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I. Úvod  
Národní program reforem (NPR) schválila 

vláda ČR v dubnu 2011 v podobě plánu 
strukturálních reforem prováděných a 
navrhovaných v ČR, které jsou příspěvkem 
k plnění dlouhodobých cílů hospodářské 
strategie EU „Strategie Evropa 2020“ 
(Strategie). Národní program reforem byl 
připraven s ohledem na vnitrostátní vertikální 
kompetenční dělbu v souladu s ústavním 
pořádkem a právním řádem ČR. Proto do něj 
byly zahrnuty především ty priority, jejichž 
naplňování spadá do působnosti vlády ČR, 
resp. ústředních orgánů státní správy. 
I při plnění strategických cílů dohodnutých 
na úrovni Evropské unie (EU) musí vláda ČR 
respektovat ústavní systém ČR, a nemůže 
proto ve svých programových dokumentech 
schvalovaných pouze vládou ČR předjímat cíle, 
jejichž plnění spadá do působnosti územní 
samosprávy. 

Národní program reforem ČR 2011 stanovil 
hlavní oblasti reforem a principy reformních 
opatření s dlouhodobým výhledem až 
do r. 2020. Konkretizace podoby některých 
uvedených reforem může být provedena až 
postupně na základě pokroku v rozpracování a 
přijetí dílčích strategických dokumentů 
zpracovaných v jednotlivých oblastech státní 
politiky kompetenčně odpovědnými orgány 
státní správy.  

 

II. Cíl hodnocení plnění 
reformních opatření 
obsažených v NPR ČR 
2011  

Vláda ČR bude v rámci pravidelného 
harmonogramu koordinace hospodářských 
politik členských států EU (tzv. evropský 
semestr) předkládat Evropské komisi na jaře 
příštího roku a v dalších letech aktualizaci 
Národního programu reforem pro ten který 
rok. Současně bude vláda ČR pravidelně 
informována o  stavu plnění reformních kroků 

uváděných v aktualizovaných verzích 
Národního programu reforem pro relevantní 
rok.  

Předkládaný dokument byl zpracován 
Úřadem vlády ČR ve spolupráci s rezorty. 
Kromě průběžného hodnocení stavu plnění 
jednotlivých reformních opatření obsažených 
v Národním programu reforem České 
republiky 2011 reflektuje také plnění 
specifických doporučení Rady z června 2011.  

Cílem vyhodnocení je poukázat na pokrok či 
naopak na nedostatky při přípravě a provádění 
opatření Národního programu reforem České 
republiky 2011, a to dle členění jednotlivých 
kapitol a podkapitol a při zohlednění 
naplňování výše popsaných specifických 
doporučení.  

Přehled poslouží jako jeden ze zdrojů 
pro aktualizaci Národního programu reforem 
pro rok 2012, která v rámci evropského 
semestru proběhne v  prvním čtvrtletí 2012.  

 

III. Hodnocení plnění 
reformních opatření NPR 
ČR 2011 
 

III.1. Konsolidace veřejných 
financí 

Jedním ze základních kamenů, na nichž NPR 
staví, jsou konsolidace veřejných financí a 
strukturální reformy. Tyto kroky směřují 
k zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných 
financí a zajištění konkurenceschopnosti ČR. 
Střednědobým cílem vlády je dosažení 
vyrovnaného rozpočtu sektoru vládních 
institucí. V roce 2013 by měl schodek klesnout 
pod 3 % HDP a následně postupně klesat tak, 
aby byl v roce 2016 rozpočet vyrovnaný. 
K tomuto cíli by měla vést opatření v pěti 
oblastech: 

1. Důchodová reforma 
2. Reforma daní a daňového systému 
3. Reforma systému zdravotnictví a 

veřejného zdravotního pojištění 
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4. Reforma fiskálního rámce 
5. Efektivní veřejná správa a boj proti 

korupci 

Podstatná část těchto cílů byla naplněna 
během roku 2011 v rámci reformních balíků 
předložených vládou a schválených 
Parlamentem. Tyto reformy (viz níže) 
odpovídají cílům obsaženým v Národním 
programu reforem. Navzdory uplatňování 
popsaných konsolidačních opatření se, 
i s ohledem na nepříznivou hospodářskou 
situaci a dluhovou krizi v eurozóně, nedaří 
zajistit průměrné roční fiskální úsilí1 ve výši 
1 % HDP na období 2010–2013, v souladu 
s doporučením Rady o odstranění 
nadměrného schodku. Cílem vlády je nicméně 
učinit všechna potřebná opatření pro to, aby 
k roku 2016 bylo možno dosáhnout 
vyrovnaného rozpočtu. S ohledem 
na zvýšenou pravděpodobnost oslabení 
hospodářského růstu v důsledku finanční krize 
lze ovšem počítat s komplikacemi tohoto úsilí. 

III.1.1. Důchodová reforma 

V oblasti reformy důchodového systému 
byla schválena tzv. malá důchodová reforma, 
která posílila zásluhovost penzijního systému 
(v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu), 
zakotvila další postupné zvyšování 
důchodového věku a jeho rychlejší sjednocení 
pro všechny pojištěnce. Posléze byla schválena 
i tzv. velká důchodová reforma, jejíž opatření 
by měla přizpůsobit důchodový systém 
podmínkám demografického vývoje a zajistit 
jeho udržitelnost v budoucnu. Konkrétně se 
jedná především o založení druhého 
penzijního pilíře s dobrovolnou účastí, který 
umožní převod části stávajícího pojistného 
(3 p.b.) na individuální účty u soukromých 
penzijních společností při dodatečném 
navýšení tohoto odvodu o 2 p.b., a o reformu 
systému penzijního připojištění se státním 
příspěvkem. Velká důchodová reforma nabude 
účinnosti od ledna 2013.  

Přijatá opatření představují naplnění 
hlavních plánovaných kroků v této oblasti a 

                                                 
1
 Fiskální úsilí je definováno jako meziroční změna cyklicky 

očištěného salda bez jednorázových a dočasných opatření.  

jsou také v souladu se specifickými 
doporučeními Rady pro ČR (z 12.6.2011). 
Rizikem, na které poukazuje i specifické 
doporučení Rady pro ČR, ovšem je, že 
zavedení těchto opatření samo o sobě 
nezaručuje širokou účast ve fondovém 
systému, která je nutnou podmínkou pro jeho 
úspěšnost. 

Výpadek v příjmech státního pilíře má 
částečně řešit dodatečný zdroj příjmů 
ze zvýšení snížené sazby DPH. 

III.1.2. Reforma daní a daňového 
systému 

Součástí opatření ke konsolidaci veřejných 
financí a podpoře ekonomického růstu je také 
reforma daňového systému, která se dotýká 
stanovení přímých a nepřímých daní a 
současně cílí na zefektivnění a racionalizaci 
daňového systému a výběru daní.  

S účinností od roku 2013 dojde 
k reorganizaci daňové správy (nově 
označované jako finanční správa) a celní 
správy. Dojde tak ke snížení počtu finančních a 
celních úřadů, zrušení finančních a celních 
ředitelství (v případě finanční správy budou 
nahrazena jedním odvolacím finančním 
ředitelstvím). Od roku 2012 bude zřízen 
specializovaný finanční úřad určený pro správu 
vybraných subjektů (banky, pojišťovny, 
právnické osoby s obratem přes 2 mld. Kč). 

Dalšími kroky, jež vláda vtělila do návrhu 
zákona, jímž má být zřízeno Jedno inkasní 
místo (vládou schválen 24.8.2011, schválen PS 
PČR 9.11.2011) bude převod kompetencí 
výběru pojistného na sociální a zdravotního 
pojištění na zmíněné Jedno inkasní místo. 
Tento návrh obsahuje také věcnou úpravu 
podporující zjednodušení systému daní 
z příjmů, zavádí harmonizaci základu daně 
z příjmů fyzických osob s vyměřovacími 
základy sociálního a zdravotního pojištění, 
sjednocuje sazby daně z příjmů fyzických a 
právnických osob na 19% a snižuje počet 
daňových výjimek. Současně byl zahájen 
proces přípravy transformace daní dědické a 
darovací do daně z příjmů (přizpůsobení  
sazeb). 
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Původním záměrem bylo, aby reforma 
začala plně fungovat od roku 2013, avšak 
s ohledem na její provázanost se zásadní 
normou civilního práva - novým občanským 
zákoníkem – bude snaha její účinnost 
posunout na rok 2014. Původně plánované 
zrušení osvobození některých 
zaměstnaneckých benefitů (zejména 
stravenek) v návrhu schváleném PS PČR 
obsaženo není.  

Zvláštní částí opatření je nový způsob 
zdanění hazardu. Tato úprava měla nabýt 
účinnosti počátkem roku 2012.  

Schválena byla také novela zákona o DPH, 
která zvýšením snížené sazby (14 % od roku 
2012) sbližuje a posléze sjednocuje (17,5% od 
roku 2013) sazby daně z přidané hodnoty.  

Schválená opatření v oblasti daní reagují 
na doporučení mezinárodních institucí, např. 
OECD, ale i EU ohledně využívání stávajícího 
prostoru pro zvýšení příjmů z nepřímých daní 
a přesunutí daňové zátěže od zdanění práce 
na spotřebu, zlepšení a dodržování daňových 
předpisů a omezení daňových úniků. 

III.1.3. Reforma systému 
zdravotnictví a veřejného 
zdravotního pojištění 

Třetím pilířem konsolidace veřejných financí 
je snaha o zefektivnění fungování 
zdravotnického systému reprezentovaného 
reformou systému zdravotnictví a veřejného 
zdravotního pojištění, jejímž cílem je 
především posílit legislativní rámec 
pro poskytování zdravotnické péče a zajistit 
udržitelnost financování zdravotnictví.  

Balíček opatření zakotvených ve čtyřech 
zákonech (o zdravotních službách, 
o zdravotnické záchranné službě, 
o specifických zdravotních službách a 
o nelékařských zdravotnických povoláních) 
zavedl opatření, která:   

• vyjasňují a posilují postavení pacienta a 
jeho práva a povinnosti (právo 
na informace, konzultace s jiným 
lékařem, přítomnost blízké osoby atd.), 

• vymezují pojmy zdravotní péče a 
zdravotní služby,  

• zpřesňují pravidla vedení lékařské 
dokumentace, 

• vedou ke zefektivnění legislativního 
rámce pro poskytování zdravotní péče,  

• vedou ke zlepšení systému vzdělávání 
zdravotnických pracovníků,  

• zavádějí nový systém ošetřovatelství, 

• vytvářejí systém jednotných podmínek 
pro poskytování zdravotních služeb 
pro všechny poskytovatele zdravotních 
služeb,  

• upravují poskytování odborné 
přednemocniční neodkladné zdravotní 
péče, 

• stanovují náležitosti fungování 
záchranné služby (např. dojezdová doba 
prodloužena na 20 min., pravidla 
spolupráce záchranné služby 
s nemocnicemi, vznik výjezdových 
skupin), 

• upravují pravidla pro výkon specifických 
služeb (umělé oplodnění, změna 
pohlaví, nakládání s embryem, 
dobrovolná sterilizace, zákaz klonování). 

Všechny výše popsané úpravy byly 
schváleny Parlamentem ČR a podepsány 
prezidentem republiky. 

