
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ruší se oddělení Kabinet ministra a zřizuje se odbor Kancelář ministra 
s odděleními vládní agendy (převod oddělení spisového a vládní agendy v původním 
rozsahu včetně přestaveného a doplněného třemi místy převedenými ze zrušeného 
oddělení parlamentního), protokolu (převod stávajícího oddělení zahraničního 
obchodu v původním rozsahu), analýz a koncepcí (nové oddělení doplněné místy 
z oddělení parlamentního), meziresortních záležitostí (převedeno v plném rozsahu 
včetně přestaveného). Touto změnou dochází ke zrušení čtyř pracovních míst - 
náměstka člena vlády v 16. platové třídě, dvou pracovních míst v oddělení kabinetu 
ministra v 9. a 6. platové třídě a jednoho místa vedoucího oddělení kabinetu ministra 
v 10. platové třídě. Dále se zřizují dvě místa představených - ředitele odboru 
kanceláře ministra ve 14. platové třídě, vedoucího oddělení analýz a koncepcí ve 13. 
platové třídě a dvě služební místa v oddělení analýz a koncepcí ve 12. a 13. platové 
třídě, jedno v oddělení vládní agendy ve 12. platové třídě a jedno v odboru Kancelář 
ministra ve 14. platové třídě. Důvodem je výkon nových kompetencí (meziresortní 
záležitosti) a činnost analytického aparátu, který by měl úřad ministerstva pomoci 
modernizovat pomocí inovativních přístupů (např. koncept Průmysl 4.0) a úzkými 
vazbami na novou sekci technologií. 

Stávající sekce majetkových účastí a právní podpory se ruší a její odbory 
se přesouvají do jiných sekcí. Odbor právní se slučuje s  odborem legislativním. 
Odbor zakladatelských činností a majetkových účastí se převádí do nové sekce 
legislativní a provozní. Odbor kancelář ministerstva se ruší a oddělení se přesouvají 
do nově zřízeného odboru kanceláře ministerstva.  Odbor komunikace a marketingu 
se převádí do přímé podřízenosti ministra jako odbor komunikace. Touto organizační 
změnou dojde ke zrušení čtyř systemizovaných míst představených (náměstek sekce 
majetkových účastí a právní podpor v 16. platové třídě, vedoucí odboru právního 
v 15. platové třídě, vedoucí odboru kanceláře ministerstva ve 14. platové třídě a 
vedoucí oddělení parlamentního ve 12. platové třídě) a třech míst pracovních v 9., 6. 
a 5. platové třídě. Sekce byla vyhodnocena jako nadbytečná, nové zařazení odborů 
do ostatních sekcí umožní užší vazbu ministra na pozici tiskového mluvčího, 
efektivnější řízení administrativní podpory ministra a spolupráci v oblasti správy 
majetku České republiky. 

Stávající sekce správní se ruší a současně dochází k vytvoření nové 
sekce legislativní a provozní. Touto změnou dojde ke zrušení místa náměstka pro 
řízení sekce správní v 16. platové třídě a ke zřízení nového místa náměstka pro 
řízení sekce legislativní a provozní v 16. platové třídě a služebního místa ve 14. 
platové třídě. Nová sekce legislativní a provozní bude tvořena odborem legislativním 
a právním, odborem rozpočtu a financování, odborem informatiky, odborem 
hospodářské správy, odborem zakladatelských činností a majetkových účastí. Odbor 
legislativní se ruší a jeho oddělení se převádí do nově zřízeného odboru 
legislativního a právního. Vlivem této změny dojde ke zrušení místa ředitele odboru 
v 15. platové třídě, zřízení místa ředitele odboru v 15. platové třídě a zřízení nového 
služebního místa ve 14. platové třídě. Zrušuje se odbor účetnictví a platebních služeb 
a jeho oddělení se převádí do nově zřízeného odboru rozpočtu a financování. Vlivem 
této změny dojde ke zrušení místa ředitele odboru ve 14. platové třídě a pracovního 
místa sekretářky v 5. platové třídě. Ostatní oddělení se převádí do odboru rozpočtu a 
financování s výjimkou pracovního místa vedoucího oddělení účetnictví v 9. platové 
třídě, které se ruší. Současně se zřizuje jedno nové pracovní místo v 9. platové třídě. 



Důvodem změny je očekávaná vyšší efektivita nástupnické sekce, kde je oblast 
správy majetku státu začleněna do stejné sekce a problematika legislativy a právní 
činnosti začleněny do jednoho odboru. Rozdělení odboru rozpočtu a financování na 
dva odbory schválené v původní systemizaci pro rok 2018 nebude realizováno. 

Stávající sekce průmyslu je transformována do podoby nové sekce 
průmyslu, podnikání a stavebnictví. Vlivem této změny dojde ke zrušení místa 
náměstka pro řízení sekce průmyslu v 16. platové třídě a zřízeno nové místo 
náměstka pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví v 16. platové třídě a 
jedno pracovní místo v 6. platové třídě. Ze sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví 
se přesouvá odbor hornictví do sekce surovin a energetiky a odbor ekonomických 
analýz do sekce technologii. Působnost sekce je rozšířena o odbor živností, odbor 
technické harmonizace a spotřebitelské legislativy a odbor stavebnictví a stavebních 
hmot. Důvodem změny je soustředění činností podle věcné příslušnosti, rozšíření 
sekce o oblast podnikání a spotřebitele se jeví jako efektivní model řízení. Naopak 
oblast hornictví má úzkou vazbu na energetiku, které bude přiblížena. 

