III.
Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. července 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.
Navrhované změny se v jednotlivých služebních úřadech projeví v počtu
systemizovaných míst (uvedeny jsou všechny úřady, ve kterých dochází ke změně
systemizace, včetně změn schvalovaných Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem
financí podle § 18 odst. 5 zákona o státní službě) takto:
Služební úřady
(s návrhem na změnu systemizace)

Úřad vlády ČR

Počet systemizovaných míst
Dosud

Včetně návrhů

Rozdíl

533

533

0

Ministerstvo zahraničních věcí

2 097

2 095

-2

Ministerstvo financí

1 443

1 433

-10

377

386

9

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 486

1 487

1

Česká správa sociálního zabezpečení

1 977

1 974

-3

Pražská správa sociálního zabezpečení

Specializovaný finanční úřad

1 000

999

-1

MSSZ Brno

271

270

-1

OSSZ Děčín

92

98

6

OSSZ Příbram

68

68

0

OSSZ Vsetín

89

90

1

OSSZ Znojmo

61

62

1

Úřad práce ČR

12 172

12 163

-9

45

45

0

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Ministerstvo vnitra

2 810

2 809

-1

Státní oblastní archiv v Praze

143

143

0

Státní oblastní archiv v Třeboni

113

113

0

Zemský archiv v Opavě

159

159

0

Ministerstvo životního prostředí

601

601

0

Ministerstvo pro místní rozvoj

850

850

0

Centrum pro regionální rozvoj České rep.

585

585

0

Český úřad pro zk. zbraní a střeliva

39

40

1

Puncovní úřad

83

82

-1

Agentura pro podnikání a inovace

186

186

0

Ministerstvo dopravy

460

459

-1

Státní fond dopravní infrastruktury

138

137

-1

Státní plavební správa

86

86

0

Český telekomunikační úřad

596

596

0

Ministerstvo zemědělství

723

723

0

Státní zemědělská a potravinářská insp.
Státní zemědělský intervenční fond

571

573

2

1 346

1 345

-1
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Ministerstvo školství, mládeže a tělov.

982

982

0

Česká školní inspekce

571

571

0

Ministerstvo zdravotnictví

538

538

0

Kr. hyg. stanice Středočeského kraje

262

262

0

Kr. hyg. stanice Ústeckého kraje

193

193

0

Kr. hyg. stanice Libereckého kraje

103

102

-1

Kr. hyg. stanice kraje Vysočina

120

121

1

Kr. hyg. stanice Jihomoravského kraje

268

268

0

Kr. hyg. stanice Zlínského kraje

126

126

0

Ministerstvo spravedlnosti

474

474

0

Úřad průmyslového vlastnictví

216

216

0

Český statistický úřad

1 585

1 391

-194

Zeměměřický úřad

391

391

0

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

675

675

0

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj

333

333

0

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

294

294

0

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

134

134

0

Katastrální úřad pro Liberecký kraj

184

184

0

Katastrální úřad pro Pardubický kraj

245

245

0

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

536

536

0

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

283

283

0

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kr.

