Příloha: Podrobný přehled jednotlivých opatření

Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.1.1 Boj
s
daňovým
i úniky a
budoucí
nastavení
daňového
systému

3.1.1 Boj
s
daňovým
i úniky a
budoucí
nastavení
daňového

Název
opatření
(3)

MF

Směrnice
ATAD

MF

Zavedení
druhé
snížené
sazby
DPH na
služby
s vysokou

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Legislativní

Legislativní

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Implementace směrnice
Rady (EU) č. 2016/1164
ze dne 12. 7. 2016,
kterou se stanoví
pravidla proti praktikám
vyhýbání se daňovým
povinnostem, které mají
přímý vliv na fungování
vnitřního trhu, ve znění
směrnice Rady (EU)
č. 2017/952 („směrnice
ATAD“) popisuje druhy
hybridních nesouladů,
které v konečném
důsledku vedou
k jednomu
z nesouladných
výsledků, tj. dvojímu
odpočtu, nebo odpočtu
bez zahrnutí, a také
pravidla pro jejich
eliminaci.

Zamezení hybridních
nesouladů a
nezákonné daňové
optimalizace.

Mírně pozitivní dopady.
Konzervativní odhad ve
výši 0,2 mld. Kč.

Plněno
průběžně

Podpora podnikatelů,
kteří produkují služby
s vysokým podílem
lidské práce.

Negativní dopad ve výši
1,2 mld. Kč.

Plněno
průběžně

Pro některé vybrané
služby s vysokým
podílem lidské práce a
některé další statky se
navrhuje přeřazení
z dnešní 15% sazby
daně do 10 % sazby

Očekávané dopady
Splněno
Stav realizace
opatření (na státní
(ANO/NE/
Dosavadní pokrok
Další plánované kroky
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
(9)
(10)
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
3.1 Boj s daňovými úniky a budoucí nastavení daňového systému

Je v legislativním
procesu.

Je v legislativním
procesu.

Dokončení legislativního
procesu.

Dokončení legislativního
procesu
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

systému

hodnotou
lidské
práce

3.1.1 Boj
s
daňovým
i úniky a
budoucí
nastavení
daňového
systému

Snížení
stropů
výdajovýc
h paušálů
pro
podnikatel
e

MF

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Pozitivní rozpočtový
dopad ve výši zhruba
1,2 mld. Kč.

Ano

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

daně z přidané hodnoty.

Legislativní

Od 1. 1. 2018 došlo
k zastropování
výdajových paušálů pro
podnikatele ve výši 1
mil. Kč z příjmů.

Přiblížení zdanění
osob samostatně
výdělečně činných
míře zdanění
zaměstnanců a snížení
výhodnosti využívání
tzv. švarcsystému.

V případě zohlednění
environmentálních
dopadů v energetických
Předmětem materiálu je
daních lze očekávat
analyzovat ekonomické,
Analýza k
vyšší fiskální výnos
sociální a
možnoste
z předmětných daní,
environmentální dopady
ma
vyrovnání podmínek
případného zohlednění
3.1.1 Boj
dopadům
Cílem opatření je
trhu s energiemi
environmentálních
s
zohledněn
předložit vládě
spadajících pod EUprvků v sazbách
daňovým
í
podklad pro zvážení
ETS a nonEU-ETS a
MF
spotřebních
i úniky a
environm
případného zohlednění
v neposlední řadě
(MŽP,
Nelegislativní (energetických) daní a
budoucí
entálních
environmentálních
pozitivní dopady na stav
MPO)
předložit vládě
nastavení
prvků v
dopadů
ovzduší a příspěvek k
doporučení
daňového
sazbách
v energetických
plnění energetickok případnému
systému
spotřebníc
daních.
klimatických cílů ČR.
zohlednění
ha
Očekávat lze taktéž
environmentálních
energetick
nárůst cen energií a
prvků v sazbách
ých daní
spojené sociální dopady
spotřebních a
a dopady na
energetických daní.
konkurenceschopnost
podniků v sektoru non
EU-ETS.

Plněno
průběžně

Účinné od 1. 1. 2018.

Analýza byla modelově
v roce 2017
vypracována pro
zohlednění uhlíkové
složky daně ve scénáři
10 EUR/tCO2 (a další
škodlivé látky).

Analýza by měla být na
základě usnesení vlády č.
6/2017 do 31. prosince 2018
aktualizována a podrobněji
rozpracována v oblasti
environmentálních dopadů.
Vládě by mělo být předloženo
doporučení k případnému
zohlednění environmentálních
prvků v sazbách spotřebních a
energetických daní.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.1.2
Zefektivn
ění
výběru
daní
z hledisk
a
poplatník
ů

3.1.3
Rozpočto
vá
politika

MF

MF

Název
opatření
(3)

Příprava
projektu
MOJE
daně a
dále
příprava
rekodifika
ce
příjmovýc
h daní

Finanční
kontrola

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Legislativní
(a technické)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
3.1.2 Zefektivnění výběru daní z hlediska poplatníků

Projekt MOJE daně má
za cíl digitalizaci správy
daní a zjednodušení
plnění daňových
Zjednodušení plnění
povinností pro daňové
daňových povinností
subjekty. Nový zákon o pro poplatníky, plátce,
dani z příjmů má za cíl
ale i správce daní.
odstranění
nadbytečných daňových
výjimek.

Není možné v tuto
chvíli kvantifikovat.

