III.
Úprava systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. ledna 2022
Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2022 byla
schválena usnesením vlády č. 956 ze dne 5. listopadu 2021, dále jen „schválená
systemizace“.
Na základě požadavků některých služebních úřadů bylo přistoupeno k úpravě
schválené systemizace. Úprava systemizace zahrnuje změny, které nebylo možné
z časových důvodů zařadit do schválené systemizace.
Po úpravě systemizace je za všechny služební úřady s účinností od 1. ledna 2022
předkládáno ke schválení celkem 76 410 systemizovaných míst, z toho 68 569
služebních a 7 841 pracovních míst. Ve schválené systemizaci bylo uvedeno 76 331
systemizovaných míst, z toho 68 590 služebních a 7 741 pracovních.
Celkový rozdíl 79 systemizovaných míst je způsoben navýšením počtu
systemizovaných míst o 74 v Úřadu vlády, snížením počtu o 1 systemizované místo
v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a nárůstem počtu doplňkových míst
o 4 s účinností od 1. prosince 2021 a o 2 s účinností od 1. ledna 2022.
Objem prostředků na platy je navrhován v celkové výši 37 416 417 502 Kč, z toho
na služebních místech 33 855 500 121 Kč a na pracovních místech 3 560 917 381 Kč. Ve
schválené systemizaci bylo uvedeno celkem 37 374 385 873 Kč, z toho na služebních
místech 33 866 238 563 Kč a na pracovních místech 3 508 147 310 Kč.
Celkový rozdíl 42 031 629 Kč je dán navýšením objemu prostředků na platy v Úřadu
vlády o 42 958 224 Kč v souvislosti s navýšením počtu systemizovaných míst a snížením
objemu prostředků na platy v Ministerstvu financí o 926 595 Kč.
Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2022 ve znění
navržených úprav se předkládá ke schválení v přílohách č. 1 a č. 2 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. 956 ze dne
5. listopadu 2021 předkládají následující služební úřady takto:
Úřad vlády
Z důvodu nově vzniklých ministerských postů při Úřadu vlády ČR a z důvodu
zefektivnění činnosti chodu některých útvarů, jsou navrhovány následující organizační
změny:
Zřízení útvaru ministryně pro vědu, výzkum a inovace, jehož součástí budou dva
útvary náměstků ministryně, odbor kabinetu, oddělení sekretariátu, oddělení poradců,
sekce pro vědu, výzkum a inovace (věda, výzkum a inovace dále jen „VVI“), oddělení
zajištění činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, odbor koordinace VVI, oddělení
koncepcí a strategií VVI, oddělení finanční podpory VVI a oddělení publicity VVI.
Z důvodu zajištění výkonu činností tohoto útvaru je navrhováno navýšení
systemizovaných míst o 21 pracovních míst a 10 služebních míst.
Zřízení útvaru ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády, jehož
součástí bude útvar náměstka ministra, odbor kabinetu, oddělení tiskové a administrativy
a oddělení poradců. Pro tento útvar je navrhováno zřízení 11 nových pracovních míst.
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Zřízení útvaru ministra pro evropské záležitosti, jehož součástí budou dva útvary
náměstků, odbor kabinetu, oddělení PR a oddělení poradců. Pro tento útvar je navrhováno
zřízení 13 nových pracovních míst.
Zřízení útvaru místopředsedy vlády pro digitalizaci, jehož součástí bude odbor
kabinetu, oddělení administrativní podpory, oddělení odborné podpory a již existující
oddělení evropské digitální agendy, které bude převedeno z odboru věcných politik EU.
Pro tento úvar je navrhováno zřízení 12 nových pracovních míst.
Další navrhovanou změnou je zrušení sekce ekonomické a správní v přímé
podřízenosti vedoucí Úřadu vlády ČR a zřízení sekce pro právo a ekonomiku v přímé
podřízenosti vedoucí Úřadu vlády ČR. Důvodem navrhované změny je sjednocení
uvedených agend pod jednoho představeného, čímž vznikne útvar, který bude komplexně
zabezpečovat koordinaci agendy veřejných zakázek, dotací, investic a jejich právního
zajištění a kontroly. Současně je v přímé podřízenosti vedoucí Úřadu vlády ČR
navrhováno zřízení 6 pracovních míst v odboru technickém a provozním.
