III.
Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst
s účinností od 1. dubna 2022
Schválením navrhovaných změn bude změněna systemizace schválená usnesením
vlády ze dne 5. listopadu 2021 č. 956 ve znění úpravy schválené usnesením vlády ze dne
22. prosince 2021 č. 1188.
Rozdílové tabulky umístěné pod názvy služebních úřadů obsahují i změny, které jsou
schvalovány Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí podle § 18 odst. 5
zákona o státní službě. V textu jsou komentovány pouze změny, které schvaluje vláda
České republiky.
K tomuto materiálu jsou přiloženy přílohy č. 1 a č. 2, které obsahují návrhy
systemizace jednotlivých služebních úřadů, účinné od uvedeného data a vypracované
podle návrhů služebních orgánů. Tyto přílohy rovněž zahrnují nejenom změny
systemizace předkládané ke schválení vládě, ale i změny, které podle § 18 odst. 5 zákona
o státní službě schvaluje Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí.
Navrhuje se, aby s účinností od 1. dubna 2022, pokud není v textu uvedeno jinak,
vláda schválila změnu systemizace následujících služebních úřadů:
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

598
283
76
207
315
30
285
397 624 314
222 912 743
174 711 571
25
19
6
0
0
0

568
272
76
196
296
30
266
336 857 559
207 624 255
129 233 304
25
19
6
0
0
0

-30
-11
0
-11
-19
0
-19
-60 766 755
-15 288 488
-45 478 267
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení následujících systemizovaných míst:
a)

1 neobsazeného pracovního místa ostatního (9. pt) v odboru kabinetu ministra
pro legislativu,

b)

4 systemizovaných míst ostatních (2 x 10. pt , pracovní, neobsazené, 1 x 10. pt
pracovní, obsazené, 1 x 15. pt služební, neobsazené) v sekci legislativní rady
vlády,

c)

1 obsazeného pracovního místa ostatního (9. pt) v odboru věcných politik EU,
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2.

d)

1 obsazeného služebního místa ostatního (14. pt) v odboru evropské
institucionální a právní podpory,

e)

1 obsazeného služebního místa ostatního (11. pt) v odboru komunikace
o evropských záležitostech,

f)

1 obsazeného služebního místa ostatního (13. pt) v odboru koordinace
evropských politik,

g)

1 neobsazeného pracovního místa ostatního (12. pt) v odboru pro předsednictví
ČR v Radě EU,

h)

1 obsazeného pracovního místa ostatního (12. pt) v odboru komunikace,

i)

2 neobsazených systemizovaných míst ostatních (1 x 13. pt, služební, 1 x 10. pt
pracovní) v odboru informatiky,

j)

2 systemizovaných míst ostatních (1 x 9. pt, pracovní, obsazené, 1 x 13. pt,
služební, obsazené) v odboru personálním,

k)

4 obsazených, pracovních míst ostatních (2 x 6. pt, 1 x 7. pt a 1 x 10. pt) v odboru
technickém a provozním,

l)

3 obsazených pracovních míst ostatních (2 x 12. pt a 1 x 9. pt) v odboru lidských
práv a ochrany menšin,

m)

3 služebních míst ostatních (1 x 12. pt, obsazené, 1 x 13. pt. obsazené, 1 x 13. pt,
neobsazené) v odboru vládní agendy,

n)

2 systemizovaných míst ostatních (1 x 8. pt, pracovní, obsazené, 1 x 10. pt.,
služební, neobsazené) v odboru rozpočtu a financování,

o)

1 neobsazeného pracovního místa ostatních (12. pt) v odboru právním
a kontrolním,

p)

4 systemizovaných míst ostatních (2 x 13. pt, služební, neobsazené, 1 x 13. pt,
pracovní, neobsazené, 1x 11. pt. pracovní, neobsazené) v sekci pro vědu,
výzkum a inovace.

Ve zřízení následujících systemizovaných míst:
a)

1 služebního místa ostatních (13. pt) v odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj
a inovace,

b)

1 pracovního místa ostatních (10. pt) v odboru rozpočtu a financování.

Ke zrušení a zřízení systemizovaných míst dochází na základě analýzy jejich potřebnosti
v souvislosti s úpravou státního rozpočtu na rok 2022. Změnou dojde k přerozdělení
služebních a pracovních činností mezi ostatní systemizovaná místa, což zajistí úsporu a
zároveň jejich výkon ve stávajícím rozsahu a kvalitě.
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

2 112
1 933
406
1 527
179
6
173
1 068 232 373
984 664 059
83 568 314
2 111
1 933
178
0
0
0

2 106
1 928
407
1 521
178
8
170
1 029 051 533
948 440 019
80 611 514
2 105
1 928
177
0
0
0

-6
-5
1
-6
-1
2
-3
-39 180 840
-36 224 040
-2 956 800
-6
-5
-1
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení 4 neobsazených služebních míst ostatních (3x 8. pt, 1x 7. pt)
a 3 neobsazených pracovních míst ostatních (2x 6. pt, 1x 5. pt) v odboru
personálním.
Ke zrušení těchto dlouhodobě neobsazených systemizovaných míst bylo přistoupeno
po vyhodnocení jejich nadbytečnosti a z důvodu reorganizace činností napříč
ministerstvem.

2.

a) ve zrušení 1 neobsazeného pracovního místa vedoucího oddělení poradců
a mediálního (14. pt) a 1 obsazeného pracovního místa ostatního (14. pt)
v oddělení poradců a mediálním,
b)

ve zřízení 1 pracovního místa ředitele odboru kabinetu člena vlády (15. pt),
1 pracovního místa vedoucího oddělení poradců (14. pt) a 1 pracovního místa –
vedoucího oddělení organizačního (14. pt).

K této změně bylo přistoupeno v reakci na aktuální vývoj v zahraniční politice ČR
a v souvislosti s nadcházejícím předsednictvím ČR v Radě Evropské unie. V rámci
tohoto nového odboru bude zajišťována analytická, poradenská a konzultační činnost
v prioritních oblastech zahraniční politiky ČR nebo zde bude zabezpečována
komunikace se zástupci politických stran, občanské i akademické sféry či koordinace
kontaktů s podnikatelskou sférou.
3.

a) ve zrušení 2 neobsazených služebních míst ostatních (13. pt) v zastupitelském
úřadu Moskva a v oddělení komunikace s médii,
b)

ve zřízení 1 služebního místa vedoucího oddělení strategické komunikace
(14. pt) a 1 pracovního místa ostatního (13. pt) v oddělení komunikace s médii.

Návrh souvisí se zřízením nového oddělení strategické komunikace v odboru
komunikace a s reorganizací a přehodnocením charakteru vykonávaných činností
v tomto odboru. K této změně bylo přistoupeno v souvislosti s nacházejícím
předsednictvím ČR v Radě Evropské Unie a v reakci na aktuální vývoj v zahraniční
politice ČR, konkrétně na probíhající válečný konflikt na Ukrajině či migrační krizi,
což s sebou nese zvýšené nároky na práci s médii a nutnost posílení komunikačních
strategií. K jejich posílení by měly mimo jiné dopomoci výše zmíněné změny.
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4.