Plněno
průběžně

3.1.3 Rozpočtová politika
Návrh zákona, kterým
Cílem návrhu zákona
Náklady související se
se mění zákon č.
je zohlednit příslušná
zavedením systému
320/2001 Sb., o finanční ustanovení směrnice
řízení a kontroly
kontrole ve veřejné
Rady EU č.
veřejných financí
správě a o změně
2011/85/EU o
(zejména náklady
některých zákonů
požadavcích na
související s úpravou
(zákon o finanční
rozpočtové rámce
vnitřních předpisů a
kontrole),
rozšiřuje
členských
států
proškolením
Legislativní
okruh orgánů veřejné
ohledně nastavení
zaměstnanců).
(novela
Plněno
správy, které mají
systémů řízení a
Pozitivním dopadem je
zákona č.
průběžně
kontroly veřejných
uplatnění principů řízení
320/2001 Sb. povinnost zavést systém
řízení a kontroly
financí ve všech
a kontroly veřejných
veřejných financí,
organizacích sektoru financí (zejména princip
zajišťující dostupnost
vládních institucí.
účelnosti,
spolehlivých fiskálních
Oproti dosavadní
hospodárnosti,
údajů jako nutný
právní úpravě se jedná
efektivity a
předpoklad pro výkon
o rozšíření těchto
přiměřenosti) i na ty
dohledu a monitorování.
systémů na Správu
organizace sektoru
Tento dohled a
železniční dopravní
vládních institucí, které

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Kroky týkající se vyšší
úrovně elektronizace
v daňové oblasti jsou
zaváděny postupně.
Postupují práce na
rekodifikaci a
paragrafovaném znění
stávající i připravované
nové úpravy zdaňování
příjmů. Přijetí nového
zákona o daních příjmů
bude záviset na
politickém rozhodnutí

Plné nasazení projektu nového
daňového informačního
systému se předpokládá
nejdříve ve střednědobém
horizontu. Přijetí nového
zákona o daních z příjmů bude
záviset na politickém
rozhodnutí

Vláda ČR schválila
návrh zákona dne 15.
srpna 2018 a následně
ho předložila
Poslanecké sněmovně
Předpokládaný termín nabytí
24. srpna 2018.
účinnosti novely zákona je 1. 1.
Poslanecká sněmovna
2020.
projednala návrh zákona
v prvním čtení 12. září
2018 a přikázala ho
k projednání ve druhém
čtení.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.1.3
Rozpočto
vá
politika

MF

3.1.4
Dlouhod
obá
udržiteln MPSV
ost
důchodo
vého

Název
opatření
(3)

Poskytová
ní dotací a
návratnýc
h
finančních
výpomocí
ze
státního
rozpočtu

Zvýšení
základní
výměry
důchodu

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

monitorování umožní
rychlou reakci v případě
neočekávaného
rozpočtového vývoje
členských států.

cesty a dobrovolné
svazky obcí a jejich
příspěvkové
organizace.

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
dosavadní právní úprava
nezahrnovala.

Podřízení poskytování
dotací a návratných
Byl přijat zákon č.
finančních výpomocí
Dopady na
367/2017 Sb., který
ze státního rozpočtu
poskytovatele dotací a
změnil zákon č.
jako výkon veřejné
návratných finančních
218/2000 Sb. Změna
moci z procesního
výpomocí ze státního
spočívá v tom, že byl
hlediska správnímu rozpočtu jsou personální
upraven proces
řádu. Po procesní
(celkem se předpokládal
poskytování dotací a
stránce sjednocení
dopad ve výši cca 80
Legislativní
návratných finančních
postupu
lidí) a s tím jsou spojeny
(novela
výpomocí ze státního
poskytovatelů.
finanční nároky ve výši
zákona č.
rozpočtu. Proces
Zajištění základních
50 mil. Kč. Pozitivním
218/2000 Sb.)
poskytování byl
procesních práv
dopadem je zavedení
podřízen správnímu
žadatelů o dotaci.
jednotného procesního
řádu s tím, že jde o
Zajištění práva na
postupu pro
proces jednostupňový
soudní přezkum
poskytovatele dotací a
(není možné podat
rozhodnutí
návratných finančních
odvolání ani rozklad). Je
poskytovatelů dotací a
výpomocí ze státního
ale možný soudní
návratných finančních
rozpočtu.
přezkum rozhodnutí.
výpomocí ze státního
rozpočtu.

Legislativní

Základní výměra
důchodu bude zvýšena
z 9 na 10 % průměrné
mzdy

Ano

3.1.4 Dlouhodobá udržitelnost důchodového systému
Zvýšení životní
Dodatečné zvýšení
úrovně lidí s nízkými
výdajů na důchody o
důchody, kde základní cca 12 mld. Kč v roce
Ano
výměra tvoří
2019 a snížení míry
významnou část
ohrožení chudobou
důchodu, aniž by byl důchodců o cca 1,5 p.b.
narušen princip
Dlouhodobě negativní

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Z důvodu transparentnosti
programového financování se
připravuje novela zákona č.
218/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech, zejména §12 a §13
týkající se programového
financování, kde se upravuje
Zákon č. 367/2017 Sb.
definice programu, jeho členění
je účinný od 1. 1. 2018.
a dále také povinnost
zobrazovat ve změněné
struktuře tyto programy
v rámci informačního systému
eds/smvs, včetně členění na
investiční a neinvestiční
dotace.

Návrh zákona byl
schválen.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

systému

3.1.4
Dlouhod
obá
udržiteln
MPSV
ost
důchodo
vého
systému

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
dopad do výdajů na
důchody na úrovni 0,2 0,3 % HDP ročně a
snížení míry ohrožení
chudobou u důchodců o
1 p.b.

zásluhovosti

Zvýšení
důchodů
osob ve
věku 85
let a
vyšším

Řešení
zajištění
finančníh
3.1.4
o zajištění
Dlouhod
příjmu
obá
osob v
udržiteln MPSV
náročných
ost
(MF)
profesích
důchodo
při
vého
dřívějším
systému
ukončení
pracovní
kariéry

Legislativní

Záměrem je zvýšit
životní úroveň těch
Důchody osob, které
osob, u kterých lze již
dosáhnou věku 85 let,
téměř s jistotou
bude důchod zvýšen o
přepokládat, že její
1 000 Kč. V okamžiku
případné zvýšení si
účinnosti dojde
nemohou zabezpečit
k tomuto zvýšení i u
samy, například ani
všech důchodců starších částečným uplatněním
85 let.
na trhu práce nebo
jinou výdělečnou
činností.

Dodatečné zvýšení
výdajů na důchody na
úrovni cca 2,5 mld. Kč
ročně a snížení míry
ohrožení chudobou u
důchodců o 0,6 p.b. a
postupným růstem na
1,5 p.b.

Legislativní

Zajištění dostatečného
Zajištění příjmů osob
příjmu osob, které
v předdůchodovém
dlouhodobě vykonávaly
věku, které nejsou
fyzicky náročné nebo
vlivem charakteru
zdraví ohrožující
povolání schopny
profese, před dosažením
zaměstnání vykonávat
zákonem stanoveného
až do dosažení
věku pro odchod do
důchodového věku.
důchodu.