361

361

0

Katastrální úřad pro Zlínský kraj

273

273

0

Zeměm. a kat. inspektorát v Brně

18

18

0

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

252

252

0

76 664

76 460

-204

Všechny služební úřady

Navrhuje se, aby s účinností od 1. července 2021, pokud není v textu uvedeno jinak,
vláda schválila změnu systemizace následujících služebních úřadů:
Ministerstvo zahraničních věcí
V odboru Stálá mise při OECD v Paříži (dále jen „SM Paříž“) se navrhuje zrušení
oddělení sektorového včetně místa představeného ve 12. pt. Náhradou bude v přímé
podřízenosti ředitele odboru zřízeno služební místo ostatního státního zaměstnance ve
stejné platové třídě, kam budou také převedena stávající systemizovaná místa. Oddělení
sektorové doposud poskytovalo podporu velvyslanci SM Paříž v průběhu výkonu
předsednictví České republiky v rozpočtovém výboru OECD, které skončilo již v roce
2020. Zrušením zmíněného útvaru bude za stávající situace dosaženo plynulejšího
a efektivnějšího řízení celého zastupitelského úřadu.
Další navrhovanou změnou je zřízení nového oddělení zástupce vedoucího
zastupitelského úřadu v zastupitelském úřadu Washington (dále jen „ZÚ Washington“)
včetně místa představeného ve 14. pt, které vzniká náhradou za zrušené služební místo
ostatního státního zaměstnance klasifikované 14. pt – zástupce vedoucího ZÚ
Washington. Cílem navrhované změny je zajistit soulad s aktuálně platným Kariérním
řádem pro diplomatické pracovníky Ministerstva zahraničních věcí či odstranění
problémů při zpracovávání zahraničněpolitické agendy, kterou má ZÚ Washington
v gesci.
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Dále se s účinností od 1. září 2021 na Stálém zastoupení při Evropské unii v Bruselu
(dále jen „SZEU Brusel“) navrhuje zřízení 1 služebního místa ostatního státního
zaměstnance ve 14. pt na dobu určitou do 31. prosince 2022, které vzniká náhradou za
místo zrušené v Ministerstvu financí. Dojde tak k posílení finanční a kohezní politiky na
SZEU Brusel. V této souvislosti se navrhuje změna objemu prostředků na platy na
rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech), která spočívá v navýšení o částku
182 200 Kč převedenou z Ministerstva financí.
Ministerstvo financí
Na základě rozsudku Městského soudu v Praze, č. j. 8 A 124/2020-65 ze dne
21. dubna 2021, ve kterém se uvádí, že Ministerstvo financí nemůže pokračovat
ve výkonu cenové kontroly v oblasti vodovodů a kanalizací a že věcně příslušným
orgánem k provádění cenových kontrol je pouze Specializovaný finanční úřad, bylo
rozhodnuto o delimitaci 9 služebních míst z Ministerstva financí na Specializovaný
finanční úřad. V souvislosti s tím je navrhováno zrušení oddělení cenové kontroly
(1x představený v 15. pt, 8x 14. pt) a snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové
položce 5013 (platy na služebních místech) ve výši 2 460 150 Kč, a to s účinností
od 1. srpna 2021.
V oddělení bankovnictví se navrhuje zrušení 1 služebního místa ve 14. pt v důsledku
delimitace místa na Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s realizací záměru
vytvořit na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu pozici
diplomata. Zároveň dochází ke snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce
5013 (platy na služebních místech) ve výši 182 200 Kč, a to s účinností od 1. září 2021.
Místo bude zpět delimitováno z Ministerstva zahraničních věcí do Ministerstva financí
k datu 1. ledna 2023.
Specializovaný finanční úřad
Na základě rozsudku Městského soudu v Praze, č. j. 8 A 124/2020-65 ze dne
21. dubna 2021, ve kterém se uvádí, že Ministerstvo financí nemůže pokračovat
ve výkonu cenové kontroly v oblasti vodovodů a kanalizací a že věcně příslušným
orgánem k provádění cenových kontrol je pouze Specializovaný finanční úřad, bylo
rozhodnuto o delimitaci 9 služebních míst z Ministerstva Financí na Specializovaný
finanční úřad. S účinností od 1. srpna 2021 se proto navrhuje z důvodu zachování
efektivního výkonu státní správy v oblasti cenové kontroly ve vodárenském odvětví