Ve snížení počtu systemizovaných míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného
zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky, o 5 služebních míst
a 1 pracovní místo.
Snížení počtu souvisí se zrušením míst s požadavkem státního občanství České
republiky.

MINISTERSTVO OBRANY
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

1 080
947
120
827
133
15
118
708 243 944
625 655 816
82 588 128
224
197
27
3
3
0

1 080
947
119
828
133
14
119
690 167 144
609 746 216
80 420 928
223
196
27
3
3
0

0
0
-1
1
0
-1
1
-18 076 800
-15 909 600
-2 167 200
-1
-1
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení 2 systemizovaných míst:
a)

1 neobsazeného služebního místa představeného (náměstek pro řízení sekce
správy a řízení organizací, 1x 16. pt),

b)

1 neobsazeného pracovního místa vedoucího oddělení kancelář náměstka pro
řízení sekce správy a řízení organizací (1x 13. pt).

Důvodem pro zrušení sekce správy a řízení organizací je snížení počtu organizačních
útvarů na úrovni sekce v Ministerstvu obrany a dále rozsáhlá nehomogenita
jednotlivých správních činností vykonávaných v rámci sekce.
2.

Ve zřízení 2 systemizovaných míst:
a)

1 služebního místa ostatního v odboru bezpečnosti (1x 14. pt),

b)

1 pracovního místa ostatního v kabinetu ministryně obrany (1x 13. pt).

Důvodem pro zřízení 1 služebního místa ostatního je posílení koordinace
bezpečnostní problematiky v Ministerstvu obrany. Pracovní místo ostatního
zaměstnance se navrhuje zřídit z důvodu posílení vykonávaných agend v kabinetu
ministryně.
3.

Ve snížení počtu služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného
zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky, o 1 služební místo.
Jedná se o zrušované služební místo představeného.
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Finanční správa
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

15 523
15 034
1 988
13 046
489
20
469
7 928 023 939
7 721 288 364
206 735 575
0
0
0
0
0
0

15 223
14 734
1 954
12 780
489
20
469
7 514 715 988
7 320 166 021
194 549 967
0
0
0
0
0
0

-300
-300
-34
-266
0
0
0
-413 307 951
-401 122 343
-12 185 608
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení 300 služebních míst napříč úřady Finanční správy s účinností
od 1. dubna 2022, z toho:
a)

14 obsazených a 1 neobsazené služební místo představeného (1x 13. pt,
14x 12. pt),

b)

208 obsazených a 77 neobsazených služebních míst ostatních (1x 14. pt,
1x 13. pt, 3x 12. pt, 20x 11. pt, 64x 10. pt, 196x 9. pt).

Ke zrušení služebních míst dochází na základě státního rozpočtu na rok 2022, kdy
bylo Finanční správě uloženo v návaznosti na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
urychlit snížení počtu míst.
2.

Ve zrušení služebních míst představených a současně zřízení stejného počtu
služebních míst představených nebo ostatních napříč orgány Finanční správy, a to
takto:
a)

zrušení 33 obsazených a 1 neobsazeného služebního místa představených
(5x 13. pt, 29x 12. pt),

b)

zřízení 19 služebních míst ostatních (2x 12. pt, 15x 11. pt, 2x 9. pt),

c)

zřízení 15 služebních míst představených (2x 13. pt, 13x 12. pt).

Z důvodu rozsáhlého rušení míst dochází i ke změnám organizační struktury
ve smyslu rušení nebo slučování útvarů.
3.

Ve zrušení 100 služebních míst napříč orgány Finanční správy s účinností
od 1. července 2022, z toho:
a)

1 neobsazené služební místo představeného (14. pt),

b)

17 obsazených a 82 neobsazených služebních míst ostatních (1x 14. pt,
5x 13. pt, 2x 12. pt, 6x 11. pt, 32x 10. pt, 51x 9. pt, 2x 8. pt).

V návaznosti na návrh státního rozpočtu na rok 2022 bylo uloženo zrušit ve Finanční
správě ČR 100 systemizovaných služebních míst k 1. červenci. 2022.
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Ukazatel
Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho:
- služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho:
- na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho:
- služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho:
- služební místa
- pracovní místa

1.

Aktuální systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

1 492
1 097
148
949
395
15
380
934 216 248
691 140 761
243 075 487
1
1
0
0
0
0

1 498
1 105
149
956
393
15
378
927 331 525
688 816 326
238 515 199
1
1
0
0
0
0

6
8
1
7
-2
0
-2
-6 884 723
-2 324 435
-4 560 288
0
0
0
0
0
0

Ve zrušení 4 systemizovaných míst:
a)

1 neobsazeného pracovního místa ostatního v oddělení mediální komunikace
(12. pt),

b)

1 obsazeného služebního místa ostatního v oddělení metodiky inspekce
sociálních služeb a inspekce hl. m. Praha a střední Čechy (11. pt),

c)

1 obsazeného služebního místa ostatního v oddělení pomoci v hmotné nouzi
a dávek pro osoby se zdravotním postižením (14. pt),

d)

1 obsazeného pracovního místa ostatního v oddělení odvolání a správních
činností v oblasti zaměstnanosti (6. pt).

Ke zrušení systemizovaných míst dochází na základě analýzy aktuální vytíženosti
jednotlivých útvarů s přihlédnutím k zabezpečovaným činnostem, které je možné
v odděleních rozdělit mezi ostatní systemizovaná místa. Náhradou budou za účelem
posílení výkonu různých agend vytyčených v programovém prohlášení vlády zřízena
4 systemizovaná místa v Ministerstvu životního prostředí. Navrhovaná změna mimo
jiné také povede k efektivnějšímu zajištění vykonávaných agend.
2.

a) ve zrušení 1 obsazeného služebního místa ostatního (12. pt) v oddělení správy
majetku a autoprovozu,
b)

ve zřízení 1 služebního místa vedoucího oddělení provozu budov a dětských
skupin.

K této změně bylo přistoupeno v souvislosti s ukončením stávajících dětských
skupin, resp. projektu hrazeného z finančních prostředků Evropské unie, v rámci
kterého byl provoz dětských skupin dosud zabezpečován. K zachování kontinuity
jejich provozu v souladu se státem podporovanou politikou slaďování rodinného
a pracovního života se v odboru vnitřní správy navrhuje zřídit nové oddělení provozu
budov a dětských skupin včetně místa představeného, jež bude zabezpečovat také
provoz budov ve správě ministerstva.
3.

Ve zřízení 10 služebních míst ostatních (5x 15. pt a 5x 14. pt) v oddělení koncepce
a architektury.
Tato změna se navrhuje v souvislosti s tvorbou celostátní koncepce a strategie
informačních a komunikačních politik státu v resortu Ministerstva práce a sociálních
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věcí v rámci digitalizace veřejné správy, a to zejména v návaznosti na programové
prohlášení vlády a nutnost zavedení jednotného portálu veřejné správy pro online
podporu zaměstnavatelů, zřízení celostátního registru pěstounů či vytvoření systému
na propojení resortních úřadů.
4.