Potenciální negativní
dopad do státního
rozpočtu.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Ano

Návrh zákona byl
schválen.

Plněno
průběžně

Podzim 2016 – vznikla
meziresortní pracovní
skupina k formulaci
návrhu řešení.

Další plánované kroky
(10)

Příprava návrhu věcného řešení
a jeho předložení do vlády do
konce roku 2018.

3.1.5 Zdravotnictví – udržitelnost a efektivnost
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.1.5
Zdravotn
ictví –
udržiteln
ost a
efektivno
st

MZd

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

1) Plnohodnotné
zavedení ePreskripce:
nahlížení do lékového
záznamu pacienta,
úprava příslušné
legislativy.
2) Schválení
předloženého zákona o
1) Realizace druhé etapy
elektronickém
ePreskripce
zdravotnictví
2) Zákon o
3) Zajistit řídící
elektronickém
strukturu správy
Elektronic
zdravotnictví
elektronizace vedoucí
Zlepšení přístupu ke
ké
Nelegislativní
3) Ustanovení
k lepší koordinaci a
zdravotním službám pro
zdravotnic i legislativní
Národního centra
zajišťující podporu
všechny skupiny
tví
elektronického
rozvoje digitalizace,
občanů.
zdravotnictví
jakož i udržení a
4) Realizovat klíčové
rozvoj koncepce
projekty/stavební prvky
národního systému
elektronizace
elektronického
zdravotnictví
4) Realizovat klíčové
projekty/stavební
prvky elektronizace
5) Dokončit Enterprise
architekturu klíčových
projektů pro rozvoj
elektronizace

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

1)Byla dokončena 1.
etapa ePreskripce.
(Náběh základních
povinných služeb a
současné zahájení prací
na spuštění rutinního
provozu.)
2) Dále započaly práce
na přípravě věcného
záměru zákona o
elektronickém
zdravotnictví.
3) Odbor informatiky
MZd byl pověřen do
doby vzniku Národního
centra výkonem činností
Národního centra
elektronického
zdravotnictví a útvarem
hlavního architekta
elektronického
zdravotnictví.
4) Projekt
Integrovaného
resortního datového
rozhraní Informační a
datové resortní rozhraní
(IDRR) za 296 mil. Kč
(CZV) je v realizaci –
projekt je
spolufinancován z fondů
EU v rámci IROP
z výzvy č. 26
5) Připraven základ
Enterprise architektury

1) Dokončení 2. etapy
ePreskripce. V periodě let 2018
– 2021 dojde ke zpřístupnění
lékového záznamu a dalších
pokročilých funkcí v rámci 2.
etapy. Legislativní změna
zákona 378/2007 Sb., o
léčivech bude ve 4Q
projednávána vládou ČR.
Úprava obsahuje předepisování
léčiv elektronickou formou
prostřednictvím tzv. eReceptu.
Novelizace právních předpisů v
této oblasti je nutná, aby byl
zcela využit potenciál
elektronizace, včetně rozvoje
dalších funkcionalit, jako např.
kontrola duplicitní preskripce,
jež může být automatizovaná
nebo kontrola interakcí, jež by
měla být předmětem posouzení
ze strany ošetřujícího lékaře a
vydávajícího lékárníka.
2) Věcný záměr zákona o
elektronickém zdravotnictví
bude předložen vládě
v 1Q/2019
3) Navýšit lidské zdroje
Národního centra a zajistit
systemizovaná místa a odborné
zdroje pro plnění úkolů NCeZ.
Realizovat projekt v rámci OP
Zaměstnanost – strategické
řízení elektronizace. Realizovat
projekt ČR - Strengthening of

6

Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.1.5
Zdravotn
ictví –
udržiteln
ost a
efektivno
st

MZd

Název
opatření
(3)

DRG
Restart

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Nelegislativní

Popis opatření
(5)

Zvýšení prediktivní
schopnosti a efektivity
úhradových
mechanismů pro
lůžkovou péči v ČR.

Cíle opatření
(6)

Metodika trvalé
udržitelnosti systému
optimalizace úhrad
lůžkové péče po
skončení projektu
(personální,
informační, finanční
udržitelnost), včetně
zdůvodněných návrhů
legislativních změn.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Zlepšení dostupnosti
péče, zajištění rovného
přístupu k péči podle
zdravotního stavu a
regionálního členění.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

klíčových modelů /
projektů elektronizace

capacity for creation and
implementation of the National
eHealth Centre.
4) Realizovat klíčové projekty /
stavební prvky elektronizace:
realizovat klíčový projekt
IDRR v IROP. 5) Dokončit
Enterprise architekturu resortu.

Proběhl druhý sběr
reálných ekonomických
a produkčních dat ze
segmentu akutní
lůžkové péče ČR –
skrze síť Referenčních
nemocnic. Data byla
následně validována a
došlo k ocenění
jednotlivých
hospitalizačních
případů.
Plněno
průběžně

Došlo k vydání CZDRG jako oficiální
statistické klasifikace
pro ČR včetně
příslušných
softwarových nástrojů
ve Sdělení ČSÚ.

Výpočet nákladových
charakteristik DRG bází a
skupin CZ-DRG, dále výpočet
první sady relativních vah CZDRG.
Modelování dopadu nové
klasifikace a nákladového
ocenění na financování akutní
lůžkové péče v ČR.
Vývoj nástroje pro
benchmarking, který umožní
referenčním nemocnicím
porovnávat vybrané
ekonomické a produkční
ukazatele.

Školení kodérů zdravotních
Byla vytvořena
služeb s ohledem na zahájení
metodika pro zahájení
referenčního kódování pro
tzv. referenčního
systém CZ-DRG od 1. 1. 2019.
kódování pro systém
CZ-DRG od 1. 1. 2019.
Zároveň byly vytvořeny
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

podklady pro zdravotní
pojišťovny
k nasmlouvání nově
navržených CZ-DRG
markerů.

3.1.5
Zdravotn
ictví –
udržiteln
ost a
efektivno
st

MZd

Racionali
zace
tvorby
údajové
základny
výkazů o
výkonnost
i
zdravotnic
kých
zařízení

Legislativní

Celková
restrukturalizace
statistické a údajové
základny na národní
úrovni s využitím dat
plátců.

