III.
Úprava systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. ledna 2021
Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2021 byla
schválena usnesením vlády č. 1272 ze dne 7. prosince 2020, dále jen „schválená
systemizace“.
Na základě požadavků některých služebních úřadů bylo přistoupeno k úpravě
schválené systemizace. Úprava systemizace zahrnuje zejména některé změny, které
nebylo možné z časových důvodů zařadit do schválené systemizace, a nápravu
některých administrativních nesrovnalostí, ke kterým došlo v souvislosti
s projednáváním návrhu státního rozpočtu.
Po úpravě systemizace je za všechny služební úřady s účinností od 1. ledna 2021
předkládáno ke schválení celkem 76 265 systemizovaných míst, z toho 68 349
služebních a 7 916 pracovních míst. Ve schválené systemizaci bylo uvedeno 76 248
systemizovaných míst, z toho 68 329 služebních a 7919 pracovních.
Celkový rozdíl 17 systemizovaných míst je způsoben nezapočtením těchto míst
ve schválené systemizaci v návrhu Národní sportovní agentury po jejich delimitaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde byl počet míst snížen.
Objem prostředků na platy je navrhován v celkové výši 36 093 333 658 Kč, z toho
na služebních místech 32 653 554 353 Kč a na pracovních místech 3 439 779 305 Kč.
Ve schválené systemizaci bylo uvedeno celkem 36 088 005 658 Kč, z toho
na služebních místech 32 649 132 480 Kč a na pracovních místech 3 438 873 178 Kč.
Celkový rozdíl 5 328 000 Kč je tvořen navýšením objemu prostředků na platy
v Národní sportovní agentuře a souvisí se shora uvedenou delimitací činností a míst
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2021 ve znění
navržených úprav se předkládá ke schválení v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 této části
materiálu. Z důvodu ucelenosti údajů o systemizaci je v přílohách uvedena systemizace
i služebních úřadů, u nichž ke změnám nedochází.
Návrhy k úpravě systemizace schválené usnesením vlády č. 1272 ze dne
7. prosince 2020 předkládají následující služební úřady takto:
Ministerstvo vnitra
Navrhuje se zrušení jednoho služebního místa v odboru bezpečnostní politiky
a současné zřízení jednoho služebního místa představeného v sekci pro státní službu.
Důvodem je vytvoření oddělení organizace a kontrol ve služebních vztazích za účelem
plánovaného posílení činnosti sekce pro státní službu v oblasti kontrol ve služebních
vztazích prováděných podle § 13 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Dále se navrhuje zrušení jednoho služebního místa v oddělení metodického řízení
technických činností s ohledem na duplicitu vykonávaných činností na více místech
služebního úřadu. V odboru veřejných zakázek se navrhuje zřízení jednoho pracovního
místa k zajišťování výkonu více věcně souvisejících agend.
V odboru projektového řízení se navrhuje zrušení jednoho pracovního místa
a současné zřízení jednoho služebního místa z důvodu zajištění výkonu správních
činností.
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V odboru azylové a migrační politiky se ruší jedno služební místo v 8. pt
a současně se zřizuje jedno služební místo v 10. pt.
Ministerstvo životního prostředí
Navrhuje se zrušení jednoho služebního místa v oddělení ekonomických analýz
a současné zřízení jednoho pracovního místa v oddělení projektů a controllingu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh spočívá ve zrušení 2 neobsazených služebních míst na dobu určitou do 31.
prosince 2022, resp. do 30. června 2023 a 2 neobsazených pracovních míst ostatních
zaměstnanců. Náhradou se zřizují 2 pracovní místa na dobu určitou do 31. prosince
2022, resp. do 30. června 2023 a 2 služební místa ostatních státních zaměstnanců. Tímto
návrhem se upravuje charakter dotčených systemizovaných míst tak, aby odpovídal
skutečným potřebám ministerstva při výkonu jeho působnosti.
V souvislosti s výše uvedenými změnami se navrhuje přesun finančních
prostředků ve výši 690 000 Kč z položky 5013 (platy na služebních místech) na položku
5011 (platy na pracovních místech).
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Navrhuje se zrušení jednoho pracovního místa v oddělení koncepce, IT
architektury a řízení projektů ICT a současné zřízení jednoho služebního místa v témže
oddělení, jehož náplní bude tvorba koncepce e-governmentu.
Dále se v sekci státní tajemnice navrhuje zrušení tří projektových pracovních míst
a současné zřízení tří projektových služebních míst na dobu určitou do 30. 6. 2021,
která jsou určena na administraci projektu Rovné příležitosti žen a mužů.
V souvislosti se zřizovanými a rušenými místy se navrhuje přesun finančních
prostředků na platy ve výši 158 132 Kč z položky 5011 (platy na pracovních místech)
do položky 5013 (platy na služebních místech). Současně se navrhuje navýšení objemu
prostředků na platy na položce 5013 (platy na služebních místech) o částku 324 000 Kč,
která bude převedena z podřízeného služebního úřadu Agentura pro podnikání
a inovace.
Agentura pro podnikání a inovace
Navrhuje se snížení objemu finančních prostředků na platy na položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku 324 000 Kč. Tato částka bude převedena ve prospěch
nadřízeného Ministerstva průmyslu a obchodu a odpovídá 15 % podílu české
spoluúčasti na financování tří služebních míst, která byla již zrušena a převedena
schválenou systemizací.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Navrhuje se zrušení čtyř služebních míst a na místo nich vytvoření nových míst
pracovních na dobu určitou do 31. 3. 2023. Na těchto místech budou vykonávány
činnosti spojené s přípravou doprovodných programů v souvislosti s předsednictvím
České republiky v Radě Evropské unie.