V sekci pro evropské záležitosti je navrhováno zřízení oddělení evropských
programů a fondů a oddělení hospodářských politik EU a zrušení oddělení ekonomických
a fiskálních vztahů EU. Spolu s touto změnou je navrhováno zřízení 1 pracovního místa.
Na základě výše uvedených změn a v souvislosti se zřízením 74 nových
systemizovaných míst (10 služebních a 64 pracovních) se navrhuje navýšení objemu
prostředků na platy o částku 42 958 224 Kč (7 876 800 Kč na služební místa
a 35 081 424 Kč na pracovní místa) hrazenou z výdajů státního rozpočtu. Jedno
systemizované místo bude hrazené ze zdrojů EU.
Ministerstvo obrany
V kabinetu ministryně se navrhuje zrušení 3 pracovních míst asistentů ve 12. pt
a 1 pracovního místa asistenta ve 13. pt a současné zřízení 4 pracovních míst referentů
společné státní správy a samosprávy ve 13. pt. Na těchto místech budou zaměstnanci
v pracovním poměru vykonávat pracovní činnosti poradců ministryně obrany. Důvodem
navýšení platových tříd je přehodnocení charakteru vykonávaných činnosti včetně
činnosti, která je rozhodující pro klasifikaci místa platovou třídou.
Ministerstvo financí
Navrhuje se zřízení 1 místa náměstka člena vlády a 1 pracovního místa. Navrhovaná
změna reaguje na očekávaný nárůst objemu agendy a úkolů ministra v následujícím
období.
Dále se navrhuje nerealizovat zřízení odboru kancelář ministra podle schválené
systemizace a zachovat odbor vnějších vztahů a komunikace a samostatné oddělení
vládní a parlamentní agendy. Navrhuje se zřízení odboru kabinet ministra, kam bude
přesunuto oddělení kabinet a sekretariát ministra a přejmenováno na oddělení sekretariát
ministra a protokol. Do tohoto oddělení bude převedena agenda činnosti protokolu
z odboru vnější vztahy a komunikace i s příslušnými systemizovanými místy. V odboru
kabinet ministra se dále zřizuje oddělení podpory ministra. Uvedená změna reaguje
na potřebu centralizovat řízení útvarů zajišťujících organizační a odbornou podporu
výkonu funkce ministra a posílit odborné zázemí vedení ministerstva.
V souvislosti s výše uvedenými změnami se navrhuje zrušit 7 služebních
a 2 pracovní místa a zřídit 9 pracovních míst včetně místa ředitele odboru a místa
vedoucího oddělení a snížit objem finančních prostředků ve výši 4 807 690 Kč
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na položce 5013 (platy na služebních místech) a zvýšit ve výši 3 881 095 Kč na položce
5011 (platy na pracovních místech).
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Cílem organizačních změn v Ministerstvu práce a sociálních věcí je zejména úzké
propojení souvisejících odborných agend v jednom logickém celku, což přispěje
ke komplexnímu uchopení jednotlivých oblastí sociální politiky. Návrh mimo jiné
vychází z definic sociální politiky, kdy spolu úzce souvisí rodinná a sociální politika,
zatímco vlastní systém široké finanční podpory v podobě důchodového pojištění,
nemocenského pojištění a dávkového sociálního systému jsou řešeny odděleně. Proto
se ke zrušení navrhuje sekce podpory seniorů včetně dvou do ní začleněných odborů –
odbor sociálních služeb a sociální práce a odbor inspekce sociálních služeb. Náhradou
se navrhuje zřídit sekce rodinné politiky a sociálních služeb a odbor sociálních služeb
a inspekce sociálních služeb, kde budou soustředěny koncepční, metodické či inspekční
činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb s cílem využití synergie vyplývající
z jednotného řízení a úzké spolupráce v rámci jednoho útvaru. Do nově zřízené sekce se
také navrhuje přesunutí odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí ze sekce podpory
rodiny, jehož agendy, které vykonává, věcně spadají do zaměření této sekce.