Ve snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5011 (platy
na pracovních místech) o částku ve výši 1 821 888 Kč.
Důvodem ke snížení objemu prostředků na platy je zrušení 4 systemizovaných míst
(odst. 1). O tuto částku se navyšuje rozpočet Ministerstva životního prostředí.

5.

Ve snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku ve výši 398 038 Kč.
Důvodem k této změně je nutnost dorovnání prostředků na platy odborníků v oblasti
sociálněprávní ochrany dětí. O tuto částku se navyšuje rozpočet Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí.

6.

V navýšení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku ve výši 44 183 Kč.
Tato změna je navrhována za účelem zabezpečení realizace projektu „Harmonizace
a rozvoj systému sociální ochrany v Gagauzii“ Projekt je zaměřen na další
vzdělávání vedoucích sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách
a neformálních pečovatelů v regionech tak, aby bylo možné využít potenciál
místních společenství a podnítit změny systému sociální práce v Moldavsku. O tuto
částku se snižuje rozpočet Ministerstva zahraničních věcí.

7.

V navýšení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy na
služebních místech) o částku ve výši 9 044 100 Kč.
Důvodem k navýšení objemu prostředků na platy je zřízení 10 nových míst
v oddělení koncepce a architektury (odst. 3). Zdrojem navýšení bude státní rozpočet.

Česká správa sociálního zabezpečení
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

8 626
7 708
873
6 835
918
98
820
3 552 831 415
3 077 201 366
475 630 049
0
0
0
0
0
0

8 625
7 709
873
6 836
916
98
818
3 407 812 363
2 948 249 528
459 562 835
0
0
0
0
0
0

-1
1
0
1
-2
0
-2
-145 019 052
-128 951 838
-16 067 214
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zřízení 1 služebního místa ostatního (8. pt) v oddělení vnitřní správy v sekci
pracoviště ČSSZ Plzeň.
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Výše uvedené místo se navrhuje zřídit jako náhrada za místo zrušené v OSSZ České
Budějovice za účelem zabezpečení činností administrativně-technického
a provozního charakteru.
2.

Ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa ostatního (7. pt) v oddělení správy
a evidence nárokových podkladů.
Ke zrušení služebního místa dochází na základě analýzy aktuální vytíženosti výše
zmíněného organizačního útvaru, s přihlédnutím k zabezpečovaným činnostem,
které je možné v oddělení rozdělit mezi ostatní systemizovaná místa, a k jeho nynější
neobsazenosti. Náhradou bude za účelem posílení výkonu různých agend
vytyčených v programovém prohlášení vlády zřízeno 1 systemizované místo
v Ministerstvu životního prostředí.

3.

Ve snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku ve výši 864 972 Kč.
Důvodem ke snížení objemu prostředků na platy je zrušení 3 služebních míst
v ústředí ČSSZ, OSSZ Semily a v OSSZ Vsetín. O tuto částku se navyšuje rozpočet
Ministerstva životního prostředí.

Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 obsazeného služebního místa ostatního
(8. pt) v oddělení vnitřní správy.
Ke zrušení služebního místa dochází s přihlédnutím k zabezpečovaným činnostem, které
je možné v oddělení rozdělit mezi ostatní systemizovaná místa. Náhradou bude za účelem
zabezpečení administrativně-technických a provozních služeb zřízeno 1 služební místo
v ústředí ČSSZ.
Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 neobsazeného pracovního místa
ostatního (13. pt) v oddělení LPS.
Ke zrušení pracovního místa dochází s přihlédnutím k zabezpečovaným činnostem, které
je možné v oddělení rozdělit mezi ostatní systemizovaná místa, a k jeho aktuální
dlouhodobé neobsazenosti. Náhradou bude za účelem řádného zabezpečení výkonu
agendy lékařské posudkové služby zřízeno 1 systemizované místo v OSSZ Hodonín.
Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zřízení 1 pracovního místa ostatního (13. pt)
v oddělení LPS.
Místo se navrhuje zřídit za účelem řádného zabezpečení výkonu agendy lékařské
posudkové služby náhradou za pracovní místo zrušené v OSSZ Havlíčkův Brod.
Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 neobsazeného pracovního místa
ostatního (13. pt) v oddělení LPS a ve stejném organizačním útvaru se současně navrhuje
zřídit 1 služební místo ostatní (10. pt).
K této změně dochází z důvodu změny charakteru činností při výkonu agendy lékařské
posudkové služby tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám.
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Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 neobsazeného pracovního místa
ostatního (13. pt) v oddělení LPS a ve stejném organizačním útvaru se současně navrhuje
zřídit 1 služební místo ostatní (10. pt).
K této změně dochází z důvodu změny charakteru činností při výkonu agendy lékařské
posudkové služby tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám.
Okresní správa sociálního zabezpečení Semily
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa
ostatního (10. pt) v oddělení LPS.
Ke zrušení služebního místa dochází na základě analýzy aktuální vytíženosti výše
zmíněného organizačního útvaru, s přihlédnutím k zabezpečovaným činnostem, které je
možné v oddělení rozdělit mezi ostatní systemizovaná místa, a k jeho nynější
neobsazenosti. Náhradou bude za účelem posílení výkonu různých agend vytyčených
v programovém prohlášení vlády zřízeno 1 systemizované místo v Ministerstvu životního
prostředí.
Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín
Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa
ostatního (10. pt) v oddělení LPS.
Ke zrušení služebního místa dochází na základě analýzy aktuální vytíženosti výše
zmíněného organizačního útvaru, s přihlédnutím k zabezpečovaným činnostem, které je
možné v oddělení rozdělit mezi ostatní systemizovaná místa, a k jeho nynější
neobsazenosti. Náhradou bude za účelem posílení výkonu různých agend vytyčených
v programovém prohlášení vlády zřízeno 1 systemizované místo v Ministerstvu životního
prostředí.
Úřad práce
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

12 153
11 512
993
10 519
641
53
588
4 628 230 496
4 376 427 109
251 803 387
0
0
0
0
0
0

12 149
11 508
993
10 515
641
53
588
4 449 830 732
4 213 686 945
236 143 787
0
0
0
0
0
0

-4
-4
0
-4
0
0
0
-178 399 764
-162 740 164
-15 659 600
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa ostatního (9. pt) v oddělení státní
sociální podpory a dávek pěstounské péče.
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Ke zrušení služebního místa dochází s přihlédnutím k zabezpečovaným činnostem,
které je možné v oddělení rozdělit mezi ostatní systemizovaná místa, a k jeho
aktuální neobsazenosti. Náhradou bude zřízeno 1 služební místo v Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí. Navrhovaná změna reflektující aktuální vytíženost
útvaru, do kterého bylo místo zařazeno, mimo jiné také povede k efektivnějšímu
zajištění vykonávané agendy.
2.