Součástí reformních návrhů v oblasti 
zdravotnictví je i novelizace zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Ta má za cíl 
snížení finančních nákladů systému 
zdravotnictví a zvýšení jeho efektivity. Tato 
úprava zavádí pro pacienty možnost volby 
hrazené tzv. nadstandardní péče, zvyšuje 
úhradu za jeden den pobytu v nemocničním 
zařízení (ze 60 Kč na 100 Kč), nově upravuje 
úhradu léků, které je možné kupovat bez 
receptu, zavádí nový institut úhradové 
soutěže, dále zavádí některá nová povinná 
očkování či mění způsob paušální úhrady 
za recept.  Kompletní úprava vstoupí 
v účinnost k 1.1.2012. 

Dalšími připravovanými opatřeními jsou 
návrhy zákona o zdravotních pojišťovnách, 
zákona o zdravotnických prostředcích a 
zákona o cenách a úhradách zdravotnických 
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prostředků. Připravují se také opatření 
pro zjednodušení a zrychlení správního řízení 
o cenách a úhradách léčivých přípravků.            
K lepšímu fungování zdravotnického systému 
mají přispět nelegislativní, průběžně 
provedená opatření posilující využívání 
informačních technologií, dozor a regulaci 
léčiv ve zdravotnictví. Konkrétně se jedná 
o vytvoření Registru zdravotnických 
prostředků, finalizaci projektu e-recept a 
rozvoj digitálních agend ve zdravotnictví. 

III.1.4. Reforma fiskálního rámce 

V rámci reformy fiskálního rámce je 
připravován návrh zákona o Rozpočtové radě 
vlády a návrh ústavního zákona o rozpočtové 
kázni a odpovědnosti. Předkladatel požádal 
o půlroční odklad předložení návrhu ústavního 
zákona (původně plánovaný termín byl 
stanoven na prosinec 2011).  

Podstatou opatření, která přinášejí 
připravované zákony, je snaha stanovit trvalá, 
jasná a závazná pravidla na úrovni 
sestavování, realizace a hodnocení veřejných 
rozpočtů, která garantují rozpočtovou kázeň a 
odpovědné řízení veřejných financí. Zároveň 
by prostřednictvím Rozpočtové rady vlády 
měly být podrobeny rozpočtové kontrole 
předkládané legislativní návrhy. 

III.1.5. Efektivní veřejná správa a boj 
proti korupci 

Pokud jde o zlepšení efektivnosti fungování 
veřejné správy a boj proti korupci, probíhá 
průběžně implementace opatření Strategie 
vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 
2012 a připravují se změny zákona 
o obchodních korporacích a občanského 
zákoníku. Ty mění úpravu institutu akcií 
na majitele tak, aby ze strany státních orgánů 
bylo možné zjistit strukturu akcionářů. 
Uvedené opatření reaguje i na specifické 
doporučení Rady z června 2011.  

S účinností od ledna 2012 se nově navrhuje 
trestní odpovědnost právnických osob. Návrh 
zákona byl vetován prezidentem republiky a 

vrací se tak do PS PČR. Jeho projednání je 
zařazeno na program 32. schůze na 6.12.2011. 

Efektivnějšímu a úspornějšímu fungování 
veřejné správy by mělo sjednocováním agend 
přispět již zmíněné reformní opatření – zřízení 
jednotného inkasního místa a další pokrok 
v elektronizaci jejích agend.  

Ve fázi přípravy jsou i nadále úpravy 
legislativního řešení profesionalizace státní 
správy, která je obsahem doporučení Rady 
z června 2011, a také analýza činností, které 
by mohly místo státní správy vykonávat 
soukromé instituce. 

 

III.2. Fungující trh práce 

V oblasti trhu práce došlo v průběhu roku 
2011 k dílčím zlepšením statistických 
ukazatelů a mírnému zlepšení strukturální 
nezaměstnanosti. Snižování strukturální 
nezaměstnanosti zůstává nadále jedním 
z hlavních reformních cílů vlády.  

Byla předložena řada opatření směřujících 
k modernizaci sociálního systému a 
pracovního práva, integraci na trhu práce a 
sociálnímu začleňování. Jejich cílem je větší 
zapojení nových pracovníků na trh práce, 
aktivizace skupin dosud vyloučených z trhu 
práce, rozvoj kvalifikované pracovní síly. Vláda 
klade důraz na posilování individuální 
odpovědnosti za vlastní situaci. 

III.2.1. Moderní sociální systém a 
pracovní právo 

K flexibilnějšímu uspořádání pracovních 
podmínek při současném zajištění jistoty 
zaměstnanců přispívá novela zákoníku práce, 
která bude platit od ledna roku 2012. Novela 
upravuje např. zaměstnání na dobu určitou, 
rozšiřuje rozsah práce na dohodu o provedení 
práce, usnadňuje možnost úpravy pracovní 
doby nebo dočasného přidělení zaměstnance 
k jinému zaměstnavateli. Nově upravuje také 
výši odstupného podle délky zaměstnání, 
zavádí rozšíření možností ukončení pracovního 
poměru ze strany zaměstnavatele či změnu 
pravidel pro přesčasy a konkurenční doložky.  
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K modernizaci sociálního práva přispěje 
nový zákon o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením, jehož účinnost je 
stanovena na leden 2012. Zákon povede 
k zefektivnění administrace dávkové pomoci 
snížením počtu existujících dávek a jejich 
poskytováním jedním orgánem, lepšímu 
zacílení dávkové pomoci a zvýšení komfortu 
pro uživatele dávkového systému.  

Zákon o dětské skupině a chůvě upravuje 
nové typy služeb péče o děti, alternativní vůči 
jeslím a mateřským školám, a souvisí 
s daňovými opatřeními na podporu rodiny. 
Návrh zákona se připravuje, jeho účinnost je 
plánována od roku 2013. 

Ke zpružnění trhu s byty a mobilitě 
pracovníků přispělo ukončení procesu 
deregulace nájmů a další legislativní úpravy 
související s nájmem bytu. Proces deregulace 
je však pro více než 300 000 bytů prodloužen 
až do konce roku 2012. Jedná se o byty ve 
všech krajských městech (s výjimkou Ostravy a 
Ústí nad Labem) a obcích Středočeského kraje 
s počtem obyvatel nad 10 000.  

III.2.2. Integrace na trhu práce 

V listopadu 2011 byla PS PČR schválena 
novela zákona o zaměstnanosti. Ta obsahuje 
změny v oblastech zařazení a vedení 
v evidenci uchazečů o zaměstnání, podpory 
v nezaměstnanosti či rekvalifikace. Současně  
přináší zakotvení zákazu zaměstnávání 
neoprávněně pobývajících státních příslušníků 
třetích zemí s cílem bojovat proti 
nedovolenému přistěhovalectví a nelegálnímu 
zaměstnávání. Zavádí i odpovídající sankce a 
opatření, která by měla být v případě porušení 
uplatňována vůči zaměstnavatelům. Novela 
také zpřísňuje regulaci činnosti 
zprostředkovatelských agentur v oblasti 
zaměstnávání cizinců s cílem zvýšit jejich 
odpovědnosti za průběh pobytu a pracovní 
činnosti cizince na území ČR, včetně 
zneužívání na trhu práce. 

Novela rovněž nově stanoví  spolupráci 
Úřadu práce s agenturami práce 
při zprostředkování zaměstnání pro uchazeče 

o zaměstnání. Nově se rovněž zavádí sdílené 
rekvalifikace. 

V rámci reformy Úřadu práce, která byla 
v PS PČR schválena rovněž v listopadu, dochází 
ke zvyšování efektivity veřejných služeb 
zaměstnanosti a prostřednictvím snižování 
administrativní zátěže (sjednocením některých 
aktivit, např. výplaty dávek) se rozšiřuje 
prostor pro individuální práci s klienty. 

 

Byly zahájeny projekty posilující vzdělanost 
uchazečů o práci a kontrolu osob pobírajících 
sociální dávky. 

Opatření na trhu práce uvedená v kapitole 
III.2.1 a III.2.2 zohledňují  doporučení Rady, 
aby ČR posílila účast na trhu práce omezením 
překážek při návratu rodičů s malými dětmi, 
především v rámci úpravy systému státní 
sociální podpory a flexibilizace vyplácení 
rodičovského příspěvku s cílem podpořit 
svobodu volby o formě a míře skloubení práce 
a rodiny. 

III.2.3. Sociální začleňování a 
snižování chudoby 

Opatření v oblasti sociálního začleňování 
jsou navrhovány a prováděny 
komplementárně s opatřeními politiky 
zaměstnanosti. Pokračuje reforma  zaměřená 
na podporu dostupnosti sociálních služeb 
prostřednictvím efektivního a transparentního 
prostředí řízení, distribuce a monitoringu 
finančních prostředků z veřejných rozpočtů 
do sociálních služeb (projekt „Podpora 
procesů v sociálních službách“),  

Pravidelná Koncepce podpory transformace 
pobytových sociálních služeb v jiné typy 
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené 
komunitě uživatele a podporující sociální 
začlenění uživatele do společnosti se naplňuje 
realizací pilotního projektu zaměřeného 
na transformaci institucionálních služeb 
sociální péče pro osoby se zdravotním 
postižením, seniory a osoby s duševním 
onemocněním na péči v komunitě.  

Opatření v oblasti systému financování 
sociálních služeb za účelem přispění 
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k udržitelnosti veřejných výdajů upravuje 
novela zákona č. 118/2006, o sociálních 
službách. Spolu s novelou zákona o pomoci 
v hmotné nouzi a novelou zákona o sociální 
pomoci nabudou účinnosti od 1.1.2012. Jejich 
výsledkem je zefektivnění administrace 
dávkové pomoci snížením počtu existujících 
dávek a jejich poskytováním jedním orgánem, 
lepší zacílení dávkové pomoci pro osoby 
ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a 
zvýšení komfortu pro uživatele dávkového 
systému. 

Dne 21.9.2011 byla vládou ČR schválena 
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 
na roky 2011-2015, zaměřená především 
na zapojení sociálně znevýhodněných dětí 
do hlavního vzdělávacího proudu, na prevenci 
rozpadu rodiny a odebírání dětí do ústavní 
péče, podporu zaměstnanosti či bezpečnost 
uvnitř a v okolí sociálně vyloučených lokalit. 
Za účelem plnění cíle ČR v oblasti sociálního 
začleňování a snižování chudoby se připravuje 
širší strategický dokument zahrnující období až 
do roku 2020.  

Vláda ČR zlepšila sociálně integrační roli 
základních škol a rovný přístup k vzdělání. 

Připravují se rovněž opatření na posílení 
inkluzívního vzdělávání a opatření pro 
pokračování podpory výstavby sociálních 
nájemních bytů s ohledem na řešení 
dlouhodobého bydlení pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. 

Pro zkvalitnění systému péče o ohrožené 
děti byla připravena novela zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí 
s předpokládanou účinností od 1.1.2012. 
Vláda ČR přijala základní principy, dílčí cíle a 
východiska nové Národní strategie ochrany 
práv dětí. 

 

 

 

 

III.3. Vzdělání jako cesta 
ke konkurenceschopnosti a 
vyšší produktivitě práce 

III.3.1. Zvyšování kvality a 
dostupnosti předškolního vzdělávání 

V oblasti vzdělávání jsou průběžně plněna 
opatření obsažená v Národním programu 
reforem za účelem zvýšení dostupnosti 
předškolního vzdělávání, zvyšování 
gramotnosti a začleňovaní do trhu práce.  