zřízení oddělení cenové kontroly V. V novém oddělení bude zřízeno 9 služebních míst
(1x představený ve 12. pt, 5x ve 12. pt, 3x v 11. pt). V souvislosti s výše uvedeným je
navrhováno navýšení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy na
služebních místech) ve výši 2 460 150 Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Navrhuje se reorganizace odboru inspekce sociálních služeb začleněného do sekce
podpory seniorů, která spočívá ve zřízení 3 nových oddělení – oddělení sociálních služeb
Karlovy Vary a Plzeň, oddělení sociálních služeb Liberec a Ústí nad Labem a oddělení
inspekce sociálních služeb Brno a Zlín. Místa představených klasifikovaná 12. pt
vzniknou náhradou za neobsazená služební místa ostatních státních zaměstnanců v 11. pt
zrušená ve výše zmíněném odboru. Navrhované regionální rozdělení odboru inspekce
sociálních služeb na 7 oddělení kopíruje stávající strukturu poboček Státního úřadu
inspekce práce, kde se toto uspořádání v praxi osvědčilo a je plně funkční. Dojde tak
k flexibilnějšímu materiálně-technickému, personálnímu a komunikačnímu zajištění
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potřeb jednotlivých inspektorů. Tato změna v souvislosti s vládními protiepidemickými
opatřeními vyplynula i z potřeby omezení kontaktů a zamezení případné karantény, která
by vyřadila celé velké oddělení a došlo by k prodlení v provádění inspekcí dle
harmonogramu a tím nedodržování standardů kvality sociálních služeb.
Další navrhovanou změnou je zřízení odboru ostatních evropských fondů a do něj
začleněného nového oddělení sociální infrastruktury včetně 2 míst představených
klasifikovaných 15. a 14. pt., která vznikají náhradou za zrušená služební místa ostatních
státních zaměstnanců v sekci evropských fondů a mezinárodní spolupráce. Do agendy
odboru bude patřit vládou schválená správa Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“)
a tento útvar se tak stane základem implementační struktury NPO.
V rámci reorganizace jednotlivých činností v odboru odvolání a správních činností
nepojistných dávek a lékařské posudkové služby se ke zrušení navrhuje oddělení
koncepce posuzování zdravotního stavu včetně neobsazeného pracovního místa
vedoucího klasifikovaného 14. pt. Náhradou se v tomto odboru navrhuje zřídit pracovní
místo ostatního zaměstnance ve 14. pt. Změna mimo jiné přispěje k řádnému zabezpečení
nové agendy vymáhání pohledávek na základě zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním
výživném na nezaopatřené dítě a o změně souvisejících zákonů.
Za účelem řádného zabezpečení výkonu výše zmíněné agendy náhradního výživného
se v oddělení správních činností nepojistných dávek a lékařské posudkové služby
navrhuje zřídit 2 služební místa ostatních státních zaměstnanců klasifikovaná 14. pt, která
jsou náhradou za systemizovaná místa zrušená v Úřadu práce ČR.
Z důvodu změny charakteru činností se u 1 neobsazeného pracovního místa ostatního
zaměstnance ve 13. pt zařazeného v oddělení poradců navrhuje jeho nové vymezení na
místo služební. Místo klasifikované 14. pt bude za účelem řádného zabezpečení
rostoucího objemu činností v souvislosti s novou agendou zabývající se tvorbou národní
strategie v oblasti stárnutí zřízeno v oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání.
Navrhuje se změna objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech), která spočívá v navýšení o částku 380 988 Kč. Změna souvisí se
zřízením 2 služebních míst, které se zrušují v Úřadu práce ČR, odkud se finanční
prostředky převádí.
Dále je v rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech) navrhováno
navýšení o částku 350 000 Kč převodem z rezervního fondu za účelem vyplacení odměn
zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci projektu zaměřeného na další rozvoj
existujícího mikrosimulačního modelu důchodového pojištění Ministerstva práce
a sociálních věcí spolufinancovaného z komunitárního programu EaSI - EU Programme
for Employment and Social Innovation.
Navrhuje se také změna objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5011