Efektivní a moderní
informační základna
státu pro statistické,
kontrolní a analytické
účely sloužící ke
komparaci
zdravotního systému
na úrovni EU či
měření efektivity
zdravotnického
systému.

Dopady opatření v
současné době nelze
kvantifikovat, ale
opatření bude mít
pozitivní dopad na
veřejné prostředky z
důvodu přesnějších
informací o zdravotním
systému s možností
lepšího plánování jeho
správy a rozvoje.

Plněno
průběžně

Novela zákona č.
372/2011 Sb. byla
realizována zákonem č.
147/2016 Sb. Umožňuje
zavedení
plnohodnotného
systému hodnocení
kvality péče a přispívá k
zpřesnění stanovených
úhrad péče.
Dokončení Národního registru
Národní registr
zdravotnických profesionálů (v
hrazených zdravotních
průběhu roku 2018 postupné
služeb byl dne 31. 1
naplnění daty) a Národního
2018 převeden do
produkčního provozu s registru hrazených zdravotních
služeb - naplnění produkčními
daty za roky 2015-2016
daty ze strany zdravotních
a je k němu k dispozici
pojišťoven. Validace a
kompletní metodická
zpracování dat.
sada dokumentů, datové
rozhraní, byla
vybudována webová
aplikace, která slouží
pro předávání dat.
V průběhu roku 2018 je
registr postupně plněn
produkčními daty ze
strany zdravotních
pojišťoven. Národní
registr zdravotnických
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

profesionálů byl ke dni
19. 12. 2017 uveden do
produkčního provozu a
v průběhu roku 2018 je
postupně plněn
produkčními daty.

3.1.5
Zdravotn
ictví –
udržiteln
ost a
efektivno
st

3.1.5
Zdravotn
ictví –
udržiteln
ost a
efektivno
st

MZd

MZd

Národní
akční plán
screening Nelegislativní
y (AP č.
7)

Národní
akční plán
indikátory Nelegislativní
zdraví
(AP č. 13)

Zvýšení efektivnosti a
kvality plošných
programů časného
záchytu závažných
onemocnění

Zlepšení dostupnosti
péče v oblasti
Implementovat systém
sekundární prevence,
optimalizace
zajištění rovného
programů časného
přístupu k péči.
záchytu založený
Efektivní prevence
mimo jiné na
povede ve
ukazatelích kvality,
střednědobém horizontu
dostupnosti péče,
ke zlepšení zdraví a
nákladové efektivnosti
efektivnímu
atd.
vynakládání prostředků
veřejného zdravotního
pojištění.

Vytěžování dat
národního
zdravotnického
informačního systému
za účelem optimalizace
sítě poskytovatelů
zdravotních služeb,
hodnocení efektivnosti
zdravotních služeb v
regionech ČR a
hodnocení zdravotního

Reprezentativní
Vyvinout a
monitoring sítě
implementovat on-line
poskytovatelů
systém zpravodajství
zdravotních služeb a
hodnotící mezinárodně
doporučené indikátory výstupů těchto služeb
významně zvýší
zdravotního stavu
efektivnost opatření
obyvatel a indikátory
přijímaných v dané
stavu sítě
oblasti
státní správou na
poskytovatelů
úrovni regionů, zejména
zdravotních služeb.
v případě krajských

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Připravena a schválena
strategie financování
programu z OPZ. Byla
zřízena Národní rada
pro implementaci a
Formální ustanovení
řízení programů časného
vytvořeného Národního
záchytu onemocnění,
screeningového centra ÚZIS
která dohlíží na realizaci
ČR. Vytvoření datové základny
akčního plánu, ÚZIS
pro screeningové programy.
ČR vytvořil pracovní
Realizace dílčích projektů
tým Národního
v rámci Národního
screeningového centra.
screeningového centra.
Byly schváleny a
započala realizace
jednotlivých projektů
programů časného
záchytu.
Vybudován a spuštěn
portál Regionální
zpravodajství NZIS s
indikátory zdraví,
včetně on-line analýz
pro regiony a
hygienické služby.
Regionální reporting je
v současnosti připraven
pro všechny kraje ČR a
město Brno (pilotní

Rozvoj on-line zpravodajství v
přímé vazbě na datové zdroje
Národního zdravotnického
informačního systému
(zejména Národní registr
hrazených zdravotních služeb
dle novely zákona č. 372/2011
Sb.). Další rozvoj funkcionalit
obou portálů.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

stavu obyvatel ČR

3.1.5
Zdravotn
ictví –
udržiteln
ost a
efektivno
st

MZd

Úhradová
vyhláška

Legislativní
(vyhláška o
stanovení
hodnot bodu,
výše úhrad
hrazených
služeb a
regulačních
omezení pro
rok 2019)

Stanovení hodnoty
bodu, výše úhrad a
regulačních omezení,
podle nichž zdravotní
pojišťovny platí
nemocnicím a lékařům.

Maximální podpora
dohod v rámci
dohodovacího řízení –
stejné růsty napříč
segmenty,
nezvýhodňování
žádného segmentu.
Zvyšování úhrad za
indikátory kvality a
podpora regionální
dostupnosti.
Zvýšení úhrad na
cílenou (nikoliv
plošnou) personální
stabilizaci některých
segmentů.
Podpora

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
úřadů.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

zpravodajství pro
města). K 1. 7. 2018 byl
spuštěn nástroj PZU
(Portál zdravotnických
ukazatelů) nahrazující
původní DPS (nový
systém PZU) pro
hygienické stanice.
Tento portál umožňuje
prezentovat vybrané
zdravotnické ukazatele
regionů České republiky
v časové řadě od roku
1994.

Více dohod uzavřených
v rámci dohodovacího
řízení.
Zvýšení kvality a
dostupnosti péče.
Přesun péče z lůžkové
sféry do ambulantní.
Ano
Personální stabilizace
lůžkových zařízení.
Nastavení správných
motivací pro
poskytovatele
zdravotních služeb.

V rámci dohodovacího
řízení došlo k dohodě na
úhradách ve všech
segmentech zdravotní
péče.
Účinnost úhradové vyhlášky od
1. 1. 2019.
Úhradová vyhláška na
rok 2019 obsahující
uzavřené dohody vyšla
ve sbírce zákonů dne 14.
9. 2018.

Navýšení nákladů na
zdravotní služby v roce
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

individuálních
motivačních programů
zdravotních
pojišťoven.