Připravují se opatření k zavedení jednotného 
systému hodnocení žáků a byla uskutečněna 
opatření ke zlepšení sociálně integrační role 
základních škol a rovného přístupu 
ke vzdělání. Dále se připravují kroky k úpravě 
podmínek pro zařazování firemních 
mateřských škol do rejstříku škol a školských 
zařízení a také úprava pravidel pro přijímání 
dětí do nich. 

III.3.2. Systematické zlepšování 
kvality vzdělání a reforma vzdělávací 
soustavy  

Průběžně jsou přijímána opatření vedoucí 
ke zatraktivnění výuky a přiblížení výuky 
praktickému životu a jeho potřebám  
vyrovnání znevýhodnění žáků v přístupu 
ke vzdělávání.  

Byla zavedena státní maturita. Reforma 
středního školství je rozpracována 
s předpokládaným termínem dokončení v roce 
2013. Připravuje se systém jednotného 
hodnocení žáků základních škol. 

III.3.3. Reforma vysokého školství  

Reforma vysokého školství je v přípravné 
fázi. Jejím cílem je vytvoření podmínek 
pro finanční spoluúčast studentů, úprava  
působnosti orgánů vysokých škol (VŠ) a vztahu 
státu a VŠ. O zavedení finanční spoluúčasti 
studentů na hrazení nákladů jejich studia 
s významnou regulativní funkcí na straně 
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studentů i vysokých škol se uvažuje 
od akademického roku 2013/2014.  

Návrhy legislativních opatření týkající se 
fungování VŠ a zavedení školného nebyly 
dosud předloženy a projednány. Do konce 
roku 2011 budou předloženy věcné záměry 
zákona o vysokých školách a zákona o finanční 
pomoci studentům. Systém hodnocení kvality 
akademických institucí, který obsahuje 
doporučení ER z června 2011, je připravován 
ve spolupráci s vysokými školami. 

 

III.4. Podpora podnikání, 
digitalizace a rozvoj digitálního 
trhu 

III.4.1. Snižování administrativní a 
regulační zátěže pro podnikatele 

V oblasti podpory podnikání dochází 
ke snižování administrativní zátěže   
podnikatelů, které je průběžně 
vyhodnocováno.  

V současné době probíhá první etapa 
snižování administrativní zátěže,  která má 
za cíl dosáhnout snížení této zátěže 
u podnikatelů o 25 % do konce roku 2012 
(za předpokladu schválení některých zákonů – 
např. návrh zákona o změně zákonů 
v souvislosti se zřízením jednoho inkasního 
místa a v něm obsažená změna zákona 
o daních z příjmů, novela lázeňského zákona 
atd.). 

Současně byla zahájena druhá etapa 
snižování administrativní zátěže, v jejímž 
rámci  probíhá v roce 2011 první část 
přeměření zátěže podnikatelů. Pro účely 
přeměření byly identifikovány informační 
povinnosti podnikatelů v právních předpisech 
vybraných resortů státní správy a proběhl 
výzkum u podnikatelů, jehož cílem bylo 
stanovení časové dotace nutné pro zpracování 
každé ze základních 16 administrativních 
činností a zjištění iritujících povinností. První 
parciální výsledky přeměření budou známy 
k 31.12.2011 a krátká informace bude 

přílohou pravidelné Zprávy o Plnění plánu 
snižování administrativní zátěže. 

III.4.2. Institucionální podpora 
podnikání 

Institucionální podporu podnikání zvýší 
novela zákona o investičních pobídkách 
předložená v červnu 2011 vládě ČR 
s předpokládanou účinností od poloviny roku 
2012. Navrhuje zejména znovuzavedení 
podpory center strategických služeb, mj. 
i center pro podporu softwaru. 

Kromě toho bude do konce roku 2013 
v rámci služeb pro podporu podnikání 
uskutečněn projekt Rozvoje elektronického 
informačního a kontaktního místa 
pro podnikání a export. Jeho hlavním cílem je 
zvýšit dostupnost kvalitních informací 
relevantních pro podnikání a export.  

Do konce roku 2011 má být schválena 
rovněž nová strategie podpory exportu 
na období po roce 2011, která nahradí 
současnou strategii platnou do roku 2010 
aktualizovanou pro rok 2011. První návrh 
strategie byl zveřejněn počátkem listopadu.  

III.4.3. Zlepšení přístupu 
k vysokorychlostnímu internetu a 
rozvoj eGovernmentu 

Vzhledem k prokázanému pozitivnímu 
efektu přístupu široké veřejnosti 
k vysokorychlostnímu internetu a 
elektronizace služeb na ekonomický růst a 
konkurenceschopnost, usiluje ČR v souladu 
s cíly Digitální agendy pro Evropu o zlepšení 
přístupu k vysokorychlostnímu internetu a 
o rozvoj eGovernmentu. 

Cílem státní politiky Digitální Česko je 
snížení tzv. digitální propasti, zvýšení 
dostupnosti kvalitního internetového připojení 
nejen pro obyvatele v městských 
aglomeracích, ale především v méně 
osídlených oblastech. V září 2011 byly 
k veřejné konzultaci zveřejněny základní 
principy aukce na udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů v některých pásmech, 
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stejně jako návrh rozvojových kritérií 
pro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 800 
MHz. Samotné výběrové řízení na volné 
kmitočty formou aukce proběhne do konce 
roku 2012. 

Průběžně dochází k rozvoji elektronizace 
služeb veřejné správy, tzv. eGovernmentu, a 
k posilování digitálních služeb v rámci 
některých resortů. V oblasti zdravotnictví se 
průběžně rozvíjí agenda eHealth, v jejímž 
rámci probíhá např. proces postupné 
elektronizace receptů. Dochází také 
 k digitálnímu zpřístupňování kulturního 
dědictví a internetizaci knihoven, jež zajistí 
přístup k internetu i těm občanům, kteří 
dosud nemají internetové připojení doma. 
Národní strategie digitalizace kulturního 
obsahu má být dokončena do konce roku 
2012.  

V rámci elektronizace veřejné správy 
probíhají také práce na vytváření centrálních 
registrů veřejné správy, které mají řešit 
dosavadní potíže související s nejednotností, 
multiplicitou a neaktuálností klíčových 
databází.   

 

III.5. Podpora růstu založeného 
na výzkumu a inovacích 

III.5.1. Investice do výzkumu, vývoje 
a inovací a hodnocení jejich výstupů 
a dopadů 

V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací 
byla předložena opatření ke zlepšení způsobu 
financování sektoru vědy, vývoje a inovací. 
Jedná se zejména o úpravu zákona o dani 
z příjmů a přípravu vytvoření nového systému 
hodnocení institucí, programů a výsledků 
výzkumu a vývoje v ČR. 

V listopadu 2011 schválila vláda ČR návrh 
na založení nové akciové společnosti "Český 
rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s.". 
Jejím prostřednictvím bude mimo jiné 
podporován vznik nových firem a rozvoj 
inovačních a technologicky orientovaných 
firem.  

Současně byla odevzdána Závěrečná zpráva 
projektu Mezinárodního auditu výzkumu, 
vývoje a inovací poskytující externí a nezávislý 
pohled na celý systém VaVaI včetně oblasti 
řízení. Projekt byl prodloužen o půl roku a jeho 
výsledky budou implementovány 
do jednotlivých opatření i v souladu s Národní 
politikou výzkumu, vývoje a inovací v ČR 
na léta 2009 až 2015 a využity pro komplexní 
systém hodnocení výzkumu a vývoje 
zajišťujícího objektivní rozdělování 
institucionální podpory. 

III.5.2. Zvýšení inovačního potenciálu 
ekonomiky ČR 

Za účelem dalšího zvýšení inovačního 
potenciálu ČR byla 27.9.2011 schválena 
Národní inovační strategie, která rozvádí 
jeden z klíčových pilířů mezinárodní 
konkurenceschopnosti v oblasti výzkumu,  
vývoje a inovací. Dokument se zaměřuje 
na excelentní výzkum (infrastruktury a 
internacionalizace jako nástroje k zvýšení 
kvality), přenos znalostí mezi podnikovým a 
akademickým sektorem, podporu inovačního 
podnikání a rozvoj lidských zdrojů. 

Průběžně je plněn projekt Služby 

pro inovační podnikání, jehož hlavním cílem je 
podpora motivace firem a asistence při jejich 
prosazování na trzích pomocí kvalitních služeb 
pro internacionalizaci, komercionalizaci, 
patentovou ochranu, předvídání 
technologických změn, modernizace a 
vylepšení technologického zázemí firem a 
v neposlední řadě zvýšení kvality služeb 
poskytovaných podpůrnou inovační 
infrastrukturou. 
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III.6. Podpora nízkouhlíkové 
konkurenceschopné 
ekonomiky šetrné k životnímu 
prostředí 

III.6.1. Zvyšování energetické 
účinnosti 

Pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné 
dodávky energie za dostupné ceny v souladu 
se zásadami udržitelného rozvoje a ohledem 
na životní prostředí a efektivní energetickou 
politiku hraje zásadní roli Státní energetická 
koncepce, která bude předložena do konce 
roku 2011 a jejíž schválení se očekává 
v průběhu roku 2012. Státní energetická 
koncepce patří k základním součástem 
hospodářské politiky při vytváření podmínek 
pro spolehlivé, udržitelné a bezpečné dodávky 
energie.  

V roce 2011 byla rovněž přijata opatření 
ke zvýšení energetické účinnosti, představená 
v aktualizované verzi Akčního plánu 
pro energetickou účinnost ze září 2011, která 
je reakcí na směrnici EP a Rady č. 2006/32/ES.  

 V roce 2011 pokračuje provádění nařízení 
vlády ČR č. 299/2001 Sb., jehož  součástí je i 
zlepšení tepelně technických vlastností budov 
pro bydlení, a podprogramu Podpora 
výstavby podporovaných bytů, který byl 
vyhlášen na konci roku 2010, který zvýhodňuje 
stavby s nižší energetickou náročností. Nově 
přijatá Koncepce bydlení ČR do roku 2020 
zahrnuje i cíle a priority bytové politiky 
v oblasti zvyšování energetické účinnosti. 
Schválení proběhlo usnesením vlády ČR č. 524 
v červenci 2011.    

III.6.2. Zvyšování podílu energie 
z obnovitelných zdrojů 

V průběhu roku 2011 byla přijata rovněž 
opatření na podporu zvyšování podílu výroby 
energie z obnovitelných zdrojů za udržitelných 
podmínek: Národní akční plán pro energii 
z OZE a zákon o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, a to 

zcela v souladu s cílem dosažení 13% podílu 
OZE na konečné spotřebě energií v ČR do roku 
2020. Tento cíl je určen směrnicí 2009/28/ES, 
jejíž součástí je také cíl zvýšení podílu OZE 
ve všech druzích dopravy. Hlavním 
nelegislativním opatřením k dosažení těchto 
cílů je Národní akční plán pro energii z OZE 
(z července 2010), prostřednictvím kterého 
jsou nastaveny dlouhodobě stabilní a 
udržitelné podmínky podpory výroby energie 
z OZE. Vyhodnocení Národního akčního plánu 
bude provedeno k datu 30.6.2012. 