(platy na pracovních místech), která spočívá v navýšení o částku 7 089 569 Kč na
zabezpečení realizace projektů spolufinancovaných z Operačního programu
Zaměstnanost (dále jen „OP Z“) převodem z provozních výdajů OP Z.
Česká správa sociálního zabezpečení
Ke zrušení je v oddělení lékařské posudkové služby sekce pracoviště ČSSZ Brno
navrženo 1 dlouhodobě neobsazené služební místo ostatního státního zaměstnance v 9. pt.
Místo bude s ohledem na nutnost zabezpečení rostoucího objemu činností ve vymezené
působnosti využito částečně na zřízení 1 služebního místa a navýšení úvazku
u 1 služebního místa na OSSZ Vsetín.
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Z důvodu změny charakteru činností se u 1 neobsazeného služebního místa ostatního
státního zaměstnance ve 12. pt zařazeného v oddělení správy pojistného a provádění
exekučních srážek v sekci pracoviště ČSSZ pro Prahu a střední Čechy navrhuje jeho nové
vymezení na místo pracovní. Místo klasifikované 12. pt bude za účelem řádného
zabezpečení nové agendy související s projektem elektronické důchodové kalkulačky
v rámci e-portálu ČSSZ zřízeno v oddělení komunikace.
Současně se navrhuje změna objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013
(platy na služebních místech), která spočívá ve zvýšení o částku 952 470 Kč, což souvisí
se zřízením 5 služebních míst v OSSZ Děčín náhradou za zrušená systemizovaná místa
v Úřadu práce České republiky.
Pražská správa sociálního zabezpečení
Navrhuje se zrušení 1 neobsazeného služebního místa ostatního státního
zaměstnance klasifikovaného 9. pt zařazeného v oddělení účtárny pojistného a dávek III.
Náhradou se navrhuje zřízení 1 služebního místa v oddělení poskytování telefonických
informací pro oblast 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.
Městská správa sociálního zabezpečení Brno
Ke zrušení se navrhuje 1 dlouhodobě neobsazené pracovní místo ostatního
zaměstnance ve 13. pt, které bude za účelem zajištění řádného výkonu agendy oddělení
lékařské posudkové služby recipročně zřízeno v OSSZ Znojmo.
Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín
V oddělení poskytování telefonických informací pro oblast důchodového pojištění
se navrhuje zřízení 6 služebních míst ostatních státních zaměstnanců v 9. pt, která se
zřizují náhradou za 5 systemizovaných míst zrušených v Úřadu práce České republiky
a 1 místo zrušené v Pražské správě sociálního zabezpečení. 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 Vsetín
Navrhuje se zřízení 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance v 10. pt, které
bude za účelem zajištění řádného výkonu agendy oddělení lékařské posudkové služby
zřízeno náhradou za část úvazku zrušeného neobsazeného služebního místa ostatního
státního zaměstnance v sekci pracoviště ČSSZ Brno a za část úvazku, o který je zkrácen
úvazek jiného služebního místa ostatního státního zaměstnance v 10. pt zařazeném ve
stejném organizačním útvaru.
Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo
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 MSSZ Brno.
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Úřad práce ČR
Na generálním ředitelství Úřadu práce ČR se v odboru kontrolně-právním ke zrušení
navrhuje oddělení právní a oddělení veřejných zakázek včetně 2 obsazených míst
představených ve 13. pt. Jako náhrada se zřizuje oddělení veřejných zakázek a právní
podpory, místo představeného klasifikované 13. pt a 1 služební místo ostatního státního
zaměstnance ve 13. pt, které bude do tohoto útvaru rovněž začleněno. Vzhledem
k provázanosti agend obou původních útvarů dojde jejich sloučením k zefektivnění
a zjednodušení stávající struktury řízení, a to jak na generálním ředitelství, tak i směrem
ke krajským pobočkám. Tím bude zabezpečena vyšší metodická a právní podpora ve
vztahu k výkonu agendy právní, veřejných zakázek a vymáhání pohledávek, což také
úzce souvisí s nově vykonávanou agendou náhradního výživného.
V sekci krajské pobočky Ústí nad Labem se v odboru kontaktní pracoviště