S výše nastíněnou snahou o propojení příbuzných a vzájemně provázaných činností
souvisí rovněž návrh na zrušení sekce podpory rodiny. Místo ní se navrhuje zřídit nová
sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek, kam se ze zrušené sekce podpory
seniorů navrhuje začlenit odbor sociálního pojištění a ze sekce evropských fondů
a mezinárodní spolupráce oddělení koordinace sociálního zabezpečení, neboť agendy,
jejichž výkon je v rámci těchto organizačních útvarů zajišťován, do nové sekce věcně
spadají. Popsané změny povedou k efektivnějšímu propojení oblastí sociálního pojištění,
k celkovému zlepšení komunikace či ke zvýšení efektivity řízení.
Mezi dalšími významnými organizačními změnami lze také jmenovat zrušení sekce
ekonomické a ICT a vytvoření nových sekcí - sekce ekonomické a provozní a sekce
informačních technologií. Do sekce informačních technologií budou zařazeny 2 nové
odbory – odbor provozu ICT a odbor koncepcí a architektury ICT a kybernetické
bezpečnosti, které vzniknou rozdělením odboru ICT, jenž se navrhuje ke zrušení. Do
sekce ekonomické a provozní se začlení odbor programového financování, odbor
rozpočtu a účetnictví a odbor řízení projektů, a ze sekce státního tajemníka zde bude
přesunut odbor vnitřní správy a odbor veřejných zakázek a právní podpory. Těmito kroky
dojde k využití synergie vyplývající ze spojení věcně souvisejících ekonomickoprovozních činností v jednom logickém celku a analogicky činností spadajících do oblasti
ICT a kybernetické bezpečnosti.
V přímé podřízenosti ministra se navrhuje zřízení nového odboru integrace
sociálně znevýhodněných a vyloučených skupin a dvou do něj začleněných oddělení,
tj. oddělení koncepce integrace sociálně znevýhodněných a vyloučených skupin
a oddělení metodiky integrace sociálně znevýhodněných a vyloučených skupin.
Cílem této změny je zejména posílení výkonu agendy sociálního začleňování
znevýhodněných osob. Činnosti související s touto agendou byly doposud zajišťovány
v rámci zrušované sekce podpory seniorů, ale bohužel jen v omezené míře. Změna také
umožní účinnější spolupráci s dalším resorty, které se touto problematikou zabývají,
zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj či s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
V souvislosti s výše uvedenými organizačními změnami a restrukturalizací
jednotlivých činností napříč celým ministerstvem se navrhuje zrušit celkem
Strana 3 (celkem 8)

41 systemizovaných míst. Náhradou vznikají místa nová tak, aby výsledná organizační
struktura vedla ke zlepšení organizace práce a zvýšení efektivity vykonávaných agend.
V oddělení koncepce náhradní rodinné péče se navrhuje zřízení 11 služebních míst
ostatních státních zaměstnanců náhradou za systemizovaná místa zrušená v Úřadu
práce ČR. K této změně bylo přistoupeno na základě zákona č. 363/2021 Sb., kterým
se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.
Za účelem navýšení úvazku 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance
zařazeného v oddělení právní podpory správních činností se navrhuje zrušení jednoho
neobsazeného služebního místa ostatního státního zaměstnance, které je systemizováno
pouze s částečným úvazkem. Důvodem je nutnost posílení výkonu činností ve svěřené
působnosti.
V souvislosti se zřízením výše uvedených 11 služebních míst se navrhuje navýšení
objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech)
o částku 4 724 880 Kč, která bude převedena z Úřadu práce ČR.
Úřad práce
Navrhuje se zrušení 11 obsazených služebních míst ostatních státních zaměstnanců.