Legislativním opatřením k implementaci OZE 
do energetického mixu ČR je zákon 
o podporovaných zdrojích a o změně 
některých zákonů, který implementuje 
směrnici EP a Rady č. 2009/28/ES. Návrh 
zákona byl schválen v PS v listopadu.  

III.6.3. Snižování emisí skleníkových 
plynů a zlepšování kvality životního 
prostředí 

Snižování emisí skleníkových plynů je 
vedeno snahou o zefektivnění životního cyklu 
přírodních zdrojů a přispění ke snižování 
materiálové a energetické náročnosti české 
ekonomiky. Opatření jsou přijímána 
především s cílem zlepšení životního prostředí.  

S cílem zlepšení kvality životního prostředí 
bude do konce roku 2011 přijat zákon 
o ochraně ovzduší. Návrh novely zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí schválila dne 23.11.2011 vláda ČR a 
postoupila jej k projednání PČR. Dosud 
neschválena je Politika ochrany klimatu, 
která bude přijata teprve v návaznosti 
na přijetí Státní energetické koncepce.  V první 
čtvrtině roku 2012 bude vládě ČR předložena 
Státní politika životního prostředí ČR, která se 
bude věnovat vymezení plánu na efektivní 
ochranu životního prostředí v ČR do roku 
2020. V první polovině roku 2012 by měl  být 
vládě ČR předložen věcný záměr zákona 
o ochraně půdy. Do konce roku 2012 budou 
přijata další opatření na podporu snižování 
emisí skleníkových plynů a zlepšování kvality 
životního prostředí (Národní program 
snižování emisí ČR a Program ke zlepšení 
kvality ovzduší).  
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III.7. Podpora 
konkurenceschopnosti 
zlepšením dopravní 
infrastruktury 

III.7.1. Strategické plánování rozvoje 
dopravní infrastruktury 

Zlepšení dopravní infrastruktury představuje 
jednu z klíčových podmínek pro posílení 
konkurenceschopnosti a rozvoj vnitřního 
i přeshraničního obchodu. Vzhledem 
k předpokládanému budoucímu víceletému 
finančnímu rámci EU a souvisejícím návrhům 
dopravní infrastruktury je nezbytné analyzovat 
reálné možnosti případného čerpání ČR 
z Nástroje propojení Evropy (CEF), stanovit 
priority a efektivně a strategicky plánovat 
rozvoj dopravní infrastruktury. V oblasti 
zahájení přípravy vysokorychlostních tratí v ČR 
byly provedeny první kroky v podobě zadání 
studií proveditelnosti, které v současné době 
probíhají. 

III.7.2. Zajištění efektivního 
financování dobudování páteřní sítě 

Kromě strategického plánování je pro rozvoj 
dopravní infrastruktury zásadní také efektivní 
způsob financování, včetně využívání nových 
forem financování, především „PPP“, 
a kohezní politiky. S mírným zpožděním 
oproti plánovanému harmonogramu jsou 
zpracovávány sektorové dopravní strategie, 
jejichž předložení vládě se předpokládá 
v únoru 2013. 

 

 

 

 

 

IV. Závěr 
Z významných opatření předpokládaných 

NPR se doposud podařilo provést většinu 
zásadních reformních opatření. Byla 
provedena tzv. malá důchodová reforma a 
schválena tzv. velká důchodová reforma. Dále 
byly provedeny podstatné reformní kroky 
v oblasti sociálního zabezpečení a 
pracovněprávní, a to s cílem podpořit princip 
tzv. flexicurity, zvýšit zaměstnanost, 
konkurenceschopnost a neohrozit přitom 
základní prvky sociální solidarity. Podstatné 
reformní kroky byly provedeny i v oblasti 
rodinné politiky, a to za účelem zajištění 
snazšího skloubení práce a rodiny, při 
respektování principu autonomie rodiny 
a nejlepšího zájmu dítěte. 

Dalším zásadním krokem bylo zahájení 
a provedení některých kroků daňové reformy, 
vč. zřízení systému jednoho inkasního místa, 
parametrických změn daně z přidané hodnoty 
a zahájení reformy daně z příjmů. 

V oblasti podpory průmyslu 
a konkurenceschopnosti bylo zásadním 
krokem přijetí Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti. Dále je třeba uvést 
přijetí novely zákona o investičních pobídkách, 
schválení Národní inovační strategie, 
vypracování návrhu Státní energetické 
koncepce či provedení první fáze auditu 
environmentální legislativy.  

Navzdory úsilí o konsolidaci veřejných 
financí však ČR nedosahuje cíle snižování 
rozpočtového schodku o 1% ročně. Důvodem 
jsou však externí faktory, zejména dluhová 
krize v eurozóně a z ní vyplývající globální 
finanční a hospodářská krize.   

V oblasti vzdělávání byly provedeny některé 
reformní kroky, jiné podstatné cíle Národního 
programu reforem v této sféře je třeba 
provést v nejbližší době  

Nebylo dosud dosaženo legislativního řešení 
profesionalizace státní správy, ke kterému 
také vyzývá doporučení Rady z června 2011. 
Příslušný legislativní návrh se však již nachází 
v závěrečné fázi zpracování. Dosud nejsou 
schváleny strategické dokumenty v oblasti 
ochrany klimatu a posuzování dopadů 



 

Úřad vlády ČR, Sekce pro evropské záležitosti, Odbor koordinace evropských politik 

 
11 

na životní prostředí, ale i v oblasti dopravy. 
Limitem opatření náročných na finanční 
zdroje, zejména tedy na podporu rozvoje 
dopravy, jsou rizika spojená s nejistotou 
ekonomického růstu a příjmů státního 
rozpočtu. 

Toto průběžné hodnocení plnění opatření 
NPR 2011 bude jedním ze zdrojů pro jeho 
aktualizaci, která v rámci evropského 
semestru proběhne v prvním čtvrtletí 2012, 
a to mimo jiné v návaznosti na vydání Roční 
analýzy růstu Evropskou komisí v listopadu 
2011 a na základě dalšího zhodnocení dopadů 
kondicionalit v politice soudržnosti.  

Podrobné informace o plnění opatření 
obsahuje tabulka uvedená v příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Tabulka „Přehled opatření v Národním 
programu reforem ČR pro rok 2011 a stav 
jejich plnění“ 
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Tabulka „Přehled opatření v Národním programu reforem ČR pro rok 2011 a stav jejich plnění“ 

Název opatření / 

Gestor / spolugestor 

Typ opatření:  

„Leg./neleg.“ 

Popis a charakteristika případných změn opatření 
schválených vládou (oproti popisu záměru v NPR 2011). 

U leg. návrhů schválených v leg. procesu charakteristika 
případných přijatých změn (oproti popisu záměru v NPR 
2011).  

1) Termín předložení vládě: 

- „plánovaný (uvedený v NPR)/ skutečný 
(měsíc/rok)“ 

2) u leg. návrhů navíc stav projednávání 
v Parlamentu ČR :  

- „schváleno (měsíc/rok)/ neschváleno: stav 
projednávání“  

Kapitola III.1 Konsolidace veřejných financí viz.  s. 19 NPR 

III.1.1. Důchodová reforma viz.  s. 19 NPR 

Malá důchodová reforma/ MPSV Leg. Posílení zásluhovosti systému pro vyšší příjmové skupiny, 
změna valorizace důchodů, sjednocení věku odchodu 
do důchodu pro ženy a muže, pokračování zvyšování 
věku pro odchod do důchodu, rozšíření rozhodného 
období pro výpočet důchodu na celoživotní. 

Schváleno (zák. č. 220/2011Sb.). 

Velká důchodová reforma/ MF Leg.  Možnost rozhodnutí o přesměrování části pojistného 
do soukromých fondů.  

Schváleno. Účinnost je plánována od ledna 2013. 

III.1.2. Reforma daní a daňového systému viz. s. 21 NPR 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty/MF Leg. Zvýšení snížené sazby a následné sjednocení sazeb DPH. Schváleno 25.5.2011 vládou ČR, 7.10.2011 
zamítnuto Senátem, 6.11.2011 znovu schváleno  
PS PČR a 22.11.2011 podepsáno prezidentem 
republiky. 

Sněmovní tisk č. 473, vládní návrh zákona 
související se zřízením Jednoho inkasního 
místa vč. reformy přímých daní/ MF 

  

Leg. Zjednodušení systému daní z příjmů, harmonizace 
základu daně z příjmu fyzických osob s vyměřovacími 
základy sociálního a zdravotního pojištění, sjednocení 
sazby pro fyzické a právnické osoby na 19%, snížení počtu 
výjimek, sjednocení výběru daní do jednoho inkasního 
místa. 

Dne 24.8.2011 schválenou vládou ČR.  

Dne 9.11.2011 schváleno PS PČR. 

V současné době projednáváno ve výborech 
Senátu. 
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III.1.3. Reforma systému zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění viz. s. 23 NPR 

Zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních/MZd 

Leg. Zlepšení systému vzdělávání zdravotnických pracovníků a 
nový systém ošetřovatelství. 

Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon 
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdrav. povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů, vstoupil v platnost a nabyl 
účinnosti dne 22. dubna 2011.  

Reforma regulace práv a povinností 
zdravotních pojišťoven  

Zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění/MZd 

 

Leg. Cílem je snížení finančních nákladů systému zdravotnictví 
a zvýšení jeho efektivity. 

První novela  (sněmovní tisk č.325) bude v části 
105 Sbírky 2011 publikována pod č. 298/2011, 
v účinnost vstoupí 1.12.2011. 

Druhou novelu (sněmovní tisk č.409)  schválil PČR 
dne 6.11.2011. V účinnost vstoupí 1.3.2012. 

Zákon o zdravotních službách/MZd 

 

Leg. Jednotné podmínky poskytování zdravotních služeb 
pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, 
předpoklady pro rovný přístup fyzických a právnických 
osob k poskytování zdravotních služeb. Pacient se stane 
rovnocenným účastníkem procesu poskytování 
zdravotních služeb, důraz je kladen na jeho práva a 
individuální potřeby. 

Schválen 6.11. PČR a podepsán prezidentem dne 
22.11.2011. V účinnost vstoupí 1.3.2012.  

Zákon o specifických zdravotních službách Leg. Zákon mimo jiné upravuje dárcovství krve, nemoci 
z povolání, posudkovou činnost lékařů, umělé oplodnění, 
sterilizace žen, kastrace mužů a změnu pohlaví. Předloha 
rovněž zakazuje klonování lidí a stanoví podmínky pro 
ověřování nezavedených léčebných metod na lidech. 

Schválen 6.11. PČR a podepsán prezidentem dne  
22.11.2011. V účinnost vstoupí 1.3.2012. 

Zákon o zdravotních pojišťovnách Leg. Představuje pro pacienty místní i časovou záruku 
poskytování péče. Péči budou nadále nasmlouvávat 
pojišťovny přímo u zdravotnických zařízení. Podle 
podmínek stanovených zákonem budou muset dbát na 
kvalitu péče, cenu i efektivitu. V připravovaném zákoně 

Návrh bude předložen vládě ČR v listopadu 2012. 
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bude zakotvena povinná neziskovost zdravotních 
pojišťoven. 