v Teplicích navrhuje rozdělení oddělení hmotné nouze na 2 organizační útvary – oddělení
hmotné nouze a oddělení hmotné nouze, příspěvků na péči a dávek osob se zdravotním
postižením. Nové místo představeného v 11. pt bude zřízeno náhradou za zrušené
obsazené služební místo ostatního státního zaměstnance klasifikované 9. pt. Touto
změnou dojde k maximalizaci vytíženosti zaměstnanců, efektivnějšímu řízení, ke
zlepšení dostupnosti jednotlivých služeb pro klienty a v neposlední řadě ke zkvalitnění
činností s vysokou mírou neuropsychické zátěže, které jsou vykonávány zaměstnanci
v tzv. „první linii“.
Ke zrušení je navrhováno oddělení kontaktní pracoviště Soběslav, které organizačně
spadá pod odbor kontaktní pracoviště Tábor zařazený v sekci krajské pobočky České
Budějovice, včetně obsazeného místa představeného v 11. pt. Náhradou se za účelem
řádného zabezpečení agendy náhradního výživného zřizuje 1 systemizované místo
v Ministerstvu práce a sociálních věcí. Stávající služební místa se s cílem optimalizace
činností přesouvají do jednotlivých oddělení v rámci odboru kontaktní pracoviště Tábor.
Ke změně bylo přistoupeno po vyhodnocení vytíženosti tohoto útvaru.
Dále se v různých útvarech napříč úřadem navrhuje zrušit 6 služebních míst ostatních
státních zaměstnanců (1x 13. pt, 3x 10. pt a 2x 9. pt). Náhradou se s ohledem na nutnost
zabezpečení rostoucího objemu činností ve vymezené působnosti navrhuje zřízení
1 systemizovaného místa v Ministerstvu práce a sociálních věcí a 5 systemizovaných míst
v OSSZ Děčín.
V souvislosti se zrušením 5 služebních míst, která se zřizují v OSSZ Děčín a 2
služebních míst recipročně zřizovaných v Ministerstvu práce a sociálních věcí se navrhuje
změna objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy na služebních
místech), která spočívá ve snížení o částku 1 333 458 Kč. Do rozpočtu České správy
sociálního zabezpečení se převádí částka 952 470 Kč a do rozpočtu Ministerstva práce
a sociálních věcí částka 380 988 Kč.
Ministerstvo vnitra
V odboru provozu a rozvoje EKIS se navrhuje zřídit oddělení EKIS pro majetkové
procesy, které vznikne zřízením 1 služebního místa představeného ve 14. pt a přesunem
5 služebních míst ze stávajícího oddělení EKIS pro ekonomické procesy. Zdrojem pro
zřízení služebního místa představeného je zrušení 1 služebního místa ostatních
zaměstnanců ve 14. pt též v oddělení EKIS pro ekonomické procesy. Důvodem zřízení
nového oddělení jsou výsledky procesního auditu, ze kterých vyplynula potřeba
organizační změny, jež spočívá v rozdělení stávajícího oddělení EKIS pro ekonomické
procesy a ve vyčlenění zaměstnanců zodpovědných za obdobné činnosti v oblasti
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majetkových procesů a tím dospění k efektivnímu řízení těchto oddělení a správě
přidělených agend.
V odboru bezpečnostní politiky v oddělení organizace a ekonomiky se navrhuje
zřízení 1 služebního místa v 9. pt. a současně zrušení 1 pracovního místa v 8. pt.
Důvodem je zabezpečení činností, které odpovídají správním činnostem uvedeným v § 5
zákona o státní službě. V souvislosti s touto změnou dochází k převodu objemů
prostředků na platy ve výši 130 620 Kč z rozpočtové položky 5011 (platy na pracovních
místech) na rozpočtovou položku 5013 (platy na služebních místech).
Dále je vzhledem k charakteru vykonávaných činností v odboru azylové a migrační
politiky navrhováno u 1 služebního místa doplnění požadavku státního občanství České
republiky.
Státní oblastní archiv Praha
Navrhuje se zrušení 1 pracovního místa v 7. pt v oddělení Státní okresní archiv
Mladá Boleslav 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 pro místní rozvoj
Návrh spočívá ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa ostatního státního
zaměstnance klasifikovaného 12. pt na dobu určitou do 30. června 2023 zařazeného
v sekci státního tajemníka. Náhradou se zde ve stejné platové třídě recipročně zřizuje 1
pracovní místo ostatního zaměstnance na dobu určitou do 30. června 2023. Tímto