Náhradou se zřídí systemizovaná místa v Ministerstvu práce a sociálních věcí. K této
změně bylo přistoupeno na základě zákona č. 363/2021 Sb., kterým se mění zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Současně se navrhuje změna objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
(platy na služebních místech), která spočívá ve snížení o částku 4 724 880 Kč, jež bude
převedena do rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Ministerstvo životního prostředí
Navrhuje se zřízení 2 pracovních míst náměstků člena vlády. Jejich místa vzniknou
recipročně místo 2 neobsazených služebních míst, která se ruší.
Navrhuje se zřízení samostatného oddělení kabinetu ministryně. Odbor kanceláře
ministra se přejmenovává na odbor kanceláře ministryně a převádí se do přímé řídící
působnosti ministryně, stejně jako samostatné oddělení tiskové a PR. V těchto útvarech
vznikají nová pracovní místa za účelem zajištění podpory ministryně a náměstků člena
vlády.
Navrhuje se zrušení sekce politiky a mezinárodních vztahů včetně služebního
místa náměstka pro řízení sekce a přesunutí všech jejích agend, útvarů a ostatních míst
do jiných organizačních útvarů.
Mění se název sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů na sekci
ekonomiky životního prostředí a převádí se do ní odbor ekonomiky životního prostředí
ze sekce úřadu ministerstva, jejíž název se mění na sekci státního tajemníka.
Navrhuje se přesun oddělení interních předpisů a spisové služby z odboru kanceláře
ministryně do odboru legislativního.
Z potřeby koncentrovat se na nový zcela zásadní úkol MŽP vycházející
z problematiky řešené na úrovni EU – „Zelená dohoda pro Evropu“ se navrhuje zřízení
nové sekce ochrany klimatu, do níž se ze sekce technické ochrany životního prostředí,
z jejíhož názvu se vypouští slovo „technické“, převedou odbory s relevantní agendou
ochrany klimatu a ovzduší a odbor mezinárodních vztahů a odbor politiky životního
prostředí a udržitelného rozvoje z původní sekce politiky a mezinárodních vztahů, neboť
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činnosti zde vykonávané úzce souvisí s mezinárodními vztahy a politikou životního
prostředí.
V souvislosti s uvedenými organizačními změnami se navrhuje zrušení celkem
14 systemizovaných míst napříč ministerstvem a na místo nich zřízení míst nových.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ke zrušení se navrhuje odbor komunikace včetně obsazeného místa představeného,
do něj zařazených oddělení – oddělení tiskové a oddělení komunikace s veřejností –
a 2 obsazených systemizovaných míst vedoucích těchto útvarů. Agendu dosud
vykonávanou v rámci zrušeného odboru bude komplexně zajišťovat nové oddělení
komunikace, které se včetně místa vedoucího zřizuje v odboru kabinetu. Tím bude
zajištěno sjednocení celkové prezentace ministerstva či zefektivnění a zjednodušení
rozhodovacího procesu.
Náhradou za systemizovaná místa zrušená v rámci reorganizace odboru komunikace
se navrhují zřídit 2 pracovní místa náměstků člena vlády, a to zejména za účelem zajištění
agendy ministra v rozsahu § 173 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů. V souvislosti se vznikem těchto systemizovaných míst je
navrhováno zřízení 2 pracovních míst asistentek jako náhrada za zrušená neobsazená
služební místa zařazená v oddělení metodiky a závěrečného vyhodnocování akcí
a v oddělení financování programů.
V odboru kabinetu se navrhuje zřídit 2 pracovní místa ostatních zaměstnanců, na
kterých bude zajišťována část výkonu agendy ministra a náměstků člena vlády zejména
v souvislosti s předpokládaným rozšířením působnosti ministerstva. Místa vznikají
náhradou za 1 neobsazené služební místo zrušené v oddělení vládní a parlamentní agendy
a 1 obsazené pracovní místo zrušené v přejmenovaném oddělení sekretariátu a protokolu
ministra. Činnosti dosud vykonávané na zrušených místech budou přerozděleny mezi
stávající systemizovaná místa.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Navrhuje se zřízení 2 pracovních míst náměstků člena vlády, 2 pracovních míst
poradců a 2 pracovních míst asistentů. K pokrytí nově zřizovaných míst se navrhuje
zrušení 1 pracovního místa v sekci průmyslu a stavebnictví a 5 služebních míst, po
jednom v oddělení správního archivu a spisové služby, v oddělení programů na podporu
úspor, v oddělení administrace projektů a informačního systému výzkumu a vývoje,
v oddělení řízení programů exportu, průřezových a specializovaných exportních služeb
a v oddělení metodiky a vzdělávání. Cílem navržených změn je realizace administrativní
podpory ministra.