Ve zrušení 3 služebních míst:
a)

1 neobsazeného služebního místa ostatního (11. pt) v oddělení právním,

b)

1 neobsazeného služebního místa ostatního v oddělení kontaktní pracoviště
Litovel (9. pt),

c)

1 obsazeného služebního místa ostatního (9. pt) v oddělení zprostředkování,
evidence a pomoci v nezaměstnanosti.

Ke zrušení služebních míst dochází na základě analýzy aktuální vytíženosti
jednotlivých útvarů s přihlédnutím k zabezpečovaným činnostem, které je možné
v odděleních rozdělit mezi ostatní systemizovaná místa. Náhradou budou za účelem
posílení výkonu různých agend vytyčených v programovém prohlášení vlády zřízena
3 systemizovaná místa v Ministerstvu životního prostředí. Navrhovaná změna mimo
jiné také povede k efektivnějšímu zajištění vykonávaných agend.
3.

Ve snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku ve výši 285 741 Kč.
Důvodem ke snížení objemu prostředků na platy je zrušení služebního místa
v oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče (odst. 1). O tuto částku
se navyšuje rozpočet Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

4.

Ve snížení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku ve výši 857 223 Kč.
Důvodem ke snížení objemu prostředků na platy je zrušení 3 služebních míst
(odst. 2). O tuto částku se navyšuje rozpočet Ministerstva životního prostředí.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

45
41
9
32
4
0
4
21 975 038
20 933 079
1 041 959
2
2
0
0
0
0

46
42
9
33
4
0
4
22 013 697
21 005 338
1 008 359
2
2
0
0
0
0

1
1
0
1
0
0
0
38 659
72 259
-33 600
0
0
0
0
0
0
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Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zřízení 1 služebního místa ostatního (13. pt) v oddělení projektová kancelář.
Výše uvedené místo se navrhuje zřídit jako náhrada za místo zrušené v Úřadu práce
ČR mimo jiné za účelem zabezpečení činností manažera kybernetické bezpečnosti.
Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp.
z navazující vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, § 6 odst. 4.

2.

V navýšení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku ve výši 285 741 Kč.
Důvodem k navýšení objemu prostředků na platy je zřízení nového místa v oddělení
projektová kancelář (odst. 1). O tuto částku se snižuje rozpočet Úřadu práce ČR.

3.

V navýšení objemu prostředků na platy na rozpočtové položce 5013 (platy
na služebních místech) o částku ve výši 398 038 Kč.
Důvodem k navýšení je dorovnání prostředků na platy odborníků v oblasti
sociálněprávní ochrany dětí. O tuto částku se snižuje rozpočet Ministerstva práce
a sociálních věcí.

MINISTERSTVO VNITRA
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

2 818
2 623
286
2 337
195
5
190
1 514 082 281
1 427 782 490
86 299 791
1 343
1 343
0
14
14
0

2 818
2 618
286
2 332
200
5
195
1 361 911 701
1 338 748 470
23 163 231
1 343
1 343
0
14
14
0

0
-5
0
-5
5
0
5
-152 170 580
-89 034 020
-63 136 560
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení 7 obsazených služebních míst ostatních (6x 10. pt, 1x 9. pt) a zřízení
7 pracovních míst ostatních (10. pt) v oddělení majetkové účtárny v odboru
účetnictví a statistiky.
Změna je navrhována na základě analýzy činností odboru účetnictví a statistiky,
při které bylo zjištěno, že pro plnění úkolů odboru není nadále potřeba ve stávajícím
rozsahu zajišťovat výkon komplexního zabezpečování odborných metodických
činností v oblasti správy účetnictví, ale že je naopak ve zvýšené míře potřeba
vykonávat činnosti odpovídající komplexnímu a samostatnému účtování složitých
účetních operací.

2.

Ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa ostatního (12. pt) a současně zřízení
1 pracovního místa ostatního (12. pt) v oddělení redakce.
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Důvodem navrhované změny je skutečnost, že na systemizovaném místě již nebude
vykonávána služba ve smyslu § 5 ZSS.
3.

Ve zrušení 1 obsazeného a 1 neobsazeného pracovního místa ostatního (2x 12. pt)
a současně zřízení 2 služebních míst ostatních (1x 14. pt, 1x 13 pt) v oddělení správy
rozpočtu ústředního orgánu, 1 obsazeného pracovního místa ostatního (11. pt)
a současně zřízení 1 služebního místa ostatního (14. pt) v přímé podřízenosti ředitele
odboru fondů a strategií.
Důvodem navrhovaných změn je skutečnost, že na systemizovaných místech bude
vykonávána služba ve smyslu § 5 ZSS a bude potřeba zajištění náročnějších činností,
které jsou dle katalogu správních činností zařazeny do vyšších platových tříd.

4.

Ve zvýšení počtu služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného
zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky, o 282 služebních
míst.
Zvýšení počtu souvisí se zřízením celkem 312 systemizovaných míst na dobu určitou
s účinností od 1. května 2022 do 31. prosince 2023 v souvislosti s invazí armády
Ruské federace na území Ukrajiny a příchodem osob z Ukrajiny na území České
republiky, kdy je nezbytné personálně posílit činnost odboru azylové a migrační
politiky, ale i dalších odborů Ministerstva vnitra, které se podílejí na řešení této
krizové situace, a také odborů poskytujících těmto odborům technickou a věcnou
podporu.

Státní oblastní archiv v Plzni
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

124
97
17
80
27
1
26
53 428 087
44 115 634
9 312 453
0
0
0
0
0
0

124
97
17
80
27
0
27
51 361 687
42 502 834
8 858 853
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
-1
1
-2 066 400
-1 612 800
-453 600
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení 4 systemizovaných míst:
a)

1 neobsazené služební místo ředitele odboru archivnictví a spisové služby
(14. pt),

b)

1 obsazené služební místo ředitele odboru ekonomiky a provozu (13. pt),

c)

1 obsazené služební místo ostatního v přímé podřízenosti vedoucího služebního
úřadu (13. pt),

d)

1 pracovní místo vedoucího oddělení ekonomicko-správního (11. pt),
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2.

Ve zřízení 4 systemizovaných míst:
a)

1 služební místo vedoucího oddělení metodiky a správních činností (14. pt),

b)

1 služební místo vedoucího oddělení ekonomicko-správního a ICT (13. pt),

c)

1 pracovní místo ostatního v oddělení ekonomicko-správního a ICT (11. pt),

d)

1 služebního místa ostatního v oddělení státní oblastní archiv Karlovy Vary
(12. pt).