Zákon o zdravotnické záchranné službě/MZd Leg. Cílem úpravy je nahradit tu stávající, která již nevyhovuje 
požadavkům na právní regulaci vztahů v oblasti 
poskytování odborné přednemocniční neodkladné 
zdravotní péče, a to z hlediska formy právní úpravy i 
jejího obsahu.  Jedná se o komplexní zákonnou právní 
úpravu, která v oblasti zdravotnické záchranné služby 
doposud chybí. 

Schválen 6.11. PČR a podepsán prezidentem dne 
22.11.2011. V účinnost vstoupí 1.3.2012. 

Zákon o zdravotnických prostředcích/MZd 

 

 

Leg. Vymezení některých klíčových termínů a definice 
zdravotnického prostředku a požadavků např. 
na provádění klinického hodnocení či otázku vývozu, 
dovozu a prodeje zdravotnických prostředků. 

Termín předložení návrhu zákona vládě ČR je 
stanoven na konec roku 2012. 

 

Zákon o cenách a úhradách zdravotnických 
prostředků/MZd 

Leg. Cílem je zjednodušení a zrychlení správního řízení 
o cenách a úhradách léčivých přípravků. 

Termín předložení návrhu zákona vládě ČR je 
stanoven na březen roku 2013. 

III.1.4. Reforma fiskálního rámce viz. s. 25 NPR 

Zákon o Rozpočtové radě vlády/ ÚV, MF Leg. Předpis je připravován ÚV ČR (MF má být dle plánu 
legislativních prací vlády spolupředkladatelem). 
Dle návrhu zákona předloženého ÚV ČR 
do připomínkového řízení předpis pravděpodobně upraví 
pouze hlavní parametry fungování rady – základní 
ustanovení, členové, statut. Rada by dle návrhu 
zpracovaného ÚV ČR měla být poradním orgánem vlády 
ČR a její působnost by měla být upravena obdobně jako 
v případě Legislativní rady vlády ve statutu schvalovaném 
vládou ČR. 

Návrh zákona je v současné době v legislativním 
procesu (vnější připomínkové řízení). Účinnost 
předpisu je předpokládána od července 2012. 

Ústavní zákon o rozpočtové kázni a 
odpovědnosti/MF, ÚV 

Leg. V zákoně (připravuje MF, ÚV ČR je spolupředkladatelem) 
s největší pravděpodobností oproti znění v NPR nebude 
uveden explicitní fiskální cíl, vyloučit však nelze zahrnutí 
povinnosti a postupu jeho stanovení. Oproti NPR se 
v současné době předpokládá, že samotná fiskální 
pravidla pravděpodobně budou uvedena až v právních 
předpisech nižší právní síly. V ústavním zákoně dále bude 

Dle Plánu legislativních prací vlády ČR (usnesení 
vlády ČR č. 69/2011) má být předloženo na 
 jednání vlády paragrafové znění předpisu 
v prosinci 2011; účinnost je předpokládána od 
ledna 2013. MF požádal předsedu vlády o odklad 
předložení a účinnosti předpisu o půl roku 
(č.j.: 06/74252/2011). 
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upravena odpovědnost všech subsektorů sektoru 
vládních institucí za plnění fiskální strategie. 

III.1.5. Efektivní veřejná správa a boj proti korupci viz. s. 26 NPR 

Implementace Strategie vlády v boji proti 
korupci na období let 2011 a 2012/ Úřad 
vlády ČR. 

 

Leg. /Neleg. Změny Strategie jsou prováděny dokumentem 
„Aktualizace strategie vlády v boji proti korupci na období 
let 2011 a 2012“. Změny některých úkolů (změna gescí, 
posunutí termínu splnění či zrušení úkolu) byly 
provedeny i samostatnými usneseními vlády ČR (jedná se 
o ty úkoly, které jsou gestorům uloženy i jinými 
usneseními vlády ČR či např. plánem legislativních prací). 

Vláda ČR je pravidelně informována v pololetních 
intervalech o plnění Strategie (termíny 
pro předložení zprávy o plnění jsou: 5. 11. 2011, 
5. 5. 2012 a 5. 11. 2012).  

V termínu do 30. 11. 2012 bude předloženo 
Zhodnocení plnění Strategie a ve stejném 
termínu bude předložen návrh nové 
protikorupční strategie na léta 2012 až 2014. 

Návrh zákona o obchodních korporacích, 
změny občanského zákoníku/MSp 

Leg. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změnit úpravu akcií 
na majitele tak, aby strukturu akcionářů konkrétních 
společností bylo možné zjistit a ověřit ze strany státních 
orgánů. 

Vláda ČR předložila návrh PS PČR dne 25.5.2011. 
Návrh zákona byl projednán spolu s návrhem 
občanského zákoníku a zákona o mezinárodním 
právu soukromém PS PČR v 1. čtení. Nyní je 
projednáván v Ústavněprávním výboru PS PČR 
(zařazen na program schůze konané dne 
1.12.2011).  Zákon má nabýt účinnosti 1.1. 2013. 

Opatření k racionalizaci veřejné správy /MV  Leg. Základní rámec pro dokončení reformy veřejné správy – 
ve fázi provádění ,  dne 30.11.2011 byla vládě ČR 
předložena k projednání analýza aktuálního stavu veřejné 
správy.  

Vláda ČR vzala na vědomí Základní rámec 
pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy 
(usnesením č. 559 ze dne 20.7.2011). 

Zákon o úřednících veřejné správy a o 
vzdělávání ve veřejné správě/MV  

Leg. 

 

Sjednocuje právní úpravy postavení úředníků ústředních 
správních úřadů a územních samosprávných celků, 
zejména v oblasti pracovně právní, práv a povinností a v 
oblasti vzdělávání. Má zajistit otevřenost, prostupnost, 
profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy.  

Věcný záměr předložen vládě – schválen 
usnesením vlády ze dne 31.8.2011 č. 647. Vláda 
však před přípravou paragrafového znění uložila 
předložit ke schválení teze nového zákona 
o úřednících, a to v prodlouženém termínu 
do 31.1.2012. 

Identifikace agend veřejné správy projekty 
„Základní registr práv a povinností“ a 
„Procesní modelování agend.“ /MV 

Neleg. Úkol trvá beze změny – projekt je uskutečňován 
v souladu se schválenou projektovou dokumentací. První 
výstupy z projektu budou k dispozici k 30. 6. 2012. 

Úkol se nepředkládá vládě. Již schváleno 
zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

Kapitola III.2 Fungující trh práce a sociální systém jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky  viz. s 30 NPR 
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III.2.1. Moderní sociální systém a pracovní právo viz. s. 32 NPR  

Plnění národních cílů v oblasti zaměstnanosti 
k I. pololetí 2011/MPSV 

Neleg. Zlepšení statistických výsledků. Průběžně. 

Zpružnění pracovního práva  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
262/2006/ Sb., zákoník práce ve znění 
pozdějších předpisů/MPSV  

 

Leg. 

Opatření k vyšší pružnosti pracovně právních vztahů, ale 
současně i k udržení jistoty zaměstnanců eliminací 
možností nelegální práce nebo faktického obcházení 
účelu některých ustanovení. 

Zákon byl schválen  s účinností od 1. 1. 2012. 

 

Zákon o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením/MPSV 

Leg. Zefektivnění administrace dávkové pomoci snížením 
počtu existujících dávek a jejich poskytováním jedním 
orgánem, lepší zacílení dávkové pomoci a zvýšení 
komfortu pro uživatele dávkového systému. 

Zákon byl schválen, publikován ve sbírce zákonů 
č. 329/2011 Sb., účinnost od 1.1.2012. 

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
novela zákona o sociálních službách a novela 
zákona o sociální pomoci/MPSV 

Leg.  Úřad práce ČR bude nově zabezpečovat oblast dávek 
pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, 
inspekce poskytování sociálních služeb a pomoci 
v hmotné nouzi.  

byl schválen s Zákon schválen po vrácení ze 
Senátu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 
6.11.2011. Podepsán prezidentem republiky, 
bude publikován ve Sbírce zákonů.  

 

Zpružnění trhu s byty  

Ukončení účinnosti části I. zákona č. 107/2006 
Sb., ve vybraných obcích/MMR 

 

Leg. 

Dokončení deregulace nájemného. Deregulace byla ukončena k 31.12.2010, 
s výjimkou prodloužení do konce roku 2012 pro 
300 000 bytů v krajských městech (s výjimkou 
Ostravy a Ústí nad Labem) a obcích 
Středočeského kraje s počtem obyvatel 
nad 10 000. 

Novela občanského zákoníku č.132/2011 
Sb./MMR 

Leg. Právní úprava nájmů bytu. Schváleno v květnu 2011, účinnost od 1.11.2011. 

Nařízení vlády č. 284/2011/MMR Leg. Zvýšení fyzické dostupnosti bytů. Schváleno v září 2011. 

Reforma rodinné politiky 

Návrh zákona o dětské skupině a chůvě/MPSV 

Leg. Připravován věcný záměr zákona, v NPR uvedený 
pod dřívějším názvem návrh zákona o službách péče 
o děti. Návrh zákona upravuje nové typy služeb péče 
o děti, alternativní vůči jeslím a mateřským školám, a 
související daňová opatření na podpory rodiny. 

Účinnost je plánována od ledna 2013. 
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III.2.2. Integrace na trhu práce viz. s. 33 NPR 

Provádění projektu „Audit rodina & 
zaměstnání“/MPSV 

Neleg. Cílem je motivovat zaměstnavatele k podpoře sladění 
pracovního a rodinného života svých zaměstnanců 
implementací a rozvojem prorodinných opatření 
na pracovišti.  

Projekt byl zahájen na jaře 2011 a je plánován 
na období tří let. 

Inovativní nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti  

Novela zákona o zaměstnanosti/MPSV 

 

Leg. Novela přinese změny v oblastech zařazení a vedení 
v evidenci uchazečů o zaměstnání, podpory 
v nezaměstnanosti, rekvalifikace a přinese další inovativní 
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.  

Zákon schválen (po vrácení ze Senátu) PS PČR 
6.11.2011. Podepsán prezidentem republiky – 
bude publikován ve Sbírce zákonů. Účinnost je 
stanovena od 1.1.2012.  

Projekt Efektivní systém rozvoje 
zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a 
potírání nelegálního zaměstnávání 
v ČR/MPSV 

Neleg. Cílem je maximálně omezit nelegální zaměstnávání 
občanů ČR a cizích státních příslušníků.  

Projekt byl zahájen dne 30. 9. 2011. 

Projekt Czech Point České pošty/MPSV Neleg. Cílem projektu je zavedení kontrolního mechanismu vůči 
osobám pobírajícím určité sociální dávky.  

Projekt byl zahájen dne 7.9.2011.  

Projekt Vzdělávejte se pro růst/MPSV, Kraje Neleg. Zaměstnavatelé obdrží finanční příspěvek na vzdělávání 
či rekvalifikaci svých zaměstnanců.  

Projekt byl zahájen 7.10.2011 a od 7. 9. 2011 
na úrovni krajů. 

Projekt Praxe pro mladé do 30 let/MPSV Neleg. V rámci projektu bude MPSV dotovat zaměstnavatelům 
mzdu mladých lidí, a to až po dobu jednoho roku. 
Projektu se má zúčastnit pět tisíc lidí z evidence ÚP. 

Pokračuje příprava projektu, předpokládané 
zahájení 1. 1 2012. 