Dále se navrhuje převod finančních prostředků ve výši 2 546 160 Kč z rozpočtové
položky 5013 (platy na služebních místech) do rozpočtové položky 5011 (platy na
pracovních místech). Důvodem požadované změny je optimalizace finančních prostředků
na platy na základě úpravy struktury pracovních a služebních míst.
Ministerstvo dopravy
Navrhované úpravy reagují zejména na skutečnost, že dosavadní člen vlády v čele
Ministerstva dopravy řídil rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Navrhuje se zřízení 2 systemizovaných pracovních míst náměstků člena vlády
a 2 pracovních míst asistentů. V návaznosti na tento krok se navrhuje zrušení
4 systemizovaných míst v jiných útvarech.
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Dále se navrhuje zrušení samostatného oddělení kancelář ministra a zřízení odboru
kancelář ministra se dvěma odděleními, tj. oddělením vládní a parlamentní agendy
a oddělením podpory ministra. V odboru budou zařazena 3 místa služební a 5 míst
pracovních.
Zrušením útvaru samostatné oddělení kancelář ministra dojde ke zrušení služebního
místa představeného, 1 ostatního služebního místa a 2 ostatních pracovních míst.
Zbývající místa zrušeného oddělení se přesouvají do nově zřizovaných útvarů.
Za zrušená místa se navrhuje reciproční zřízení služebního místa představeného nově
zřizovaného odboru kancelář ministra a služebního místo představeného v oddělení
vládní a parlamentní agendy. V oddělení podpory ministra se nově zřizuje pracovní místo
vedoucího a 1 ostatní pracovní místo.
Ministerstvo zemědělství
Navrhuje se zřízení 1 pracovního místa náměstka člena vlády a 1 pracovního místa
ostatního zaměstnance v kabinetu ministra.
Dále se navrhuje zřízení sekce ekonomiky a informačních technologií. Důvodem
je nárůst činností v oblasti digitalizace agend Ministerstva zemědělství. Jedná se zejména
o vytvoření platforem, které přímo souvisí s plánováním, realizací a dopady nové
„Společné zemědělské politiky 2021+“ na prostředí IS registrů Ministerstva zemědělství.
Do nově vzniklé sekce budou přesunuty tyto odbory: odbor zemědělských registrů, odbor
informačních a komunikačních technologií, odbor ekonomiky a rozpočtu, odbor
účetnictví a statistiky. Vyčleněním těchto odborů ze stávající sekce státního tajemníka
dojde k racionalizaci organizační struktury ministerstva.
Navrhuje se zřízení sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu
a vzdělávání. Důvodem je zvýšená potřeba vyčlenění zemědělských komodit a lepšího
zacílení a preciznějšího rozdělení prvovýroby (rostlinné a živočišné) a potravinářského
sektoru v rámci ministerstva. V rámci nově vytvořené sekce ekologického zemědělství,
komodit, výzkumu a vzdělávání dojde k seskupení veškerých zemědělských komodit,
ekologického zemědělství a zároveň odborného výzkumu. Do nově vzniklé sekce budou
přesunuty tyto odbory: odbor environmentálního a ekologického zemědělství, odbor
zemědělských komodit, odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, který se současně
přejmenovává na odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání.
V souvislosti s výše uvedenými změnami se navrhuje zrušit 7 neobsazených
služebních míst a 2 neobsazená pracovní místa a současně zřídit 4 pracovní místa
ostatních zaměstnanců, 1 služební místo ostatního zaměstnance a 2 služební místa
představených. Dále se navrhuje přejmenování sekce pro fondy EU, vědu, výzkumu
a vzdělávání a na sekci pro fondy EU a sekce zemědělství a potravinářství na sekci
potravinářství.