Důvodem těchto změn je navrhovaná reorganizaci služebního úřadu spočívající v redukci
systému řízení ze současného třístupňového na dvoustupňový systém zrušením pozic
ředitelů odborů a na to navazující úprava organizační struktury některých oddělení.
Státní oblastní archiv v Hradci Králové
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

137
93
14
79
44
0
44
58 497 730
43 001 092
15 496 638
0
0
0
0
0
0

137
92
14
78
45
0
45
56 212 930
41 175 492
15 037 438
0
0
0
0
0
0

0
-1
0
-1
1
0
1
-2 284 800
-1 825 600
-459 200
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa
ostatního (10. pt) a zřízení 1 pracovního místa ostatního (8. pt) v oddělení státní okresní
archiv Trutnov.
Změna je navrhována v návaznosti na vzorovou systemizaci státních oblastních archivů,
která u archivních organizačních útvarů určuje pracovní místo k zajištění
ekonomicko-provozních a organizačních záležitostí odloučeného útvaru, které až dosud
vykonávali státní zaměstnanci.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

613
477
125
352
136
7
129
376 251 526
323 088 927
53 162 599
1
1
0
0
0
0

621
483
121
362
138
6
132
371 318 813
320 463 029
50 855 784
1
1
0
0
0
0

8
6
-4
10
2
-1
3
-4 932 713
-2 625 898
-2 306 815
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení:
a) 5 obsazených služebních míst představených (15 pt), po jednom v odboru
interního auditu a finanční kontroly, v oddělení finanční kontroly, odboru
bezpečnosti a krizového řízení, oddělení krizového řízení a odboru ekonomiky
životního prostředí,
b) 1 obsazeného služebního místa představeného (14. pt) v oddělení bezpečnosti,
c) 1 obsazeného pracovního místa vedoucího (14. pt) v oddělení projektů
a controllingu,
d) 1 obsazeného pracovního místa ostatního (9. pt) v oddělení krizového řízení,
e) 2 neobsazených pracovních míst ostatních (13. pt), po jednom v oddělení SEA
a oddělení mezistátní EIA,
f) 1 obsazeného pracovního místa ostatního (13. pt) v odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence,
g) 1 neobsazeného služebního místa ostatního (13. pt) v oddělení IPPC a IRZ.
Zrušení uvedených systemizovaných míst představených a vedoucích souvisí
s organizační změnou spočívající ve zrušení jmenovaných odborů a oddělení.
Se zaměstnanci rušených míst byla situace projednána. Služební a pracovní vztahy
s nimi budou řešeny v souladu se zákonem o státní službě a zákoníkem práce.

2.

Ve zřízení:
a)

2 služebních míst představených (14. pt) v nově zřizovaném samostatném
oddělení bezpečnosti a krizového řízení a v samostatném oddělení
veřejnosprávní kontroly, projektů a controllingu,

b)

1 služebního místa ostatního (13. pt) v oddělení metodiky a projektové EIA.

Důvodem je posílení výkonu velkého objemu správních činností v oblasti
koordinace a metodického usměrňování posuzování vlivů na životní prostředí,
integrované prevence a integrovaného registru znečišťování.
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c)

10 služebních míst ostatních (1x 14. pt, 9x 13. pt) v jednotlivých odborných
útvarech MŽP.

Důvodem je urgentní potřeba posílení odborných agend v návaznosti na schválené
programové prohlášení vlády (jedná se o místa zrušená v kapitole MPSV).
d)

3 pracovních míst ostatních zaměstnanců (10 pt) v samostatném oddělení
kabinetu ministryně.

Důvodem je potřeba zajištění administrativní podpory a zpracování komplexních
politických, ekonomických a jiných podkladů a analýz.
e)

2 pracovních míst ostatních zaměstnanců (13 pt) v samostatném oddělení
tiskové a PR.

Důvodem je vytvoření ucelené koncepce mediální politiky rezortu zejména v oblasti
propagace nových aktivit rezortu v oblasti ochrany životního prostředí, přírody
a krajiny.
f)

1 pracovního místa ostatního (10. pt) v sekci ochrany životního prostředí.

Důvodem je posílení administrativní podpory a zpracovávání podkladů a analýz
pro potřeby náměstkyně pro řízení sekce ochrany životního prostředí.
g)

1 pracovního místa ostatního (12. pt) v oddělení IPPC a IRZ.

Zřízení tohoto pracovního místa je náhradou za zrušené služební místo v oddělení
IPPC a IRZ v odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
z důvodu změny charakteru vykonávaných činností.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

871
634
109
525
237
10
227
472 557 392
383 528 306
89 029 086
20
19
1
4
3
1

871
637
106
531
234
11
223
459 815 792
375 099 506
84 716 286
18
17
1
4
3
1

0
3
-3
6
-3
1
-4
-12 741 600
-8 428 800
-4 312 800
-2
-2
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

a) ve zrušení 1 obsazeného pracovního místa ostatního (11. pt)
v přejmenovaném oddělení protokolu ministra a 1 obsazeného pracovního
místa ostatního (13. pt) v přejmenovaném oddělení poradců,
b)

ve zřízení 1 pracovního místa vedoucího oddělení sekretariátu ministra (11. pt)
a 2 pracovních míst ostatních (13. pt) v oddělení komunikace a oddělení
poradců.
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K této změně bylo přistoupeno v souvislosti s reorganizací činností v rámci odboru
kabinet ministra, kdy je mimo jiné v návaznosti na předsednictví ČR v Radě
Evropské unie za účelem řádného zabezpečení svěřených agend nutné oddělit agendu
odbornou a agendu administrativní.
2.

Ve zřízení služebního místa ředitele odboru strategií a analýz regionální politiky
a politiky bydlení (15. pt), 1 pracovního místa ostatního (9. pt) v odboru strategií
a analýz regionální politiky a politiky bydlení, 1 služebního místa vedoucího
oddělení analýz a strategie bytové politiky (15. pt), 1 služebního místa vedoucího
oddělení koncepce dostupného bydlení (15. pt) a 4 služebních míst ostatních (14. pt)
v oddělení koncepce dostupného bydlení.
Změna souvisí se zřízením nového odboru strategií a analýz regionální politiky
a politiky bydlení a 2 nových oddělení – oddělení koncepce dostupného bydlení
a oddělení analýz a strategie bytové politiky, což přispěje ke strategickému
soustředění plánování investic státu, při kterém dojde k zohlednění úrovně rozvoje
a potřeb regionů tak, aby docházelo ke snižování nerovností mezi regiony – jedné
z programových priorit vlády.

3.

Ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa náměstka pro řízení sekce bydlení
a sociálního začleňování (16. pt), 1 obsazeného pracovního místa ostatního (11. pt)
v sekci bydlení a sociálního začleňování a 1 obsazeného služebního místa vedoucího
oddělení analýz a koncepce bytové politiky v odboru politiky bydlení.
Návrh na zrušení sekce bydlení a sociálního začleňování a oddělení analýz
a koncepce bytové politiky včetně 2 míst představených a 1 pracovního místa
ostatního souvisí s prioritami vlády a programovým prohlášením, kdy by mělo
v 1. polovině roku 2022 dojít k úpravě nového stavebního zákona tak, aby bylo
zajištěno rychlé transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení
prostřednictvím Portálu stavebníka. Dále by mělo být stanoveno, co se bude stavět,
kde se bude stavět (jak postupovat v sociálně vyloučených lokalitách) a jak se bude
stavět. K tomuto programovému cíli by měla dopomoci také výše zmíněná změna,
kdy samotné agendy vykonávané v rámci zrušené sekce nezaniknou, ale budou
řízeny v rámci jedné nově vytvořené sekce (viz odst. 5) společně s útvary, které se
zabývají výstavbou, a věcně spolu souvisejí.