III.2.3. Sociální začleňování a snižování chudoby viz. s. 35 NPR 

Podpora procesů v sociálních službách /MPSV Neleg. Podpora dostupnosti sociálních služeb vůči jejich 
uživatelům prostřednictvím efektivního a 
transparentního prostředí řízení, distribuce a 
monitoringu finančních prostředků z veřejných rozpočtů 
do sociálních služeb. 

Na splnění úkolu pracuje resort MPSV v dané 
chvíli na věcně-expertní úrovni (analyticko-
odborná příprava změny systému financování 
sociálních služeb).  

Sociální začleňování Romů a ostatních 
vyloučených a ohrožených skupin 

Strategie sociálního začleňování do roku 
2020/MPSV 

Neleg. Resortní strategický dokument (MPSV) vytvářený 
za účelem plnění cíle ČR v oblasti chudoby vytyčeného 
v Národním programu reforem ČR. 

Zpracovávání materiálu ve spolupráci s Komisí 
pro sociální začleňování. Předpokládaný termín je 
během 1. čtvrtletí roku 2012.  
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Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 
na roky 2011-2015/ÚV 

Neleg. Zaměřena především na podporu zaměstnanosti, 
zapojení sociálně znevýhodněných dětí do hlavního 
vzdělávacího proudu, prevenci rozpadu rodiny a 
odebírání dětí do ústavní péče či bezpečnost uvnitř a 
v okolí sociálně vyloučených lokalit.  

Schválena vládou ČR dne 21.9.2011.  

Koncepce podpory transformace pobytových 
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, 
poskytovaných v přirozené komunitě 
uživatele a podporující sociální začlenění 
uživatele do společnosti/MPSV 

Neleg. Transformace a deinstitucionalizace služeb sociální péče 
pro osoby se zdravotním postižením, a to na úrovni krajů 
i poskytovatelů sociálních služeb.  

 

Realizační období: 2009 – 2013.  Plněno dle 
harmonogramu koncepce. Každoročně je 
předkládána zpráva o plnění (nejbližší termín 
leden 2012). 

Návrh zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením/MPSV 

Leg. Vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období let 2010 – 2014. Zákon upravuje 
nově tyto dávky: příspěvek na mobilitu a příspěvek 
na zvláštní pomůcku; dále upravuje průkaz osoby se 
zdravotním postižením. 

Schválen PČR,  účinnost od 1. 1. 2012. 

Návrh zákona o pomoci v hmotné 
nouzi/MPSV 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů/MPSV 

Leg. Cílem úprav je podpořit odpovědnost osob v rámci rodiny 
a motivovat k aktivnímu řešení nepříznivé situace. 
Navrhovaná úprava rovněž předpokládá převedení 
organizace veřejné služby na Úřad práce ČR. Dále je 
úprava zaměřena mj. na zpřísnění podmínek pro osoby, 
které se vědomě vyhýbají práci. 

Schváleny PČR, účinnost od 1.1.2012. 

Inkluzívní vzdělávání  

Národní akční plán inkluzívního 
vzdělávání/MŠMT 

Neleg. Opatření směřující k podpoře inkluzívního vzdělávání jsou 
zahrnuta do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR (2011). 

Opatření jsou průběžně realizována během let 
2010- 2012.  

 

Finanční gramotnost/ MŠMT, MF Neleg. Zajišťována prostřednictvím Rámcových vzdělávacích 
programů rozpracovaných v jednotlivých školách 
do Školních vzdělávacích programů. 

Do roku 2015 proběhne aktualizace Rámcových 
vzdělávacích programů. 

Podprogram Podpora výstavby 
podporovaných bytů pro rok 2011/MMR 

 

Neleg. Pokračování podpory výstavby sociálních nájemních bytů 
s ohledem na řešení dlouhodobého bydlení pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. 

Vyhlášení rozhodnutím ministra listopad/2010. 

 

Nařízení vlády č. 284/2011/MMR Leg. Schválení podpory výstavby sociálních nájemních bytů Nařízení vlády ČR č. 284/2011 z 8. září 2011 a 
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s ohledem na řešení dlouhodobého bydlení pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením. 

usnesení vlády ČR č. 662, září/2011.  

Koncepce bydlení ČR do roku 2020, část 3.3. 
Cíle a priority bytové politiky/ MMR, MPSV, 
MV, ÚV, MŽP, MZe 

Neleg. Cílem vlády v oblasti bydlení je dostupnost přiměřeného 
bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení 
a trvalé zvyšování kvality bydlení. Základem podpory 
bydlení mají být programy revolvingového charakteru, 
úvěry a záruky. Dokument počítá s vyváženější podporou 
vlastnického a nájemního bydlení.  

Schválena usnesením vlády ČR č. 524, 
červenec/2011.  

Kapitola III.3. Vzdělání jako cesta ke konkurenceschopnosti a vyšší produktivitě práce viz. s. 39 NPR  

III.3.1. Zvyšování kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání viz. s. 42 NPR 

Zvýšení dostupnosti institucí předškolního 
vzdělávání   

Podpora výuky cizího jazyka v předškolním 
vzdělávání/ MŠMT  

Neleg. 

 

Posilování jazykových schopností 

 

Plněno průběžně. 

  

Podpora vzniku firemních mateřských 
školek/MŠMT 

Leg. Úprava podmínek pro zařazování firemních mateřských 
škol do rejstříku škol a školských zařízení a také úprava 
pravidel pro přijímání dětí do FiMŠ. 

Probíhá jednání s MF ČR, termín nestanoven.  

III.3.2. Systematické zlepšování kvality vzdělávací činnosti a reforma vzdělávací soustavy viz s. 42 NPR 

Základní školství 

Zavedení jednotného systému hodnocení 
žáků/MŠMT 

Neleg. Postupné zavedení systému hodnocení výsledků 
vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.  

Generální zkouška v roce 2012, úplné zavedení 
do roku 2013. 

Zlepšení sociálně integrační role základních 
škol a rovného přístupu k vzdělání  

Vyhláška č. 73/2005 Sb. a vyhláška č. 72/2005 
Sb./MŠMT 

 Leg. Opatření vedoucí ke zatraktivnění výuky a přiblížení 
výuky praktickému životu a jeho potřebám  vyrovnání 
znevýhodnění žáků v přístupu ke vzdělávání.  

Účinnost od 1. 9. 2011. 

Lepší podmínky pro pedagogické pracovníky 

IPn Kariérní systém pro učitele /MŠMT 

Neleg. Příprava nového systému odměňování pedagogických 
pracovníků.   

Termín předložení vládě ČR – návrh nové právní 
úpravy – 2014. 

Reforma středního školství 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

Neleg. Celkové shrnutí koncepčních linií pro oblast tzv. 
regionálního školství (na základě § 9 zákona č. 561/2004 

Současný stav viz. bod níže Reforma regionálního 
školství (str. 13 zcela dole).    
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vzdělávací soustavy ČR/ MŠMT Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání) s cílem zvýšit kvalitu a 
efektivitu ve vzdělávání.  

Reforma maturitní zkoušky 

Novelizována vyhláška č. 177/2009 Sb., 
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 
ve středních školách maturitní 
zkouškou/MŠMT 

Leg. Ve školním roce 2010/2011 byla na středních školách 
zavedena nová maturitní zkouška.  

Schválena v září 2011.   

 

Zavedení nové závěrečné zkoušky do systému 
odborného vzdělávání/MŠMT 

Neleg. V současné době se v rámci projektu IPn Nová závěrečná 
zkouška vytváří nová jednotná zadání závěrečné zkoušky. 
Předpokládá se, že k legislativnímu zakotvení nové 
závěrečné zkoušky dojde, až budou vytvořena jednotná 
zadání pro všechno obory kategorie H i E, a to podle 
příslušných RVP. 

Školy provádějí již nyní dobrovolně (82% žáků), 
úplné zavedení do roku 2014. 

Reforma regionálního školství/MŠMT Leg. Nastavení měření kvality vzdělávání, optimalizace sítě 
škol a změna financování, ve kterém bude zohledněn 
prvek kvality.  

Porada ekonomických ministrů projednala 12. 10. 
2011 materiál MŠMT o změně financování 
regionálního školství.  V lednu 2012 bude 
předložena vládě ČR zpráva o vývoji modelu 
financování regionálního školství. V roce 2012 
proběhne úprava zákonných norem v oblasti 
financování školství.  

Uskutečnění modelu v roce 2013.  

 Podpora zvýšení kvality odborného 
vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli 

Projekt na podporu odborného vzdělávání 
s názvem “Podpora technického  
a přírodovědného vzdělávání“/MŠMT 

Neleg. 

 

 

Vytvoření podmínek pro zkvalitnění a prohloubení 
spolupráce středních škol se zaměstnavateli a doplnění 
učebnic v oblasti odborného vzdělávání. 

Vyhodnocení a doplnění dalších opatření se 
předpokládá v materiálu předloženém vládě ČR 
do konce roku 2011.  

Podpora technického a přírodovědného 
odborného vzdělávání /MŠMT 

 

Neleg. Využíváním tzv. šablon, tedy předpřipravených 
typizovaných projektů, které jsou financovány metodou 
„unit costs“. 

Do roku 2014. 

Podpora dalšího vzdělávání dospělých/MŠMT Leg. Novela upravuje zákon č. 18/2004 Sb. především Vláda ČR schválila novelu v květnu 2011, v září 
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Novela zákona č. 18/2004 Sb./MŠMT 
po technické stránce, dále zjednodušuje a centralizuje 
evidenci poskytovatelů služeb, zavádí do zákona institut 
tzv. modré karty atd. 

2011 proběhlo 1. čtení v PSP ČR.  

Novela zákona č.179/2006 Sb./MŠMT Leg. 

 

Novela upravuje podmínky pro formalizaci znalostí a 
dovedností získaných neformálním vzděláváním nebo 
informálním učením prostřednictvím zkoušky složené dle 
Národní soustavy kvalifikací. 

Vláda ČR schválila novelu v červnu 2011, v září 
2011 proběhlo 1. čtení v PSP ČR. 

Naplňování Národní soustavy 
kvalifikací/MŠMT 

Neleg. Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr 
úplných a dílčích kvalifikací, které jsou vytvářeny 
v sektorových radách. 

Probíhá průběžně. 

Implementace Evropského rámce kvalifikací – 
Národní přiřazovací zpráva ČR/MŠMT 

Neleg. 

 

Národní přiřazovací zpráva ČR přiřadila kvalifikace 
získávané na území ČR prostřednictvím počátečního a 
dalšího vzdělávání (v Národní soustavě kvalifikací) 
k Evropskému rámci kvalifikací. 

Vláda ČR projednala v červnu 2011.  

III.3.3. Reforma vysokého školství viz. s. 45 NPR 

Zákon o vysokých školách/MŠMT Leg. Finanční spoluúčast studentů, působnost orgánů VŠ a 
vztah státu a VŠ.  

Věcný záměr bude předložen do konce r. 2011. 

Termín předložení vládě ve 2. čtvrtletí 2012. 

Zákon o finanční pomoci studentům/MŠMT Leg. Zavedení finanční spoluúčasti studentů na hrazení 
nákladů jejich studia s významnou regulativní funkcí 
na straně studentů i vysokých škol s termínem zavedení 
od akademického roku 2013/2014. 

Věcný záměr bude předložen do konce r. 2011. 

Termín předložení vládě ve 2. čtvrtletí 2012. 

