děčín. Důvodem této
změny je potřeba zajištění řádného pokrytí zvýšeného počtu dotazů a požadavků klientů
vztahujících se k agendě důchodového pojištění, což úzce souvisí se změnou způsobu
komunikace klientů ČSSZ v době probíhající pandemie COVID-19.
Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov
Z důvodu změny charakteru činností se u 1 služebního místa ostatního státního
zaměstnance v 6. pt zařazeného v oddělení vnitřní správy navrhuje jeho nové vymezení
na místo pracovní klasifikované 7. pt.
Okresní správa sociálního zabezpečení Uherské Hradiště
Ke zrušení se navrhuje 1 neobsazené pracovní místo ostatního státního zaměstnance
ve 13. pt, které bude za účelem zajištění řádného výkonu agendy oddělení lékařské
posudkové služby recipročně zřízeno v OSSZ Brno-venkov.
Ministerstvo vnitra
V odboru azylové a migrační politiky se navrhuje zrušení 13 pracovních míst v 8. pt
a zřízení 13 služebních míst v 8. pt a zároveň je u všech těchto míst požadováno státní
občanství České republiky. Důvodem je posílení personálních kapacit u agend, v jejichž
rámci se budou vykonávat činnosti, které odpovídají správním činnostem uvedeným v § 5
zákona o státní službě. Jedná se zejména o vyřizování žádosti o udělení mezinárodní
ochrany nebo dočasné ochrany a ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České
republiky.
V oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů je navrhováno zrušení
služebního místa v 8. pt a zřízení pracovního místa v 8. pt, a to v souvislosti s posílením
personálních kapacit u činností, které nespadají pod správní činnosti uvedené v § 5 zákona
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o státní službě. Správní činnosti, které byly vykonávány na zrušovaném místě, budou
rozděleny mezi stávající státní zaměstnance daného oddělení.
Dále se navrhuje zrušit 1 pracovní místo v 9. pt v oddělení technické realizace
komunikačních systémů z důvodu optimalizace výkonu činností v oddělení.
Vzhledem k charakteru vykonávaných činností je v odboru všeobecné správy
navrhováno u služebního místa ředitele odboru a služebního místa zástupce ředitele
odboru doplnění požadavku státního občanství České republiky.
Státní oblastní archiv Praha
Navrhuje se zrušení 1 pracovního místa v 8. pt v oddělení Státní okresní archiv
Kladno a zřízení 1 služebního místa v 8. pt v tomtéž oddělení. Důvodem je posílení
personálních kapacit v oboru služby archivnictví a spisová služba a tím sladění
se systemizacemi ostatních oddělení okresních archivů.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Předkládaný návrh obsahuje změny, založené na skutečnostech, které nebyly známé
v době sestavování ročního návrhu systemizace pro rok 2021.
Pro bezodkladné posílení personálních kapacit MPO z důvodů aktuálního vývoje
procesu přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech se navrhuje zřízení těchto
nových útvarů: sekce jaderné energetiky, oddělení stavební úřad - jaderná zařízení,
oddělení jaderné energetiky, odbor strategie, výzkumu a mezinárodní spolupráce
v jaderné energetice, oddělení strategie a výzkumu v jaderné energetice a oddělení
mezinárodní spolupráce v jaderné energetice.
V souvislosti se zřízením nových útvarů se navrhuje zřízení šesti služebních míst
představených (5x ve 14. pt, 1x v 16. pt), zřízení šestnácti systemizovaných služebních
míst ostatních zaměstnanců (12x ve 13. pt, 4x ve 14. pt) a zřízení tří pracovních míst
ostatních zaměstnanců (2x v 6. pt a 1x v 7.pt).
S ohledem na nutnost zajistit přípravu využívání prostředků EU/FM v rámci
Národního plánu obnovy se navrhuje zřízení: odboru koordinace Národního plánu
obnovy, oddělení metodické podpory, oddělení koordinace ČR a EU, oddělení
monitoringu a informačního systému, oddělení kontrol a auditu NPO včetně služebních
a pracovních míst. V souvislost se zřízením nových útvarů se zřizuje pět
systemizovaných služebních míst představených (4x ve 14. pt, 1x v 15. pt).
V souvislosti s předloženými změnami vládě a změnami, které schvaluje
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, se navrhuje zvýšení objemu
finančních prostředků na platy celkem o 17 762 837 Kč. Z toho v rozpočtové položce
5011 (platy na pracovních místech) se navyšují finanční prostředky o částku 911 832 Kč
a v rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech) se navyšují finanční
prostředky o částku 16 851 005 Kč.
Současně se s těmito změnami navrhuje snížení objemu finančních prostředků na
platy na rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech) hrazené z prostředků
EU/FM o částku ve výši 4 620 437 Kč.
Celkový objem finančních prostředků se tak navyšuje o částku 13 142 400 Kč a bude
hrazen z prostředků státního rozpočtu.
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Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Návrh na změnu systemizace s účinnosti od 1. 5. 2021 vychází z vyhodnocení
plněných úkolů v souvislostí se zvládáním pandemie COVID -19. Z této analýzy plyne
nutnost zrušení třech oddělení a následně zřízení dvou nových oddělení
v protiepidemickém odboru. Z tohoto důvodu je navrhováno zrušení třech služebních
míst představených (1 x 13. pt a 2 x 12. pt) a na jejich místo vytvoření dvou nových míst
představených ve 12. pt a jednoho služebního místa ostatního zaměstnance ve 12.pt.
Úřad pro ochranu osobních údajů
V návaznosti na plánované ukončení mandátů tří inspektorů je navrhováno zrušení
třech pracovních míst těchto inspektorů s odloženou účinností od 1. 6. 2021. Na místo
těchto míst je navrhováno vytvoření třech nových služebních míst ve 14. pt. Tato místa
budou sloužit pro kontrolní a dozorovou činnost.
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