Stávající sekce energetiky je transformována do podoby nové sekce 
surovin a energetiky. Ruší se místo náměstka pro řízení sekce energetiky v 16. 
platové třídě, zřizuje se místo náměstka pro řízení sekce surovin a energetiky v 16. 
platové třídě a nové služební místo ve 14. platové třídě. Nová sekce bude rozšířena 
o odbor hornictví, odbor stavební úřad a odbor surovinové politiky. Hornictví a 
surovinová politika mají velmi úzkou vazbu na energetiku, současně v působnosti 
speciálního stavebního úřadu jsou primárně jaderná zařízení a produktovody. 

Stávající sekce podnikání, digitální ekonomiky a spotřebitele se ruší 
a současně se ruší místo náměstka pro řízení sekce v 16. platové třídě a dvě 
pracovní místa v 5. a 6. platové třídě. V odboru živností se zřizuje nové služební 
místo ve 14. platové třídě a tento odbor se společně s odborem podnikatelského 
prostředí a odborem technické harmonizace a spotřebitelské legislativy převádí do 
nové sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví. Odbor elektronických komunikací, 
odbor poštovních služeb a služeb informační společnosti se převádí do nové sekce 
fondů EU a digitální ekonomiky. Důvodem změny je skutečnost, že oblast poštovních 
služeb, služeb informační společnosti a oblast elektronických komunikací je svým 
očekávaným vývojem řazena do prioritních otázek financovaných z jiných zdrojů, než 
ze státního rozpočtu. 

Stávající sekce Evropské unie a zahraničního obchodu zůstává 

beze změn, mění se pouze název na sekci zahraničního obchodu. 

Stávající sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek je 
transformována do nové sekce fondů EU a digitální ekonomiky. Ruší se místo 
náměstka pro řízení sekce v 16. platové třídě, zřizuje se nové místo náměstka pro 
řízení sekce v 16. platové třídě a nové pracovní místo v 6. platové třídě. Odbor 
investic a průmyslových zón je převeden ve stejné podobě do nově koncipované 
sekce technologií a působnost sekce je rozšířena o odbor poštovních služeb a 
služeb informační společnosti a odbor elektronických komunikací. Dochází ke 
zrušení odborů koordinace strukturálních fondů a odboru implementace 
strukturálních fondů. Vzniká nový odbor strukturálních fondů, který je tvořen 
původním odborem doplněným o oddělení technické pomoci a finančního plánu a 
oddělení autorizace plateb. Zbylá dvě oddělení původního odboru budou zařazena 
do odboru podpory MSP. V souvislosti s těmito změnami dochází ke zrušení dvou 
služebních míst představených ve 14. a 16. platové třídě a současně bude zřízeno 



služební místo představeného v 15. platové třídě. Důvodem změny je nová 
organizace sekce s cílem vyšší efektivity jejího řízení. Sloučení odborů koordinace 
strukturálních fondů a implementace strukturálních fondů je motivováno jejich 
shodnou povahou, logickou a věcnou návazností na koordinační činnosti 
obecnějšího, průřezového charakteru. Nově je do sekce zařazena problematika 
digitální ekonomiky (informační společnost a elektronické komunikace) 
s předpokladem jejich rozvíjení s podporou prostředků fondů EU. 

Stávající sekce stavebnictví a primárních surovin se ruší a nahrazuje se 
novou sekcí technologií se zcela odlišnou působností. Sekce je vytvořena 
převedením odboru investic a průmyslových zón a odboru ekonomických analýz. 
V této souvislosti se ruší služební místo představeného v 16. platové třídě a 
současně se zřizuje služební místo představeného v 16. platové třídě, služební místo 
ve 13. platové třídě a pracovní místo v 6. platové třídě. V odboru ekonomických 
analýz nové sekce se navrhuje úprava platových tříd dvou stávajících míst. Navrhuje 
se u jednoho služebního místa snížení 13. platové třídy na 12. platovou třídu a 
navýšení 13. platové třídy na 14. platovou třídu. Důvodem vzniku nové sekce je 
sdružení vybraných progresívních témat (rychlý internet, koncept Průmysl 4.0) do 
jednoho organizačního útvaru s cílem realizace inovativních záměrů ve spolupráci 
s nově koncipovanou kanceláří ministra. 

Nově navržená organizační struktura by měla zefektivnit řízení ministerstva, 
dochází k „zeštíhlení“ o jednoho náměstka člena vlády a dva náměstky pro řízení 
sekcí. Celkovým dopadem organizační změny je snížení celkového počtu o 6 
pracovních míst a navýšení celkového počtu o 4 služební místa. Proto je při 
zachování celkového objemu prostředků na platy navrhováno převedení částky 
2.541.984 Kč z rozpočtové položky 5011 do rozpočtové položky 5013. 
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