Soustava ukazatelů kvality a výkonnosti 
vysokých škol a na ni navazují pokračující 
změny v pravidlech jejich financování/MŠMT 

Neleg. Soustava umožní mapovat české vysoké školství a 
hodnotit zaměření i kvalitu jednotlivých institucí se 
zřetelem k jejich specifickému poslání, rozlišit různé 
dimenze kvality v hlavních oblastech činnosti vysokých 
škol. 

Nebude předloženo vládě ČR k projednání, v gesci 
MŠMT, bude projednáno s reprezentacemi VŠ. 

Kapitola III.4 podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu viz. s. 49 NPR 

III.4.1. Snižování administrativní a regulační zátěže pro podnikatele viz. s. 50 NPR 

Snižování administrativní zátěže 
podnikatelů/MPO. 

Neleg. Cíl, který je stanoven pro snižování administrativní zátěže 
do konce roku 2020, byl v červnu 2010 stanoven 
na hranici 30% oproti roku 2005. Celkově dosud 

Dokončení přeměření administrativní zátěže je 
plánováno k 30. červnu 2013, kdy bude vládě ČR 
předložena závěrečná zpráva. 
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uskutečněné změny k 31. 12. 2010 odpovídají úspoře 
podnikatelů ve výši 11,506 mld. Kč ročně, tj. 15,6% 
z celkové zátěže naměřené v roce 2005. 

O plnění bude vláda ČR informována opět 
průběžnou zprávou vždy k 31. březnu daného 
roku. 

Odstranění nadbytečných či neefektivních 
požadavků v předpisech na ochranu životního 
prostředí/MŽP, MPO, MMR, MZE, ČBÚ, MF, 
GŘC 

Leg. + neleg. Tzv. eko-audit obsahuje 96 konkrétních podnětů 
k odstranění nadbytečných či neefektivních požadavků 
v těchto předpisech, které převyšují požadavky práva EU 
a nemají jednoznačné opodstatnění. 48 z těchto podnětů 
již bylo splněno (bylo novelizováno celkem 7 zákonů a 4 
prováděcí předpisy), 37 podnětů bude provedeno. 

Částečně do konce roku 2011 a část do konce 
roku 2012. 

III.4.2. Institucionální podpora rozvoje podnikání viz. s. 51 NPR 

Služby pro rozvoj podnikání 

Rozvoj elektronického informačního a 
kontaktního místa pro podnikání a 

export - BusinessInfo.cz/MPO 

Neleg. Cílem je zvýšit dostupnost kvalitních informací 
relevantních pro podnikání a export. 

Do konce roku 2013.  

Rozvoj jednotného poradenského systému 
pro podnikatele/MPO 

Neleg. Cílem je pomoci podnikatelům při řešení konkrétních 
problémů, se kterými se při podnikání v EU potýkají, a to 
prostřednictvím rozvoje stávajícího jednotného 
poradenského systému pro podnikatele, který funguje 
od prosince 2010 pod patronátem MPO. 

Do konce roku 2012. 

Novela zákona o investičních 

pobídkách/MPO 

Leg. Pobídky a podpory pro investice a kapitál. Novela 
navrhuje kromě jiného znovuzavedení podpory center 
strategických služeb, mj. i center pro tvorbu software. 

Dne 30.6.2011 předložilo MPO návrh novely, 
kterou 19.10. projednala vláda ČR a předložila  jej 
do PSP ČR.  Předpokládané nabytí účinnosti je 
stanoveno na první polovinu roku 2012. 

Vytvoření pilotního Seed fondu pro začínající 
inovační podnikatele/MPO 

 

Leg. Cílem Seed fondu je podpora začínajících inovačních 
podniků (především těch malých a středních)  
podporovat potenciálně životaschopné inovační projekty 
ještě v předrealizační fázi. 

Do konce 2012. 

Transformace ČMZRB, a.s./MPO  Transformace ČMZRB a podpora širšího využívání 
nástrojů finančního inženýrství prostřednictvím ČMZRB 
a.s. jako specializované finanční instituce. 

Do konce roku 2013. 

III.4.3 Zlepšení přístupu k vysokorychlostnímu internetu a rozvoj eGovernmentu viz. s. 52 
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Zlepšení přístupu k vysokorychlostnímu 
internetu 

Implementace státní politiky Digitální 
Česko/MPO 

Neleg. Dostupnost kvalitního přístupu i pro ostatní obyvatele, ne 
pouze pro obyvatele v městských aglomeracích. V této 
fázi se jedná o naplňování cílů týkajících se především 
přípravy výběrového řízení – aukce na udělení práv 
k využívání rádiových kmitočtu v pásmech 800 MHz, 1800 
MHz a 2600 MHz. ČTÚ zveřejnilo v září 2011 základní 
principy této aukce k veřejné konzultaci. Současně MPO 
zveřejnilo k VK návrh rozvojových kritérií pro příděly 
rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz. Cílem stanovení 
rozvojových kritérií je umožnění využívání mobilního 
vysokorychlostního přístupu k internetu v trvale 
osídlených místech České republiky do konce roku 2017. 

Státní politika v el. komunikacích byla schválena 
vládou ČR 19. ledna 2011; předpokládaný termín 
pro provedení výběrového řízení na volné 
kmitočty formou aukce je 3 - 4Q 2012. 
Uskutečnění je podmíněno nabytím účinnosti 
implementační novely zákona o elektronických 
komunikacích (127/2005 Sb.), která byla 
5.10. 2011 doručena Senátu PČR. Schválení se 
očekává do konce roku 2011. 

 

Základní registry veřejné správy/MVČR, ČÚZK, 
ČSÚ, ÚOOÚ. 

Leg. 

 

Vytvoření centrálních registrů veřejné správy, které by 
řešily dosavadní potíže související s nejednotností, 
multiplicitou a neaktuálností klíčových databází, je 
jedním z pilířů elektronizace veřejné správy. 

Nepředkládá se vládě ČR, jelikož je již upraveno 
platným a účinným zákonem č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech. 

Podpora eHealth a informačních technologií, 
Dozor a regulace léčiv /MZ 

 

Neleg. Elektronická podpora procesů ve zdravotnictví – Zavádění 
a rozvoj digitalizace agend eHealth. 

Průběžné uskutečňování. 

Bez návrhu předložení vládě ČR.  

Registr zdravotnických prostředků 
(RZPRO)MZ 

 

Neleg. Součást projektu tzv. jednotné technologické platformy, 
jako jeden ze 7 prvotních registrů, které budou 
provedeny v první vlně. 

Termín uskutečnění projektu je podzim roku 
2012. 

Projekt e-recept/MZ 

 

Neleg. Zajištění plné možnosti uplatňování elektronického 
receptu. 

Průběžné provádění. Bez návrhu předložení vládě 
ČR.  

Zákon č.  378/2007 Sb., o léčivech/MZ Leg. Podporuje užívání informačních technologií.  Návrh novely je projednáván v rámci 
vnitroresortního připomínkového řízení. 

Národní strategie digitalizace kulturního 
obsahu/MK 

Neleg. Digitalizace kulturního obsahu k zefektivnění procesů 
v oblasti kultury a zpřístupnění kulturního dědictví. 

Plánovaný termín byl stanoven na 2. pol. 2011, 
předpokládá se předložení v prosinci 2011. 

Novelizace autorského zákona/MK  

Novela autorského zákona č. 121/2000 Sb. 

Leg. Autorskoprávní aspekty digitalizace kulturního obsahu, 
zejména pokud jde o tzv. osiřelá díla. S ohledem 
na probíhající projednávání návrhu směrnice EP a Rady 

Plánovaný termín byl stanoven na 1. pol. 2012, 
předpokládá se předložení v 2. polovině 2012. 
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v této věci se předpokládá předložení návrhu zákona v II. 
pol. 2012. 

 

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-
2014/MK 

Neleg. 
Záměr podporovat knihovny jako garanta rovného 
přístupu k informačním zdrojům a síti internet z důvodu 
nedostatečného přístupu českých domácností k internetu 
a s účelem zvýšení jeho dostupnosti pro sociálně a 
ekonomicky slabší  skupiny obyvatel. 

Plánovaný 2. Q 2011. Požádáno o změnu názvu a 
termínu předložení: 
„Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015 
včetně zajištění internetizace knihoven“ 
s konečným termínem 31.12. 2011. 

Kapitola III.5. Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích viz. s. 55 NPR 

III.5.1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací a hodnocení jejich výstupů a dopadů viz. s. 56 NPR 

Zlepšení způsobu financování VaVaI/MPO 

Vytvoření Seed fondu/MPO 

Viz. bod III.4.2 

Viz bod III.4.2 Viz bod III.4.2 Viz. bod III.4.2 

IPn METODIKA/MŠMT 

 

Neleg. Je připraven projekt IPn – zajištující vytvoření nového 
systému hodnocení institucí, programů a výsledků 
výzkumu a vývoje v ČR. Projekt obsahuje návrh 
na vytvoření oborových metodik, návrh na vytvoření 
návazné metodiky financování VaVaI, pilotní ověření 
metodiky, návrh implementace včetně nutných 
legislativních změn.  

Nebude předloženo vládě ČR, v gesci MŠMT, 
proběhla několikastupňová konzultace s Radou 
pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).  

Zahájení PROJEKTU nejpozději 1.1.2012,  
ukončení 30. 12. 2013. 

IPn AUDIT (Mezinárodní audit výzkumu, 
vývoje a inovací v ČR)/ MŠMT 

Neleg. Byl ukončen projekt Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a 
inovací v ČR poskytující externí a nezávislý pohled na celý 
systém VaVaI včetně oblasti řízení. Výsledky projektu 
budou implementovány do jednotlivých opatření 
i v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací 
v ČR na léta 2009 až 2015.  Výsledky budou využity 
pro komplexní systém hodnocení výzkumu a vývoje 
zajišťujícího objektivní rozdělování institucionální 
podpory. 

Dne 11. 10. 2011 byla zveřejněna oficiální 
anglická verze závěrečné zprávy. Informace vládě  
prostřednictvím RVVI a dle jednotlivých 
implementačních kroků -  2.čtvrtletí 2012. 

Novela zákona o daních z příjmů/MF Leg. V rámci daňové podpory VaV bude rozšířena možnost 
snížení základu daně o nakupované služby od  veřejných 
vysokých škol a veřejných institucí a umožněn vyšší 
odpočet pro meziroční růst vynaložených nákladů na 

V rámci návrhu zákona souvisejícího se zřízením 
jednoho inkasního místa  navržena změna zákona 
o daních z příjmů. V současné době postoupeno 
po schválení PSP Senátu k projednání pod tiskem 
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VaV. č. 240. Navržena účinnost k 1.1.2013, očekává se 
projednání návrhu posunutí této účinnosti 
na 1.1.2014  

Prostředí pro excelentní VaV/MPO, MŠMT Neleg. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobé předpoklady 
pro provádění špičkového výzkumu v ČR, zejména 
zefektivnit veřejné investice do výzkumu a vývoje a zvýšit 
jejich celospolečenskou návratnost, zkvalitnit materiální 
podmínky pro výzkumnou činnost s důrazem na zapojení 
do mezinárodní spolupráce ve VaV a vytvořit podmínek 
pro kvalitní lidské zdroje ve VaV v ČR. 

Do roku 2020.  