3.1.5
Zdravotn
ictví –
udržiteln
ost a
efektivno
st

MZd

Při posuzování žádostí
Zřízení
berou členové Komise v
Komise
úvahu předpokládanou
pro
finanční náročnost
posuzová
uvedené investice,
Úkolem Komise je
ní nových
dopady do úhrad
posuzovat a
přístrojov
výkonů hrazených z
doporučovat vstup
ých
prostředků veřejného
Nelegislativní
drahé a nákladné
technologi
zdravotního pojištění,
zdravotnické techniky
í a kapacit
přihlížejí ke
do systému veřejného
hrazených
geografickému
pojištění.
ze
rozmístění, efektivnímu
zdravotní
vytížení a k
ho
medicínskému přínosu
pojištění
pro zdraví populace
České republiky.

3.2.1
Bydlení

MMR

Podpora
bydlení

3.2.1
Bydlení

MMR
(MPS
V)

Věcný
záměr
zákona o
podpoře

Nelegislativní

Legislativní

Poskytování investiční
podpory na výstavbu
nájemních bytů
určených pro sociální
bydlení.
Zákon o podpoře
sociálního bydlení
přinese právní rámec
pro vytvoření kapacit

Zvýšení dostupnosti
bydlení pro osoby
znevýhodněné
v přístupu k bydlení.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
2019 o cca 14 mld. Kč.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Ano

Komise byla zřízena k
1. 4. 2014 a ke dni 27. 6.
2018 se uskutečnilo
celkem 26 jednání této
Komise. Komise
doporučila umístění 416
přístrojů (z toho se ve
323 případech jednalo o
obnovu stávajících
přístrojů) a nedoporučila
umístění a provoz 42
přístrojů.

Komise se schází ve
stanovených termínech,
připravuje vytvoření přehledu
konečných pořizovacích cen,
které byly uhrazeny za
nákladné přístroje.
V roce 2018 byla provedena
restrukturalizace činnosti
komise a novelizace Statutu a
Jednacího řádu, která vychází z
dosavadních zkušeností jednání
komise. Pro posuzování
nových technologií se
připravuje přechod k
plnohodnotnému systému
hodnocení dle HTA.

Ano

Rozhodnutí o dotacích a
zahájení realizace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
projektů probíhá
– druhé pololetí 2018.
v druhém pololetí roku
2018.

Vyrovnané saldo
hospodaření systému
veřejného zdravotního
pojištění v roce 2019.
Omezení neúčelných
nákupů nákladné
zdravotnické techniky,
efektivní využíváni
prostředků na investice
do přístrojů v celém
resortu. Účelná
distribuce zdravotních
služeb vázaných na
přístrojovou techniku v
souladu s potřebami,
vyrovnání regionálních
rozdílů v dostupnosti,
úspory v systému
veřejného zdravotního
pojištění.
3.2 Bydlení
Zvýšení kapacit
nájemního bydlení
vhodného pro bydlení
zejména seniorů a osob
se zdravotním
postižením.

Cílem zákona o
Byla zpracována RIA se
podpoře sociálního
třemi variantami řešení
bydlení je stanovení
a věcný záměr zákona.
minimálních standardů

Ne

Úkol nebyl dokončen.
Po zpracování věcného
záměru zákona o státní
podpoře obcí na

V Plánu legislativních prací
vlády na rok 2019 je navržen
úkol pro MMR připravit
nařízení vlády na program
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

sociálního
bydlení a
návrh
zákona o
podpoře
sociálního
bydlení

3.2.1
Bydlení

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

vhodného bydlení pro
osoby, u nichž bylo
identifikováno tržní
selhání v oblasti
bydlení, tj. osob
v bytové nouzi.

sociálního bydlení pro
osoby v bytové nouzi
a zajištění jeho
provozu a pořízení
obcemi s podporou
státu.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Revize a aktualizace
Koncepce sociálního
bydlení České
republiky 2015-2025
Koncepce sociálního
tak, aby odpovídala bydlení České republiky
Revize
současnému stavu a
2015-2025 bude lépe
Koncepce
Revize a aktualizace
trendům v této oblasti.
odpovídat současné
sociálního
strategického materiálu Dojde k úpravě gescí u situaci a vývoji v této
bydlení
MPSV
Nelegislativní
Koncepce sociálního
některých úkolů
problematice. Opatření
České
bydlení České republiky Koncepce či k jejich
obsažená v koncepci
republiky
2015-2025.
přeformulování a bude
budou adresněji
2015také rozšířena
zaměřena na současné
2025
analytická část
možnosti gesčních
Koncepce o nejnovější
resortů.
poznatky
z provedených
výzkumů a analýz.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

pořízení a provoz
sociálního bydlení
(zákona o sociálním
bydlení) bylo v září
2018 na koaliční radě
rozhodnuto o stažení
úkolu z PLP a nahrazení
zákona dotačně
úvěrovým programem
VÝSTAVBA.

VÝSTAVBA. Termín
předložení do vlády leden
2019.

7. 2. 2018 byl vládou
schválen plán
nelegislativních úkolů
vlády, který ukládá
MPSV v průběhu roku
2018 provést revizi
Koncepce sociálního
bydlení České republiky
2015-2025.

Zpracování RIA k novému
nařízení vlády a příprava
nařízení vlády podle vybrané
varianty řešení.
V rámci programu
VÝSTAVBA bude na dotace
na vznik sociálních bytů
uvolněno 2 mld. ročně a na
zvýhodněné úvěry na výstavbu
dostupných bytů bude
uvolněno ročně 1 mld. Kč
MPSV osloví klíčové aktéry a
odborníky v oblasti sociálního
bydlení s návrhem na
spolupráci na revizi Koncepce.
Osloveni budou také zástupci
MMR a MSp.
Byla ustanovena pracovní
skupina k revizi Koncepce,
která vytvořila návrhy
strategické části Koncepce.
V říjnu 2018 obdrželo MMR
návrh strategické části
revidované Koncepce
sociálního bydlení, ke které
uplatnilo zásadní připomínky.
Aktualizována byla také
analytická část této koncepce.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Materiál bude předložen vládě
do konce roku 2018.
3.3.1 Politika zaměstnanosti a služby zaměstnanosti
Novela
zákona o
zaměstnan
osti
provedená
zákonem
č.
206/2017
Sb.,
kterým se
mění
zákon č.
3.3.1
435/2004
Politika
Sb., o
zaměstna
zaměstnan
nosti a MPSV osti, ve
služby
znění
zaměstna
pozdějšíc
nosti
h
předpisů,
a další
souvisejíc
í zákony.
Změna
týkající se
nástroje
aktivní
politiky
zaměstnan
osti společens