Na základě této změny je navrhován přesun finančních prostředků ve výši
960 000 Kč z položky 5013 (platy na služebních místech) na položku 5011 (platy
na pracovních místech).
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Ministerstvo zdravotnictví
Navrhuje se zrušení jednoho pracovního místa za účelem vytvoření jednoho
služebního místa z důvodu posílení administrace veřejných zakázek.
Dále se navrhuje zrušení jednoho služebního místa a současné zřízení pracovního
místa na dobu určitou do 28. 2. 2023. Na tomto pracovním místě budou vykonávány
podpůrné agendy v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Navrhuje se zrušení čtyř neobsazených služebních míst, která budou využita
v krajských hygienických stanicích kraje Vysočina, Královéhradeckého kraje,
Olomouckého kraje a Zlínského kraje.
Se zrušením čtyř služebních míst souvisí návrh na snížení finančních prostředků
na platy na služebních místech (rozpočtová položka 5013) o 1 142 988 Kč.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení počtu o jedno služební místo,
které bude zrušeno v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, na posílení
výkonu zvýšeného objemu činností.
V této souvislosti se navrhuje navýšení objemu prostředků na platy na služebních
místech (rozpočtová položka 5013) o 291 048 Kč. Finanční prostředky budou
převedeny z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Návrh na změnu systemizace spočívá v navýšení počtu o jedno služební místo,
které bude zrušeno v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, na posílení
výkonu zvýšeného objemu činností.
V této souvislosti se navrhuje navýšení objemu prostředků na platy na služebních
místech (rozpočtová položka 5013) o 291 048 Kč. Finanční prostředky budou
převedeny z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Dále je navrhován přesun částky 585 741 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy
na pracovních místech) do rozpočtové položky 5013 (platy na služebních místech).
Celkové navýšení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 bude
činit 876 789 Kč.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Z důvodu změny činností se navrhuje zrušení jednoho služebního místa v 9. pt
a na místo něj zřízení nového služebního místa v 11. pt.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení jednoho pracovního místa
a současného zřízení místa služebního z důvodu vyššího objemu služebních činností.
Dále se navrhuje navýšení počtu o jedno služební místo, které bude zrušeno
v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, na posílení výkonu zvýšeného
objemu činností.
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V této souvislosti se navrhuje navýšení objemu prostředků na platy na služebních
místech (rozpočtová položka 5013) o 291 048 Kč. Finanční prostředky budou
převedeny z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Z důvodu změny činností se navrhuje zrušení jednoho pracovního místa a současné
zřízení jednoho služebního místa.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Navrhuje se zrušení dvou pracovních míst, z toho jednoho místa vedoucího
zaměstnance, a současné zřízení dvou služebních míst, z toho jednoho místa
představeného. Důvodem je zvýšený objem činností úřadu, které jsou službou.
Dále se navrhuje navýšení počtu o jedno služební místo, které bude zrušeno
v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, na posílení výkonu zvýšeného
objemu činností.
V této souvislosti se navrhuje navýšení objemu prostředků na platy na služebních
místech (rozpočtová položka 5013) o 269 844 Kč. Finanční prostředky budou
převedeny z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Navrhuje se snížení počtu o dvě služební místa představeného a navýšení počtu
o dvě služební místa státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými. Současně se
navrhuje snížení počtu pracovních míst o jedno místo vedoucího zaměstnance
a navýšení počtu o jedno pracovní místo zaměstnance, který není vedoucím.
Změny jsou navrhovány v souvislosti s organizačními změnami, kdy se navrhuje
zrušení sekce druhostupňového rozhodování včetně neobsazeného místa představeného.
Stávající odbor druhostupňového rozhodování veřejných zakázek se včetně všech do něj
zařazených systemizovaných míst a oddělení druhostupňového rozhodování
hospodářské soutěže, které se do něj nově začleňuje, přesouvá do přímé podřízenosti
předsedy úřadu. Těmito kroky dojde k usnadnění komunikace, racionalizaci řízení a ke
zvýšení efektivity druhostupňového rozhodování úřadu.
Dále se navrhuje zrušení sekce vnějších vztahů a správy úřadu včetně místa
představeného a přesun stávajících agend převážně podpůrného charakteru do
působnosti věcných útvarů. Tato sekce sdružovala organizační útvary, jejichž agendy
jsou velmi různorodé a navzájem spolu nepříliš související. Cílem navrhované změny je
tedy jejich optimalizace, zajištění jednotného metodického řízení a efektivnější
distribuce informací.
Ke zrušení se navrhuje odbor kabinetu předsedy úřadu včetně místa představeného,
do něj zařazeného oddělení sekretariát úřadu a systemizovaného místa vedoucího.
V rámci výše zmíněného odboru byly vykonávány činnosti, které se za účelem
sjednocení a zamezení duplicity jejich výkonu nově začleňují do jiných útvarů.
V souvislosti s touto změnou se zároveň navrhuje zřídit odbor kancelář předsedy úřadu,
do kterého bude ze zrušené sekce vnějších vztahů a správy úřadu převedeno oddělení
personální a oddělení tiskové. Tím bude zajištěno zefektivnění vnitřního chodu úřadu
a zlepšení komunikace dovnitř úřadu i navenek.
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Národní sportovní agentura
Důvodem ke změně systemizace Národní sportovní agentury je delimitace činností
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která byla schválena na základě zákona
č. 178/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, a delimitačního protokolu ze dne 24. září
2019, č.j. MSMT-27880/2019/2.
Proces delimitace bude probíhat ve dvou fázích. Pět služebních míst bude
převedeno dnem 1. 1. 2021 a dvanáct služebních míst dnem 1. 6. 2021.
V této souvislosti se navrhuje navýšení objemu prostředků na platy na služebních
místech (rozpočtová položka 5013) o 5 328 000 Kč.
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