S ohledem na navrhované změny v rámci předkládané systemizace je v závislosti na
upraveném poměru počtu systemizovaných služebních a pracovních míst navrhován
přesun finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z položky 5013 (platy na služebních
místech) na položku 5011 (platy na pracovních místech).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Návrh na změnu systemizace vyplývá ze zrušení služebního místa ředitele odboru
finanční podpory vzdělávací soustavy a následného zřízení nového služebního místa
náměstka pro řízení sekce IT a veřejných zakázek.
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Změny jsou navrhovány v souvislosti s organizačními změnami, kdy se navrhuje
zrušení odboru finanční podpory vzdělávací soustavy a zřízení sekce IT a veřejných
zakázek.
Podřízená oddělení rušeného odboru budou zařazena do stávající organizační
struktury MŠMT. Toto opatření povede k transparentnějšímu řízení agend a činností
vykonávaných v sekci vzdělávání a mládeže. Nově zřízená sekce IT a veřejných zakázek
v sobě bude integrovat odbor majetkoprávní a veřejných zakázek, odbor informatiky
a statistiky, odbor kontroly a dozoru ve veřejné správě a oddělení provozní. Zřízením
této sekce ministerstvo reaguje zejména na potřebu posílení organizační a technické
podpory sekce vzdělávání a mládeže v oblasti digitalizace resortu, a rovněž v oblasti
digitalizace úřadu.
Ministerstvo kultury
V kabinetu ministra se navrhuje zrušení 1 neobsazeného pracovního místa ostatního
zaměstnance v 9. pt a současně zřízení 1 pracovního místa ostatního zaměstnance ve
13. pt.
V oddělení autoprovozu se navrhuje zrušení 1 neobsazeného pracovního místa
ostatního zaměstnance.
V odboru strukturálních fondů se navrhuje zrušení 1 neobsazeného pracovního místa
ostatního zaměstnance.
V oddělení finančního řízení se navrhuje zrušení 1 obsazeného služebního místa
ostatního zaměstnance. Činnosti vykonávané na daném místě jsou z hlediska finančního
řízení podružnými a rutinními úkoly, jejichž plnění lze zajistit přerozdělením mezi ostatní
zaměstnance.
Dále se navrhuje zřízení 1 pracovního místa náměstka člena vlády a 2 pracovních
míst ostatních zaměstnanců v tiskovém oddělení.
V souvislosti s výše uvedenými změnami se navrhuje přesun finančních prostředků
ve výši 612 000 Kč z položky 5013 (platy na služebních místech) na položku 5011 (platy
na pracovních místech).
Ministerstvo zdravotnictví
Z důvodu transformace odboru kontroly v samostatné oddělení je navrhováno
zrušení odboru kontroly, oddělení kontroly I a stížností Praha a oddělení kontroly II Brno
a 3 služebních míst představených těchto rušených útvarů. Nové oddělení kontroly bude
přesunuto do přímé působnosti náměstka pro řízení sekce legislativy a práva. Zajistí se
tím rychlá a efektivní součinnost mezi věcným výkonem kontrol a nezbytnou právní
a legislativní podporou.
V sekci legislativy a práva je dále navrhováno zřízení 3 služebních míst
představených. Jedná se o místo představeného nového oddělení kontroly, představeného
nového oddělení veřejných zakázek, jako specializovaného útvaru pro agendu
administrace zadávacích řízení v oblasti veřejných zakázek, a představeného nového
oddělení zahraničních styků, které vznikne z důvodu zajištění procesní agendy
mezinárodních vztahů nad rámec členství České republiky v Evropské unii.
Dále je navrhováno zrušení 3 služebních míst představených, 3 služebních míst
ostatních zaměstnanců a 1 pracovního místa ostatních zaměstnanců v sekci zdravotní
péče. Tato změna souvisí se zrušením odboru IT a elektronizace zdravotnictví, oddělení
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národního centra elektronického zdravotnictví a oddělení informačních a komunikačních
technologií a kybernetické bezpečnosti.