4.

Ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa náměstka pro řízení sekce výstavby
a veřejného investování (16. pt),
Návrh na zrušení sekce výstavby a veřejného investování včetně 1 místa
představeného souvisí s prioritami vlády a programovým prohlášením, kdy by mělo
v 1. polovině roku 2022 dojít k úpravě nového stavebního zákona tak, aby bylo
zajištěno rychlé transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení
prostřednictvím Portálu stavebníka. Dále by mělo být stanoveno, co se bude stavět,
kde se bude stavět (jak postupovat v sociálně vyloučených lokalitách) a jak se bude
stavět. K tomuto programovému cíli by měla dopomoci také výše zmíněná změna,
kdy samotné agendy vykonávané v rámci zrušené sekce nezaniknou, ale budou
řízeny v rámci jedné nově vytvořené sekce (viz odst. 5) společně s útvary, které se
zabývají výstavbou, a věcně spolu souvisejí. Navrhovaná změna by měla mimo jiné
také přinést úsporu v podobě místa představeného.

5.

Ve zřízení 1 služebního místa náměstka pro řízení sekce bydlení, výstavby
a veřejného investování (16. pt), 1 služebního místa vedoucího oddělení národní
infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (dále jen „NIPEZ“)
v 15. pt a 1 služebního místa ostatního (14. pt) v oddělení NIPEZ.
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Zřízení nové sekce bydlení, výstavby a veřejného investování, do něj začleněného
oddělení NIPEZ včetně 2 míst představených a 1 služebního místa ostatního souvisí
s prioritami vlády a programovým prohlášením, kdy by mělo v 1. polovině roku 2022
dojít k úpravě nového stavebního zákona tak, aby bylo zajištěno rychlé transparentní,
digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka. Dále
by mělo být stanoveno, co se bude stavět, kde se bude stavět (jak postupovat
v sociálně vyloučených lokalitách) a jak se bude stavět. Během 1. poloviny
současného volebního období by měl být připraven nový zákon o podpoře bydlení,
který bude propojen s územním plánovaním a stavebním řízením. Nově zřízená
sekce by měla zastřešovat agendy v oblasti bydlení (včetně agend souvisejících se
sociálně vyloučenými územími), stavebním řádem a územním plánováním.
Zařazením agendy NIPEZ dojde k technickému propojení Národního elektronického
nástroje pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny
kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů s odborem práva
veřejných zakázek. Navrhovaná změna přispěje ke spojení návazných agend
souvisejících s jednotlivými fázemi procesu výstavby a ke zjednodušení
rozhodovacího procesu.
6.

Ve zrušení 1 obsazeného služebního místa náměstka pro řízení sekce informačních
a komunikačních technologií (16. pt), 1 obsazeného pracovního místa ostatního
(11. pt) v sekci informačních a komunikačních technologií, 1 obsazeného služebního
místa ředitele odboru národních a evropských informačních systémů (15. pt),
1 obsazeného pracovního místa ostatního (9. pt) v odboru národních a evropských
informačních systémů, 1 obsazeného služebního místa vedoucího oddělení realizace
NIPEZ a 1 obsazeného služebního místa vedoucího oddělení metodické podpory
NIPEZ
Návrh souvisí s provedenou reorganizací a vznikem nové sekce ekonomickoprovozní (viz odst. 8), v rámci které dojde k centralizaci útvarů provozního
a obslužného charakteru. Tím bude zajištěno zefektivnění výkonu činností v rámci
jedné sekce v souladu s prioritami vlády a programovým prohlášením, jehož
záměrem je mimo jiné maximální digitalizace a propojení věcně příbuzných agend.
Služební místo ředitele odboru národních a evropských informačních systémů bude
zrušeno v souvislosti se změnou zařazení jednotlivých oddělení do daných sekcí, ke
kterým věcně náleží. Agenda NIPEZ vykonávaná v rámci dvou oddělení
navrhovaných ke zrušení bude sloučena do 1 útvaru a zařazena do nové sekce
bydlení, výstavby a územního plánování (viz odst. 5).

7.

Ve zrušení 1 obsazeného služebního místa náměstka pro řízení sekce ekonomické
(16. pt).
Návrh souvisí s provedenou reorganizací a vznikem nové sekce
ekonomicko-provozní (viz odst. 8) a s programovými prioritami vlády, mezi kterými
je mimo jiném maximální digitalizace a propojení věcně příbuzných agend.

8.

Ve zřízení 1 služebního místa náměstka pro řízení sekce ekonomicko-provozní
(16. pt) a 1 pracovního místa ostatního (11. pt) v oddělení hospodářské správy.
Zřízení této nové sekce včetně místa představeného a 1 pracovního místa ostatního
souvisí s provedenou reorganizací na základě priorit vlády a jejího programového
prohlášení, jehož záměrem je mimo jiné maximální digitalizace a propojení věcně
příbuzných agend. V rámci nové sekce dojde k centralizaci útvarů provozního
a obslužného charakteru, což přispěje k efektivnějšímu řízení, centralizaci přípravy
digitalizace napříč agendami i ke snížení počtu sekcí v rámci ministerstva.
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9.

Ve zrušení 1 obsazeného služebního místa náměstka pro řízení sekce regionálního
rozvoje a cestovního ruchu (16. pt), 1 obsazeného pracovního místa ostatního (11. pt)
v sekci regionálního rozvoje a cestovního ruchu, 1 obsazeného služebního místa
ředitele odboru regionální politiky (15. pt), 1 obsazeného pracovního místa ostatního
(9. pt) v odboru regionální politiky a 1 obsazeného služebního místa (14. pt)
v oddělení urbánní politiky a strategií.
Návrh na zrušení sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu a odboru regionální
politiky včetně 2 míst představených, 2 pracovních míst ostatních a 1 služebního
místa ostatního souvisí s prioritami vlády a programovým prohlášením, kdy je nutné
propojit oblast cestovního ruchu s mezinárodními vztahy. Úzká provazba se sekcí
koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů (navrhuje se přejmenovat na
sekci koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu), kam
bude přesunut stávající odbor cestovního ruchu, bude přínosem především v oblasti
implementace směrnic a nařízení Evropské unie. Agendy týkající se oblasti
regionální politiky a agendy související s rozvojem a restartem průmyslových oblastí
budou přesunuty do nově zřizovaného odboru strategií a analýz regionálního rozvoje
a politiky bydlení v přímé působnosti ministra (viz odst. 2), což je v souladu
s prioritami ministra i s programovým prohlášením vlády v oblasti rozvoje regionů
či řešení problematiky dostupného bydlení. Navrhovaná změna rovněž přispěje
k efektivnějšímu řízení či ke snížení počtu sekcí v rámci ministerstva.