návrhem se upravuje charakter dotčeného systemizovaného místa tak, aby odpovídal
skutečným potřebám ministerstva při výkonu jeho působnosti.
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Navrhuje se reorganizace odboru řízení administrace programů, která spočívá ve
zrušení oddělení kontroly včetně místa představeného ve 13. pt. Náhradou se
v přejmenovaném oddělení právní podpory a kontrol navrhuje zřídit 1 služební místo
ostatního státního zaměstnance klasifikované 13. pt. Do tohoto útvaru se ze zrušeného
oddělení rovněž převedou všechna stávající systemizovaná místa. Důvodem navrhované
změny je zejména potřeba optimalizace úzce propojených agend, čímž dojde
k výraznému zefektivnění všech činností týkajících se problematiky veřejných zakázek
a kontrol projektů, které jsou spolu úzce provázány, a jsou klíčové pro administraci
Integrovaného regionálního operačního programu.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Navrhuje se zřízení služebního místa v 9. pt v oddělení zbraní, střeliva
a pyrotechniky. Systemizované služební místo je vytvořeno z důvodu extrémního nárůstu
kusového ověřování zbraní a v rámci resortu je pokryto zrušením systemizovaného
služebního místa u Puncovního úřadu.
Prostředky na platy pro nově zřízené systemizované služební místo jsou pokryty
převedením rozpočtových prostředků z Puncovního úřadu. Rozpočtová položka 5013
(platy na služebních místech) se navyšuje o částku 180 000 Kč.
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Puncovní úřad
Navrhuje se zrušení neobsazeného služebního místa v 11. pt v oddělení technického
rozvoje a výpočetní techniky. V souvislosti s touto změnou se snižuje objem finančních
prostředků na rozpočtové položce 5013 (platy na služebních místech) o 180 000 Kč.
Na místo zrušeného místa bude zřízeno nové místo v Českém úřadu pro zkoušení
zbraní a střeliva a snižované prostředky na rozpočtové položce 5013 budou použity na
jeho financování.
Ministerstvo dopravy
Navrhuje se zřízení systemizovaného pracovního místa ostatního zaměstnance
v 10. pt v odboru komunikace. Důvodem je finalizace a zintenzivnění prací na činnostech
souvisejících s široce pojatým projektem digitalizace agend v působnosti Ministerstva
dopravy s ohledem na zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně
některých zákonů. Požadovaná změna nezakládá nárok na navýšení limitu prostředků na
platy v Ministerstvu dopravy.
V celkovém počtu systemizovaných míst se projeví ukončení platnosti dvou
systemizovaných projektových míst na dobu určitou do 30. 6. 2021.
Státní fond dopravní infrastruktury
Změna systemizace SFDI spočívá ve zřízení odboru ekonomického se dvěma
odděleními (oddělení rozpočtu a financování a oddělení účetnictví a evidence majetku)
a zrušení ekonomického oddělení, kde je navrhováno zrušení systemizovaného
služebního místa představeného ve 14. pt., jednoho systemizovaného služebního místa ve
12. pt a jednoho místa ve 13. pt. Jedno systemizované pracovní místo v 11. pt se ruší
v oddělení správy budovy a majetku.
V souvislosti s touto organizační změnou se navrhuje zřídit dvě služební místa
představeného, a to ve 14. pt v odboru ekonomickém a ve 14. pt v oddělení rozpočtu
a financování. V oddělení účetnictví a evidence majetku se navrhuje zřídit služební místo
představeného ve 13. pt a služební místo ostatní v 11. pt.
Všechny změny se navrhují s účinností od 1. 10. 2021.
Český telekomunikační úřad
Z důvodu efektivnosti a centralizace projektových řízení se navrhuje zrušení
samostatného oddělení projektového řízení včetně neobsazeného místa představeného ve
13. pt a současně se navrhuje zřízení služebního místa ostatního státního zaměstnance ve
14. pt v oddělení řízení rozvoje informačních systémů. Do tohoto oddělení budou
převedena zbývající 2 služební místa ostatních státních zaměstnanců ze zrušeného
oddělení.
V oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií je navrhováno zrušení 1 neobsazeného
služebního místa ostatního státního zaměstnance ve 14. pt a náhradou za něj se zřizuje