III. 5.2. Zvýšení inovačního potenciálu ekonomiky ČR viz. s. 58 NPR 

Národní inovační strategie/MŠMT, MPO Neleg. Národní inovační strategii rozvádí jeden z klíčových pilířů 
mezinárodní konkurenceschopnosti v oblasti výzkumu a 
vývoje. Dokument je rozdělen do těchto částí: excelentní 
výzkum (infrastruktury a internacionalizace jako nástroje 
k zvýšení kvality); přenos znalostí mezi podnikovým a 
akademickým sektorem; podpora inovačního podnikání 
založeného na výsledcích výzkumu (pre-seed fondy) a 
konečně rozvoj lidských zdrojů. 

Schválena vládou ČR 27. 9. 2011.  

Zlepšení spolupráce výzkumného sektoru 
s podnikatelskou sférou 

INOVATIVNÍ AKCE — PODPORA TRANSFERU 
ZNALOSTÍ/MPO 

Neleg. Podpora spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou 
sférou. 

Od 30.9.2011 pokračování pilotního projektu.  

Projekt Rozvoje spolupráce a transferu 
znalostí mezi podnikovým a VaV 
sektorem/MPO 

Neleg. Zvýšení připravenosti výzkumných institucí ke spolupráci 
s podniky.  Zvýšení vzájemné informovanosti a motivace 
ke spolupráci.  Rozvoj služeb podporujících komercializaci 
výsledků VaV.  

Do roku 2020.  

Zaměření na inovační potenciál 

Projekt  Služby pro inovační podnikání/MPO 

Neleg. 
Cílem je: podpora motivace firem a asistence k posunu 
jejich pozice na trzích pomocí kvalitních služeb 
pro internacionalizaci, komercializaci, patentovou 
ochranu, předvídání technologických trendů a změn atd. 
rozvoj netechnických kompetencí firem; modernizace a 
vylepšení technologického zázemí firem; zvýšení kvality 

Průběžně plněno.  
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služeb poskytovaných podpůrnou inovační 
infrastrukturou (inkubátory, VTP, ad.) a optimalizace sítě 
této podpůrné infrastruktury. Napomoci má i vytvoření 
portálu pro inovační podnikání 

Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje 
národního inovačního ekosystému/MPO 

Leg.+ neleg. Účelem projektu je navržení změn pro vytvoření 
stabilního institucionálního rámce pro vznik, nastavení a 
koordinaci politik a nástrojů v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací. Navrhované změny budou mít pravděpodobně 
důsledky ve změně kompetenčního zákona a zákona 
130/2002 Sb. 

2013 

Foresight a technologické oblasti 
strategického významu 

pro ekonomický růst ČR/MPO 

Neleg. Vytvoření systému a rozvoj personálních kapacit 
pro monitoring světových trhů a vývoje na poli VaV a 
technologií. 

2013 

Kosmické aktivity českých firem/MPO Neleg. Efektivní podpora zapojení českých firem (a výzkumných 
institucí) do zakázek v oblasti kosmických aktivit 
zadávaných v rámci programů ESA (Evropská kosmická 
agentura), EU a dalších mezinárodních organizací nebo 
jiných států vedoucí ke zvýšení jejich počtu a objemu. 

2014 

Novela zákona o investičních pobídkách/MPO 

Viz bod III.4.2 

Leg. Viz bod III.4.2 Viz bod III.4.2 

Meziresortní koncepce bezpečnostního 
výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 /MV 

Neleg. Na základě této koncepce MV vypracovalo a vláda ĆR 
schválila dva programy bezpečnostního výzkumu 
Ministerstva vnitra: 

i) Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 
až 2015 (BV II/1-VZ)  a Program bezpečnostního výzkumu 
České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS), 

Schválena usnesením vlády ČR č. 743/2008.  

 

Schválen usnesením vlády ČR č. 49/2009  

Schválen usnesením vlády č. 50/2009. 

Kapitola III.6. Podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k životnímu prostředí viz. s. 61 NPR 

III.6.1. Zvyšování energetické účinnosti viz. s. 61 NPR 

Státní energetická koncepce (SEK) a 
strategické usměrňování/MPO 

Neleg. 
Státní energetická koncepce patří k základním součástem 
hospodářské politiky při vytváření podmínek 
pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie 

Předložení vládě ČR je plánováno na prosinec 
2011.  
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za přijatelné ceny a při vytváření podmínek pro její 
efektivní provádění v souladu se zásadami udržitelného 
rozvoje a ohledem na životní prostředí. . 

 

Národní akční plán energetické účinnosti 
ČR/MPO  

Neleg. Jedná se o druhou aktualizaci APEE, kterou ukládá 
směrnice EP a Rady č. 2006/32/ES o energetické 
účinnosti u konečného spotřebitele a o energetických 
službách.  

Dne 20.9.2011 byl návrh projednán na zasedání 
Výboru pro EU na pracovní úrovni a následně 
schválen dne 21. 9. 2011. Termín předložení další 
aktualizace plánu EK je 30. 6. 2014. 

Nařízení vlády č. 299/2001 v platném 
znění/MMR 

Leg. Zlepšení tepelně technických vlastností budov 
pro bydlení.  

Usnesení PS PČR č. 236 prosinec/2010 a  č. 499, 
květen/2011.  

Podprogram Podpora výstavby 
podporovaných bytů pro rok 2011/MMR 

 

Neleg. Zlepšení tepelně technických vlastností budov 
pro bydlení. 

 

Vyhlášení rozhodnutím ministra, listopad/2010.  

 

Koncepce bydlení ČR do roku 2020, část 3.3. 
Cíle a priority bytové politiky/MMR 

Neleg. Zlepšení tepelně technických vlastností budov pro 
bydlení.  

Schválena usnesením vlády ČR č. 524, 
červenec/2011. 

III.6.2. Zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů viz. s. 63 NPR 

Národní akční plán pro energii z OZE/MPO 

 

 

Neleg. Jeho cílem je nastavení dlouhodobě stabilních a 
udržitelných podmínek podpory výroby energie z OZE. 
Tuto oblast bude nově upravovat zákon o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů.  

Vládou ČR schválen v srpnu 2010, vyhodnocení 
bude provedeno k datu 30. 6. 2012.  

 

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o 
změně některých zákonů/MPO 

Leg. Implementace směrnice EP a Rady č. 2009/28/ES ze dne 
23. 4. 2009.  

Návrh zákona byl schválen  PSP ČR dne 
9.11.2011. 

III.6.3. Snižování emisí skleníkových plynů a zlepšování kvality životního prostředí viz. s. 64 NPR 

Státní politika životního prostředí ČR/MŽP Neleg. Vymezuje plán na zajištění efektivní ochrany životního 
prostředí v České republice do roku 2020. 

Došlo k opětovné změně termínu předložení vládě 
ČR – nově by měla být předložena do 31.3. 2012. 

Nový zákon o ochraně ovzduší/MŽP Leg. Nová právní úprava ochrany ovzduší v ČR a současně 
transpozice relevantní směrnice 2008/50/ES, platnost 
zákona se předpokládá od července 2012. 

Termín dle NPR - 31. 12. 2011. V červenci 2011 
bylo schváleno vládou ČR. Stav projednání – 
ve druhém čtení v PS PČR.  Schválení se očekává 
v prosinci 2011, následně bude postoupeno do 
Senátu. 

Národní program snižování emisí ČR/MŽP Neleg. Omezení používání nekvalitních paliv k topení Termín 31. 12. 2012 (NPR) nebo do roka 
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v domácnostech, boj s jemným prachem, snižování 
emise látek poškozujících ozónovou vrstvu, podpora 
ekologické dopravě.  

od uvedení v platnost nového zákona o ochraně 
ovzduší.  

Program ke zlepšení kvality ovzduší/Krajské 
úřady, MŽP 

Neleg. Omezení používání nekvalitních paliv k topení 
v domácnostech, boj s jemným prachem, snižování 
emise látek poškozujících ozónovou vrstvu, podpora 
ekologické dopravě.  

Termín dle NPR - 31. 12. 2012. Dokument se vládě 
ČR nepředkládá.  

Novela zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí/MŽP 

 

Leg. 
„Technická novela“ - týká se upřesnění podmínek účasti 
veřejnosti v procesu EIA v návaznosti na řízení o porušení 
Smlouvy vedené EK proti ČR. 

23.11.2011 návrh schválen vládou a postoupen 
PČR, kde by měl být projednán v prosinci 2011. Do 
budoucna nelze vyloučit "velkou" novelu zákona 
č. 100/2001 Sb. 

Schválení Politiky ochrany klimatu v ČR/MŽP Neleg. Cílem je snížení emise skleníkových plynů.  Původně plánovaný termín (31. 12. 2011) nebude 
dodržen. Politika ochrany klimatu v ČR bude 
předložena vládě ČR ke schválení v závislosti 
na předložení aktualizace Státní energetické 
koncepce.  

Předložení věcného záměru zákona 
o odpadech/MŽP 

Leg. V této souvislosti bude předložen i „Věcný záměr zákona 
o zpětném odběru výrobků“ a dále „Novela zákona 
o obalech“. 

Termín předložení věcného záměru zákona 
o odpadech, věcného záměru zákona o zpětném 
odběru výrobků a novely zákona o obalech 
do vlády ČR je do 31. 3. 2012 (změna proti NPR, 
kde je 30. 9. 2011). 

Zpracování plánu odpadového hospodářství 
ČR 

MŽP 

Legislativní Byly zahájeny práce na přípravě podkladů pro plán. 
Vyhlášení POH ČR nařízením vlády je následný krok 
po dokončení projednání návrhu procesem SEA.  

V  roce 2012 po zkompletování plánovacího 
dokumentu proběhne SEA. Do konce r. 2013 
proběhne vyhlášení POH ČR nařízením vlády ČR. 

Věcný záměr zákona o ochraně půdy/MŽP Leg. Cílem zákona je ochrana půdního fondu, jako 
nenahraditelného výrobního prostředku a složky 
životního prostředí. 

Termín je dle NPR stanoven na 1. pol. roku 2012.  

Nový vodní zákon/MZe, MŽP  Leg. Novela vodního zákona týkající se ekonomických 
nástrojů v oblasti vodního hospodářství se připravuje 
ve spolupráci MZe a MŽP. Jednou ze základních 
uvažovaných změn je změna poplatků za odebírané 
množství podzemní vody. 

Termín 12/2016. 
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Strategie péče o krajinu/MŽP Neleg. Byly zahájeny analytické práce k vyhodnocení stávajících 
strategií. Cílem této etapy je potom identifikace hlavních 
okruhů problémů udržitelnosti rozvoje území s ohledem 
na krajinu. 

Termín je dle NPR stanoven na rok 2013.  

Kapitola III.7. Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury viz s. 66 NPR 

III.7.1. Strategické plánování rozvoje dopravní infrastruktury viz s. 67 NPR 

 Zahájení přípravy vysokorychlostních tratí 
v ČR/MD 

 

Neleg. Jedná se o doplnění  - vyplývá z návrhu politiky TEN-T a 
z evropské dopravní politiky.  

Do konce roku 2012. 

III.7.2. Zajištění efektivního financování dobudování páteřní sítě viz. s. 68 NPR 

Dopravní sektorové strategie – II. Fáze/MD Neleg. Řeší model dlouhodobého financování dopravní 
infrastruktury, reorganizace organizací zajišťujících 
výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury.  

Budou předloženy vládě v únoru 2013. 

 

 

 

 