Legislativní

Změna délky časového
období, po které je
možné poskytovat
finanční příspěvek na
vytvořené společensky
účelné pracovní místo, a
to z 12 měsíců na 24
měsíců. Příspěvek na
maximální dobu 24
měsíců bude poskytován
na uchazeče o
zaměstnání, kteří jsou
vedeni v evidenci
uchazečů o zaměstnání
déle než 24 měsíců, u
osob s nízkou nebo
žádnou kvalifikací
(ISCED 0-2, tj.
maximálně dosažené
základní vzdělání), u
osob, které jsou
ohroženy sociálním
vyloučením nebo jsou
sociálně vyloučené
(např. osoby ze sociokulturně
znevýhodněného
prostředí, osoby po
ukončení výkonu trestu
odnětí svobody, osoby v
hmotné nouzi). V

Změna je zavedena k
boji proti dlouhodobé
nezaměstnanosti.

Očekává se snížení
počtu dlouhodobě
vedených uchazečů o
zaměstnání v evidenci
ÚP ČR.

Ano

Pro snížení
nezaměstnanosti byla
vypracována a
schválena v únoru roku
2018 nová instrukce
MPSV pro realizaci
aktivní politiky
zaměstnanosti. Instrukce
aktuálně reaguje na
měnící se situaci na trhu
práce.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

ky účelné
pracovní
místo.
Účinnost
od 29. 7.
2017.

3.3.1
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

ÚP
ČR

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

ostatních případech činí
maximální doba
poskytování příspěvku
12 měsíců.

Efektivní vynakládaní
prostředků APZ. ÚP ČR
Podpora vstupu či
bude v roce 2018
Zvyšování efektivity
návratu na trh práce
vynakládat prostředky
nástrojů APZ je
především dlouhodobě
APZ na trvalé umístění
realizováno
v rámci
nezaměstnaných
podpořené osoby na trh
rozpočtové kapitoly
uchazečů o
práce, tj. efektivní
MPSV (APZ) bez
zaměstnání, uchazečů
vynakládaní prostředků
Aktivní
nároků
na finanční
o zaměstnání s vážnou
APZ s důrazem na
politika
prostředky. Dopad je
kumulací různých
Nelegislativní
aktivizaci
zaměstnan
očekáván ve zvýšení
znevýhodnění pro
co největšího počtu
osti
efektivity
cílení nástrojů
vstup na "volný" trh
znevýhodněných
na
osoby,
které
práce.
uchazečů o zaměstnání.
intervenci v oblasti
Zvýšení efektivity
politiky zaměstnanosti
Vyhodnocení dopadů
intervencí v rámci
v současném stavu trhu
vybraných (nejčastěji
nástrojů a opatření
práce nejvíce potřebují.
používaných) nástrojů
APZ
APZ na cílovou
skupinu.

Plněno
průběžně

Posílení preventivní
složky APZ možností
podpořit znevýhodněné
uchazeče o zaměstnání
nástroji VPP a SÚPM
bez podmínky
minimální doby
setrvávání podporované
osoby v evidenci
uchazečů o zaměstnání.
V případě osob
s kumulacemi
znevýhodnění na trhu
práce je stanoveno
prodloužení doby
pobírání příspěvků (v
rozpětí 12 až 24 měsíců)
Je realizován projekt
Výzkumného ústavu
práce a sociálních věcí
zaměřený na
vyhodnocení dopadů
nástrojů a opatření APZ
na cílové skupiny.
V roce 2018 dokončena
studie na datech roku
2014.

Podpora zaměstnanosti
dlouhodobě evidovaných
uchazečů o zaměstnání pro
vstup na trh práce v rámci
nástrojů VPP a SUPM
prostřednictvím projektu
Podpora zaměstnanosti
dlouhodobě evidovaných
uchazečů o zaměstnání (PDU)
z OPZ s důrazem na
komplexnost a provázanost
jednotlivých opatření
(aktivizace, poradenství,
podporovaná pracovní místa,
rekvalifikace).
V rámci vyhodnocení nástrojů
APZ bude pokračováno
v hodnocení let 2015 a 2016.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.3.1
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

ÚP
ČR

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Poskytování kvalitních
služeb
zaměstnavatelům. ÚP
ČR poskytuje
zaměstnavatelům
individuální
poradenství,
upřednostňuje formu
osobního kontaktu na
kontaktním pracovišti
ÚP ČR nebo přímo
u zaměstnavatele. ÚP
ČR organizuje pro
zaměstnavatele
předvýběry a výběry
Efektivita
vhodných uchazečů o
veřejných
zaměstnání, podílí se na
služeb
Nelegislativní organizaci burz práce.
zaměstnan
Realizuje semináře pro
osti
zaměstnavatele, na
kterých tyto informuje o
aktuální situaci na trhu
práce a opatřeních ÚP
ČR, především v oblasti
aktivní politiky
zaměstnanosti.
Data získána
prostřednictvím
monitoringu
zaměstnavatelů jsou
pravidelně
vyhodnocována
a aktualizována. Na
základě vyhodnocených
dat se vytváří

Cíle opatření
(6)

Cílem osobního
kontaktu je seznámit
zaměstnavatele s
aktuální situací na trhu
práce v daném regionu
a nalézt nejvhodnější
řešení konkrétního
požadavku
zaměstnavatele,
pomoci zaměstnavateli
obsadit volné pracovní
místo.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Lepší obsaditelnost
volných pracovních
míst, zkvalitnění
komunikace a
spolupráce se
zaměstnavateli.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

K 30. 6. 2018 realizoval
ÚP ČR 203 seminářů
pro zaměstnavatele a 49
miniburz a burz práce.
Bylo realizováno
celkem 1 533
výběrových řízení,
pozváno 24 216 UoZ.