10. Ve zrušení 1 neobsazeného pracovního místa ostatního (11. pt) – asistentka náměstka
člena vlády.
Ke zrušení tohoto pracovního místa bylo přistoupeno v souvislosti s Národním
plánem obnovy a prioritami vlády v této oblasti. Náhradou bude zřízeno služební
místo, na kterém bude v nově vytvořeném oddělení národního plánu obnovy
zabezpečována metodická činnost (viz odst. 11).
11. Ve zřízení 1 služebního místa vedoucího oddělení národního plánu obnovy (15. pt)
a 2 služebních míst ostatních (14. pt) v oddělení národního plánu obnovy.
V souvislosti s množstvím administrovaných komponent v rámci Národního plánu
obnovy, které má administrovat Ministerstvo pro místní rozvoj, se jeví jako efektivní
zřízení nového oddělení národního plánu obnovy, včetně místa představeného
a 2 služebních míst ostatních, zařazeného v sekci evropských a národních programů,
jež bude zajišťovat tyto činnosti. Zároveň bude zabezpečen větší dohled nad realizací
samotných komponent, čerpáním prostředků z Evropské unie a jejich metodické
usměrňování v podobě „řídicího orgánu“.
12. Ve snížení počtu služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného
zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky, o 2 služební místa.
Snížení počtu souvisí se zrušením míst s požadavkem státního občanství České
republiky.
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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

939
794
173
621
145
5
140
613 183 360
538 790 445
74 392 915
1
1
0
0
0
0

959
813
173
640
146
6
140
610 571 692
537 553 350
73 018 342
1
1
0
0
0
0

20
19
0
19
1
1
0
-2 611 668
-1 237 095
-1 374 573
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá v:
a)

zřízení 1 pracovního místa vedoucího (15. pt) v nově zřizovaném oddělení
kabinet ministra,

b)

zrušení 1 pracovního místa ostatního (12. pt) v oddělení marketingu,

Důvodem provedené změny jsou koncepční činnosti v rámci koordinace
administrativní podpory ministra a činnosti poradců ministra a strategie naplňování
programového prohlášení vlády v segmentech v působnosti MPO.
c)

zřízení 1 pracovního místa ostatního (9. pt) a 19 služebních míst ostatních
(19x 13. pt) v odboru koordinace Národního plánu obnovy.

Důvodem zřízení systemizovaných míst je zajištění činností vyplývajících
z Národního plánu obnovy jako jednoho z nejrozsáhlejších projektů EU s cílem jeho
urychlené realizace. Doposud bylo personální zajištění projektu oproti jiným státům
EU nedostatečné. Místa jsou zřizována recipročně za zrušená místa v agentuře
CzechInvest.
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Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

59
45
15
30
14
2
12
31 057 412
24 757 442
6 299 970
0
0
0
0
0
0

59
45
15
30
14
2
12
30 083 012
24 001 442
6 081 570
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
-974 400
-756 000
-218 400
0
0
0
0
0
0

Navrhovanou změnou systemizace je úprava doby platnosti u pracovního místa ostatní na
dobu určitou spojené s výkonem činností souvisejících s předsednictvím České republiky
v Radě EU. Doba platnosti pracovního místa se zkracuje z 31. prosince 2023 na
28. února 2023.
MINISTERSTVO DOPRAVY
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

467
400
89
311
67
4
63
313 314 085
278 835 805
34 478 280
7
7
0
5
5
0

468
399
88
311
69
4
65
301 833 189
272 201 805
29 631 384
7
7
0
5
5
0

1
-1
-1
0
2
0
2
-11 480 896
-6 634 000
-4 846 896
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

Ve zrušení:
a)

1 obsazeného služebního místa představeného (16. pt) v sekci nesilniční
dopravy a mezinárodních vztahů,

b)

1 obsazeného služebního místa ostatního (13. pt) a 1 obsazeného pracovního
místa ostatního (10. pt) v sekci nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů,

c)

1 obsazeného služebního místa ostatního (13. pt) v samostatném oddělení
bezpečnostní.
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Zrušení uvedených systemizovaných služebních a pracovních míst souvisí
s organizační změnou spočívající ve zrušení jmenovaných odborů a oddělení. Se
zaměstnanci rušených míst byla situace projednána. Služební a pracovní vztahy
s nimi budou řešeny v souladu se zákonem o státní službě a zákoníkem práce.
2.

Ve zřízení:
a)

2 pracovních míst ostatních (1x 12. pt, 1x 4. pt) v oddělení podpory ministra,

b)

1 pracovního místa ostatního (12. pt) v útvaru náměstka člena vlády I.,

c)

1 služebního místa ostatního (11. pt) v samostatném oddělení bezpečnostním.

Obecným cílem navrhovaných změn v systemizaci a organizační struktuře Ministerstva
dopravy je omezení rizika negativních dopadů snížení objemu prostředků na platy ve
státním rozpočtu na rok 2022 ve vztahu k úrovni výkonu služby a práce a ke stabilitě
personálního prostředí v rámci ministerstva.
Úřad pro civilní letectví
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

170
155
41
114
15
1
14
111 186 548
101 906 738
9 279 810
0
0
0
0
0
0

170
153
40
113
17
2
15
106 149 793
97 982 539
8 167 254
0
0
0
0
0
0

0
-2
-1
-1
2
1
1
-5 036 755
-3 924 199
-1 112 556
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
a)

ve zrušení 1 obsazeného služebního místa představeného (10 pt) a 1 služebního
místa ostatní zaměstnance (10. pt) v oddělení informatiky,

b)

ve zřízení 1 pracovního místa vedoucího (12. pt) a 1 pracovního místa ostatního
zaměstnance (12 pt) v nově zřizovaném oddělení informatiky.

Navrhovaná změna je realizována v důsledku přehodnocení činností v působnosti
oddělení IT ve vztahu k § 5 zákona o státní službě.
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

723
572
118
454
151
7
144
426 949 132
350 947 785
76 001 347
1
1
0
0
0
0

723
572
120
452
151
7
144
415 189 132
341 522 985
73 666 147
1
1
0
0
0
0

0
0
2
-2
0
0
0
-11 760 000
-9 424 800
-2 335 200
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
a)

ve zrušení 1 obsazeného služebního místa představeného (ředitel odboru
zemědělských registrů, 1x 15. pt) a 1 obsazeného služebního místa představeného
(ředitel odboru zemědělských komodit, 1x 15. pt),
Důvodem pro zrušení odboru zemědělských registrů v sekci ekonomiky
a informačních technologií je celková reorganizace řízení v oblasti průřezových
agend, kdy dochází k centralizaci všeobecných informací a užšímu propojení
průřezových agend s problematikou základních zemědělských registrů
a prostorových informací s převedením do přímého řízení i ministra zemědělství.
K tomuto kroku dochází zejména z důvodu efektivnější koordinace průřezových
agend, jako jsou problematika průnikových koncepcí, ochrany půdy, zemědělských
registrů a prostorových informací.
K rušení odboru zemědělských komodit je přistupováno zejména z důvodu, kdy
stávající sloučení rostlinné a živočišné problematiky dohromady vede
k roztříštěnosti agend a není možné ji obsáhnout v plné šíři a péči, které jsou pro tyto
klíčové agendy ministerstva tak zásadní. Cílem rozdělení obou agend je koncepční
podpora sektoru živočišné i rostlinné výroby separátně, a tím i zlepšení komunikace
s příslušnými svazy a organizacemi, a to včetně přesahu do dalších sektorů.