1 služební místo ostatního státního zaměstnance ve 13. pt v oddělení podpory ASMKS
(automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra).
V oddělení technické podpory Brno je navrhováno zrušení 1 neobsazeného
služebního místa ostatního státního zaměstnance v 11. pt a náhradou za něj se zřizuje
1 služební místo ostatního státního zaměstnance ve 13. pt v odboru kontroly.
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Ministerstvo zemědělství
Z důvodu zajištění významné aktivity v rámci Společné zemědělské politiky
a zajištění klíčových změn v oblasti informačních technologií se navrhuje v odboru
informačních a komunikačních technologií zrušení oddělení provozu a podpory
technologií včetně neobsazeného místa představeného ve 14. pt a oddělení provozu
a podpory aplikací včetně obsazeného místa představeného ve 14. pt. Současně se
navrhuje zřízení nového oddělení provozu včetně pracovního místa vedoucího oddělení
ve 14. pt a dále zřízení 1 pracovního místa ostatního zaměstnance ve 13. pt. Ostatní
systemizovaná místa ze zrušených oddělení budou převedena do oddělení provozu
a oddělení rozvoje ICT.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Z důvodu změny charakteru činností je navrhováno v odboru právním a zahraničním
zrušení 1 obsazeného pracovního místa ostatního zaměstnance ve 13. pt a současně
zřízení 1 služebního místa ostatního státního zaměstnance ve 13. pt. Dále se navrhuje
v odboru personálním a technickoekonomickém zrušení 1 obsazeného pracovního místa
ostatního zaměstnance v 8. pt a současně zřízení 1 služebního místa ostatního státního
zaměstnance v 9. pt.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Návrh na změnu systemizace s účinností od 1. 7. 2021 spočívá ve zrušení jednoho
neobsazeného pracovního místa ve 4. pt a současném zřízení dvou pracovních míst
ve 4. pt (1x 0,25 hod. a 1x 0,75 hod.). Důvodem je zajištění výkonu provozních činností
s rozdílnou náplní práce a zefektivnění jejich výkonu.
Zeměměřický úřad
Navrhuje se zrušení tří systemizovaných služebních míst (1x 11. pt, 2x 10. pt). Po
jednom se místa se ruší v oddělení Ústřední archivu zeměměřictví a katastru, v oddělení
odborné redakce a v oddělení správy dat a vývoje SMD. Recipročně se navrhuje zřízení
dvou systemizovaných pracovních míst (1x 10 pt a 1x 11. pt) v oddělení Ústřední archiv
zeměměřictví a katastru a zřízení jednoho systemizovaného služebního místa v 11. pt
v oddělení správy dat a vývoje SMD.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Navrhuje se reorganizace sekce veřejných zakázek, jež spočívá ve snížení počtu
malých organizačních útvarů, které byly značně roztříštěny. Dosud je tvořena celkem
4 odbory veřejných zakázek, 11 odděleními veřejných zakázek a 1 oddělením kontroly,
monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu. V této sekci budou nově začleněny pouze
3 odbory veřejných zakázek, 6 oddělení veřejných zakázek a 1 oddělení monitoringu,
analýz a metodiky, které bude poskytovat edukativní a metodickou činnost, a to jak
v rámci sekce, tak i v rámci odborné veřejnosti. Náhradou za zrušená služební místa
představených ušetřená v rámci výše zmíněné reorganizace se napříč celé sekce
veřejných zakázek za účelem posílení výkonu činností ve svěřené působnosti navrhuje
zřídit celkem 6 služebních míst ostatních státních zaměstnanců (1x 14. pt a 5x 13. pt).
Důvodem navrhované změny je nová právní úprava v oblastech, které mají dopad také
do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nově nastavená legislativní
pravidla se promítají do postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a způsobují
velké navýšení přezkoumávaných zadávacích podmínek ze strany Úřadu, na což bylo
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potřeba pružně reagovat změnou organizace práce v rámci sekce veřejných zakázek.
Změna mimo jiné povede ke zvýšení zastupitelnosti a k lepšímu využití synergických
efektů a možnosti vést efektivně větší množství kauz při prakticky stejném počtu
služebních míst.
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