Plněno
průběžně

Vzhledem k aktuální situaci na
trhu práce, nedostatku
vhodných uchazečů o
zaměstnání, zejména
v některých regionech, se
spolupráce se zaměstnavateli
zaměří na poradenství cílené na
Od více než 20 000
zaměstnávání osob se
zaměstnavatelů byla
zdravotním postižením, osob
získána data o počtech a
s kumulovanými hendikepy,
struktuře zaměstnanců,
poradenství v oblasti
jako jeden z podkladů
zaměstnávání cizinců v rámci
pro zajištění predikcí
řízené migrace.
trhu práce
prostřednictvím projektu
KOMPAS.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

krátkodobé výhledy trhu
práce, které
zaměstnavatelům
umožňují přizpůsobit
své chování na trhu
práce v souvislosti s
obsazováním volných
pracovních míst.

3.3.1
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

ÚP
ČR

Cílem nastavené
spolupráce je
Zaměření na oblast
poskytovat společným
cílené spolupráce se
klientům
zaměstnavateli, zvýšení
individualizované
efektivity opatření
služby, které jsou
aktivní politiky
každému “ušity” na
Opatření mají reagovat
zaměstnanosti
míru jeho
na stávající situaci na
a zlepšení meziútvarové
schopnostem,
trhu práce vyznačující
Efektivita
spolupráce
zkušenostem a
se vysokou poptávkou
veřejných
v oblasti práce s
možnostem na
po pracovní síle, která
služeb
Nelegislativní
dlouhodobě
regionálním trhu
se projevuje zejména
zaměstnan
nezaměstnanými.
práce. Cílem je
vysokým počtem
osti
Meziútvarová
příprava kvalitního
nabízených pracovních
spolupráce probíhá
individuálního
míst prostřednictvím ÚP
zejména mezi
akčního plánu za
ČR.
odděleními
oblast zaměstnanost,
zprostředkování
který reflektuje
a útvary nepojistných
klientovy schopnosti,
sociálních dávek.
dovednosti a možnosti
ve vazbě na lokální trh
práce.

ÚP ČR zvýšil četnost
kontaktů s uchazeči o
zaměstnání (aktuálně
průměrně 1x za 14 dní,
u vybraných skupin
klientů, např.
dlouhodobá evidence
jsou stanoveny kontakty
častější). Cílem aktivit
je zapojení uchazečů na
trh práce.
Plněno
průběžně

ÚP ČR v rámci meziútvarové
spolupráce identifikuje
problémy uchazečů o
zaměstnání a ještě více zaměří
svou poradenskou činnost na
uchazeče o zaměstnání
Ve spolupráci s
s
kumulovanými
hendikepy,
odděleními NSD je
řešena situace klientů v osobami zdravotně postiženými
a uchazeči o zaměstnání
dlouhodobé evidenci
v
dočasné neschopnosti.
komplexně ve vazbě na
řešení jeho konkrétní
Pokračováno bude v realizaci
životní situace. V rámci
projektu KOMPAS, viz výše.
provazby útvarů
zaměstnanosti a NSD je
organizována veřejná
služba.
Cílená spolupráce se
zaměstnavateli probíhá
v rámci monitoringu
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

trhu práce a v rámci
projektu KOMPAS.
Zřízeny jsou poradní
sbory UP ČR na
jednotlivých úrovních
řízení UP ČR

3.3.1
Politika
MSp,
Přijetí
zaměstna
UVL- Zákona o
nosti a
SLP, sociálním
služby
MPSV podniku
zaměstna
nosti

Legislativní

Vytvoření legislativní
opory pro podporu
sociálního podnikání –
přijetí zákona o
sociálním podniku.

Upravit status
sociálního podniku a
integračního
sociálního podniku,
podmínky pro jeho
přiznání, benefity na
základě zvláštních
zákonů, které mohou
být sociálnímu a
integračnímu
sociálnímu podniku
poskytnuty.

Zavedení benefitů může
přinést státnímu
rozpočtu vyšší náklady,
na druhou stranu lze
předpokládat, že díky
rozvoji sociálního
podnikání dojde i ke
zvýšení příjmů a snížení
výdajů. Z měřitelných
přínosů by se mohlo
jednat především o
snížení nezaměstnanosti
a tím zvýšení výběru
daní a také nižší výdaje
ze sociálních systémů.
Lze předpokládat, že
zákon přispěje k rozvoji
sociálně odpovědného
podnikatelského
prostředí, zejména
malých a středních
podniků, které se již
dnes k principům
sociálního podnikání
hlásí. Lze očekávat
pozitivní sociální
dopady zejména v
souvislosti s podporou

Plněno
průběžně

V čtvrtém čtvrtletí roku
2018 má být návrh
zákona o sociálním
podniku předložen
gestorem do vnějšího
připomínkového řízení.

V návaznosti na zákon o
sociálním podniku bude
zpracována Strategie rozvoje
sociálního podnikání v České
republice (úkol MPSV,
předpokládaný termín
předložení vládě ČR: 30. 6.
2019)
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.3.1
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

UP
ČR

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Systémov
ý projekt:
Efektivní
služby
Nelegislativní
zaměstnan
osti
(EFES)

Popis opatření
(5)

Zlepšení efektivity
služeb zaměstnanosti

Cíle opatření
(6)

Zvýšení efektivity
veřejných služeb
zaměstnanosti ÚP ČR

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
integračních sociálních
podniků, které budou
zaměstnávat osoby
zdravotně postižené a
sociálně znevýhodněné
a přispívat k
udržitelnému
zaměstnávání osob
těžko uplatnitelných na
trhu práce, včetně jejich
posunu na otevřený trh
práce bez potřeby další
podpory. Navrhovaná
právní úprava může mít
pozitivní dopady na
rovnost žen a mužů
vzhledem k tomu, že k
zákonem definované
skupině osob sociálně
znevýhodněných, na
jejichž podporu se
zaměří integrační
sociální podniky, jsou i
osoby pečující o
závislého člena rodiny,
kdy mezi pečující osoby
patří zejména ženy.