Dále je navrhováno zřízení 3 služebních míst představených, 3 služebních míst
ostatních zaměstnanců a 1 pracovního místa ostatního zaměstnance v nově vzniklé sekci
informačních a komunikačních technologií, která bude zastřešujícím útvarem resortu
zdravotnictví pro oblast digitalizace, řízení krizových rizik spojených s krizovými stavy
a elektronizací řízení krizových situací a pro oblast elektronizace resortu. Tato sekce
v sobě bude integrovat odbor IT a elektronizace zdravotnictví, oddělení krizové
připravenosti, nově vzniklé oddělení informačních a komunikačních technologií
a oddělení pohotovostního a operačního centra. Realizovaná organizační změna má vést
k efektivnějšímu a výrazně rychlejšímu výkonu výše uvedených agend, které vyplývají
ze strategických dokumentů, jejichž implementace je předpokládána v následujících
letech. Spojením několika věcných útvarů dojde k odstranění současné administrativní
a komunikační bariéry, která je tvořena zařazením různých organizačních útvarů
v odlišných sekcích. Naopak společné řízení na úrovni sekce povede k efektivnějšímu
zadávání služebních úkolů a rychlejšímu výkonu agend, které nebude třeba vnitroresortně
složitěji koordinovat. Reorganizace útvarů by měla rovněž přispět k rychlejšímu naplnění
strategických dokumentů resortu a rovněž by měla přispět k efektivnějšímu využívání
podpory nabízené z různých nástrojů Evropské unie, např. Národního plánu obnovy.
V odboru mezinárodních věcí a EU je navrhováno zrušení 1 pracovního místa
asistentky ředitele. Činnosti administrativního zajištění sekretariátu ředitele budou
zajišťovány prostřednictvím jiných zaměstnanců.
Za účelem zajištění dostatečného servisního personálu je navrhováno zřízení
1 pracovního místa řidiče motorových vozidel v provozním oddělení.
Ministerstvo spravedlnosti
Navrhuje se zřízení 1 místa náměstka člena vlády na dobu neurčitou a 2 pracovních
míst na dobu určitou do 31. prosince 2022 v přímé podřízenosti ministra. Současně se
navrhuje zrušení 1 služebního místa představeného v sekci koordinace boje proti korupci
v návaznosti na zrušení této sekce a 2 pracovních míst na dobu určitou
do 31. prosince 2022 v oddělení soudních znalců a tlumočníků. Tato změna má za cíl
posílení koordinace činností ministra souvisejících s výkonem jeho funkce člena vlády.
Další navrhovanou změnou je reorganizace oddělení kabinetu člena vlády tak, aby
kabinet člena vlády byl odborem a zároveň byla zrušena kancelář člena vlády. Dojde tak
k vyššímu stupni koordinace a zabezpečení plnění úkolů ministra vyplývajících z jeho
řídící činnosti a výkonu funkce člena vlády tím, že bude vycházet z jednoho místa. To
přispěje k efektivnějšímu fungování daného aparátu ministra. V souvislosti s tím dojde
ke zrušení místa ředitele kanceláře člena vlády, místa vedoucí oddělení vládní
a parlamentní agendy, vedoucího kabinetu člena vlády, 1 pracovního místa v oddělení
technické správy a 1 pracovního místa v oddělení registru oznámení veřejných
funkcionářů. Zároveň dojde ke zřízení místa ředitele kabinetu člena vlády a 2 pracovních
míst v tomto kabinetu.
Dále se navrhuje reorganizace sekcí, která spočívá ve zrušení sekce legislativní
a sekce koordinace boje proti korupci a zřízení sekce mezinárodní a evropské
spolupráce, sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce a sekce
vězeňství a resortní kontroly. V souvislosti s tím budou zrušena a zřízena místa
náměstků v příslušných sekcích. Důvodem této reorganizace je koncentrace odborů se
vzájemně provázanými agendami do jednoho útvaru, což by mělo vést k zajištění hlubší
synergie, vyšší úrovně komunikace a efektivity při plnění svěřených úkolů.
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