b)

ve zřízení 2 služebních míst ostatních (2x 13. pt) v oddělení průřezových agend.
Důvodem pro zřízení těchto míst je posílení agend souvisejících s tvorbou celostátní
koncepce dozoru nad chovem a ochranou půdy a vstupy do zemědělství a tvorbou
celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti vstupů
do zemědělství a půdy a v oblasti krmiv a potravin.
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

992
881
131
750
111
7
104
578 317 555
538 822 828
39 494 727
5
5
0
0
0
0

993
879
130
749
114
8
106
564 815 812
527 089 622
37 726 190
5
5
0
0
0
0

1
-2
-1
-1
3
1
2
-13 501 743
-11 733 206
-1 768 537
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
a)

ve zrušení 1 služebního místa představeného ve 12. pt,

b)

ve zřízení 1 pracovního místa vedoucího ve 13. pt,
Změna vyplývá z organizačních změn, kdy v oddělení budou nadále vykonávány
pouze pracovní činnosti.

c)

v prodloužení doby určité u 1 služebního a 3 pracovních míst do 28. února 2023,
Tato změna souvisí s prodloužením projektu „Kvalita“, který měl původně trvat
do 31. srpna 2022.

d)

ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa ve 13. pt v kanceláři státního tajemníka
(úvazek 0,79),

e)

ve zřízení 1 pracovního místa ve 14. pt v kabinetu ministra (úvazek 1),

f)

ve zřízení 1 pracovního místa ve 14. pt v kanceláři státního tajemníka (0,19 úvazku),

g)

ve zkrácení úvazku u 1 pracovního místa o 0,4.
Z důvodu optimalizace činností dochází na systemizovaných místech d) až g)
k přesunu fondu služební a pracovní doby.
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

539
402
74
328
137
6
131
328 061 408
254 953 305
73 108 103
19
17
2
1
1
0

539
402
74
328
137
6
131
296 987 456
227 164 737
69 822 719
20
18
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
-31 073 952
-27 788 568
-3 285 384
1
1
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá v doplnění požadavku státního občanství České
republiky u 1 služebního místa náměstka pro řízení sekce informačních a komunikačních
technologií vzhledem k charakteru vykonávaných činností.
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

283
275
28
247
8
0
8
118 593 300
115 358 900
3 234 400
0
0
0
0
0
0

283
275
27
248
8
0
8
113 838 900
110 738 900
3 100 000
0
0
0
0
0
0

0
0
-1
1
0
0
0
-4 754 400
-4 620 000
-134 400
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
a)

ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa představeného (12. pt) oddělení
dokumentace KN, Katastrální pracoviště Šumperk,

b)

ve zřízení 1 služebního místa ostatního (9. pt) v oddělení aktualizace a dokumentace
KN, Katastrální pracoviště Šumperk.

Důvodem provedené změny je sjednocení činnosti katastrálního pracoviště a sloučení
odborných specializovaných činností do jednoho útvaru.
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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

289
236
41
195
53
6
47
182 937 832
146 215 088
36 722 744
6
1
5
5
0
5

289
236
42
194
53
6
47
174 432 721
139 577 832
34 854 889
6
1
5
5
0
5

0
0
1
-1
0
0
0
-8 505 111
-6 637 256
-1 867 855
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
a)

ve zrušení 1 neobsazeného služebního místa ostatních ve 13. pt v oddělení sítí
a organizace trhu v plynárenství,

b)

ve zřízení 1 služebního místa představeného ve 13. pt v odboru ochrany spotřebitele.

Důvodem navrhovaných změn je vznik nového odboru ochrany spotřebitele, který se
bude zabývat nárůstem agendy v souvislosti se složitou situací na energetických trzích.
Změny vyplývají z nových priorit vlády.
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Ukazatel

Aktuální
systemizace

Systemizace po
zapracování návrhu

Porovnání
(+/-)

Systemizovaná místa celkem (počet)
z toho: - služební místa celkem
z toho: - představení
- ostatní
- pracovní místa celkem
z toho: - vedoucí zaměstnanci
- ostatní
Objem prostředků na platy celkem (Kč)
z toho: - na služebních místech
- na pracovních místech
Místa s požadavkem státního občanství ČR celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa
Místa se zákazem konkurence celkem (počet)
z toho: - služební místa
- pracovní místa

256
208
36
172
48
6
42
147 917 095
117 761 338
30 155 757
0
0
0
0
0
0

256
211
35
176
45
6
39
140 557 105
111 994 148
28 562 957
0
0
0
0
0
0

0
3
-1
4
-3
0
-3
-7 359 990
-5 767 190
-1 592 800
0
0
0
0
0
0

Návrh na změnu systemizace spočívá:
1.

a) ve zrušení 2 obsazených služebních míst představených – ředitele odboru
provozně-ekonomického (14. pt) a vedoucího oddělení účtárny (12. pt),
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b)

ve zřízení 1 služebního místa představeného – vedoucího oddělení
ekonomického (14. pt) a 1 služebního místa ostatního (12. pt) v oddělení
ekonomickém.

Návrh souvisí s organizačními změnami, které spočívají ve zrušení provozněekonomického odboru a zrušení do něj začleněného oddělení účtárny. Místo něj
se v odboru kancelář předsedy úřadu navrhuje zřídit nové oddělení ekonomické.
Stávající oddělení hospodářské správy bude přesunuto do sekce legislativy a veřejné
regulace. Navrhovanou změnou se odděluje ekonomická činnost od provozní
činnosti tak, aby ve všech oblastech činností Úřadu bylo plánování rozpočtu
důsledně odděleno od jeho následné realizace. Výše uvedené změny mimo jiné
povedou ke zlepšení koordinace činností v ekonomické oblasti a k operativnějšímu
a rychlejšímu zabezpečování úkolů Úřadu vyplývajících nově i z programového
prohlášení vlády ČR, dle jehož části „Regionální a místní rozvoj“ má být připravena
reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a posílena jeho metodická role tak,
aby byl garantem soutěže umožňující rozvoj investic veřejným zadavatelům, včetně
obcí a krajů.
2.

Ve zrušení a současném zřízení 3 systemizovaných míst, z toho:
a)

v oddělení personální práce a řízení lidských zdrojů se navrhuje zrušit
1 obsazené pracovní místo ostatní (12. pt) a ve stejném organizačním útvaru
se zřizuje služební místo ostatní (13. pt),

b)

v mezinárodním oddělení se navrhuje zrušit 1 obsazené pracovní místo ostatní
(12. pt) a ve stejném organizačním útvaru se zřizuje služební místo (13. pt),

c)

v oddělení hospodářské správy se navrhuje zrušit 1 obsazené pracovní místo
ostatní (12. pt) a v odboru legislativně-právním se zřizuje 1 služební místo
ostatní (12. pt).

K této změně dochází z důvodu změny charakteru činností ve svěřených agendách
tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám Úřadu.
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