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Realizace zahájena v
únoru 2016.
Klíčové aktivity
projektu jsou plněny
průběžně dle
harmonogramu.
Zřízeno a personálně

Další postupné plnění
klíčových aktivit projektu,
zejména technické
dovybavování INFOcenter,
organizace dalšího odborného
vzdělávání pro zaměstnance
ÚP ČR, rozšíření cílové
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v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.3.1
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

UP
ČR

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

11 RIP
Záruky Nelegislativní
pro mladé

Popis opatření
(5)

Podpora mladých na
trhu práce - Podpora
osob do 29 let věku při
vstupu na trh práce

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Zvýšení zaměstnanosti
osob do 29 let včetně,
bez rozdílu vzdělání

3.3.1
Vytvoření komplexního
Poskytovat veřejné
Politika
systému předvídání
správě relevantní
Predikce
zaměstna
vývoje
trhu
práce,
a
to
informace o
trhu práce
nosti a MPSV
Nelegislativní
jak na národní, tak
očekávaném vývoji
(KOMPA
služby
regionální úrovni a za trhu práce, preventivní
S)
zaměstna
spolupráce všech
působení na trh práce
nosti
relevantních partnerů,
a formování pracovní

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

V pilotní fázi bez
nároků na státní
rozpočet – financováno
prostřednictvím OPZ.
Zefektivnění predikcí
vývoje trhu práce bude

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

obsazeno 68
INFOcenter na
kontaktních pracovištích
ÚP ČR.
Průběžně aktualizovaná
metodika pro práci
s klienty ÚP ČR
v návaznosti na měnící
se legislativu.
Zpracována analýza
k SVČ. Probíhají
kazuistické semináře
(příklady dobré praxe).
(Odbor projektová
kancelář ÚP ČR.)

skupiny projektu o
zaměstnance útvaru NSD,
dokončení materiálů pro nově
nastupující zaměstnance ÚP
ČR v rámci adaptačního
procesu, dokončení
komplexního programu
podpory UoZ se zájmem o
podnikání.

Příslušné projekty byly
zahájeny v roce 2015 či
2016, přičemž navázaly
na dříve realizovaný
soubor projektů
Odborné praxe pro
Pokračování realizace projektů.
mladé. V současné době
se projekty prodlužují
do roku 2020. (Odbor
projektová kancelář ÚP
ČR.)

Realizace zahájena
v lednu 2017. Byl
vytvořen submodel
projekce absolventů
škol, zaměstnanosti v
odvětvích a submodel

Budou dokončeny studie
sektorů: potravinářského
průmyslu, stavebnictví,
hotelnictví, stravování a
cestovního ruchu. Dále budou
vyhotoveny regionální modely.
Ty budou zohledňovat
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gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

včetně teritoriálních
paktů zaměstnanosti či
krajské samosprávy

síly

Zvyšování
V oblasti dalšího
kvality
a
vzdělávání
je definován
3.3.1
efektivity
požadavek
revize
Politika
systému
systému rekvalifikací,
zaměstna
mj. prostřednictvím
nosti a MPSV dalšího Nelegislativní
vzděláván
modularizace
služby
í ve
rekvalifikací tak, aby
zaměstna
spolupráci
byly schopny
nosti
se
reflektovat již naučené
zaměstnav
dovednosti a

V projektu bude ve
spolupráci se
zaměstnavateli
navrženo metodické
řešení financování
systému modularizace
rekvalifikací,
proběhne jeho pilotní
ověření a bude
zpracován návrh

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
mít pozitivní dopad na
hospodářství ČR, neboť
v dostatečném předstihu
umožní přijímat
opatření pozitivně
ovlivňující situaci na
trhu práce a zajistit
hospodářství dostatečný
počet vhodně
kvalifikované pracovní
síly.

Dostatek kvalifikované
pracovní síly pro
udržení a růst
konkurenceschopnosti
ČR.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

imigračních toků
specifika každého kraje a
zahraniční pracovní síly.
současně respektovat
Byly dokončeny studie celonárodní a evropské trendy.
týkající se sektoru
Dojde k finalizaci regionálních
vzdělávání, zdravotní a
profilů, které vznikají v
sociální péče, obchodu, každém ze 14 krajů ČR, a to ve
před dokončením byly
spolupráci s GŘ ÚP ČR
studie sektorů
a jednotlivými krajskými
zemědělství,
pracovišti.
elektrotechnického
průmyslu, strojírenství,
výroba pryžových a
plastových výrobků.
Byly vytvořeny první
výstupy regionálních
projekcí. S účinností od
22. 1. 2018 vešla
v platnost Směrnice
monitoringu trhu práce a
spolupráce se
zaměstnavateli, která
byla zpracována se
zřetelem na potřeby
projektu KOMPAS.

Plněno
průběžně

Byla ukončena analýza
rekvalifikací vhodných
Realizace výběrových řízení na
pro modularizaci a
další fáze (klíčové aktivity)
dokončena dokumentace
projektu KVASAR
pro vyhlášení veřejných
zakázek zaměřených na
nastavení inovačního
systému rekvalifikací a
pilotáž zapojení
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

ateli
(KVASA
R)

3.3.1
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

3.3.2.
Účast
žen na
trhu
práce

MŠM
T

ÚV
ČR MLP

Zrychlit
reformu
regulovan
ých
povolání a
při tom se
zaměřit na
zrušení
neodůvod
něných a
neúměrný
ch
požadavk
ů.

Legislativní

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

rekvalifikovaná osoba
mohla být vzdělávána
pouze v těch částech,
které skutečně potřebuje
pro úspěšné složení
závěrečné zkoušky.

zavedení do praxe na
základě zkušeností z
pilotního ověření.

Odstranění překážek
volného pohybu osob
v rámci EU, zvýšení
Zrušení či změna
flexibility trhu práce,
příslušných ustanovení
srovnání podmínek
právních norem
kladených na české
stanovujících podmínky občany s podmínkami
pro jednotlivé profese.
kladenými na občany
ostatních zemí EU a
snížení administrativní
zátěže.

Osvětová
Kampaň navazuje na
mediální
předchozí aktivity
kampaň
projektu, financovaného
zaměřená
z Norských fondů. Bude
na rozvoj Nelegislativní zajištěno pokračování
celospoleč
kampaně „To je
enské
rovnost““, která se bude
debaty o
mj. zaměřovat na
rovnosti
podporu rovnosti žen a
žen a
mužů na trhu práce,

Cílem opatření je
zvýšit povědomí
veřejnosti o otázkách
rovnosti žen a mužů,
podpořit vyšší účast
žen na trhu práce,
snížení rozdílů v
odměňování žen a
mužů a vyšší
participaci mužů na

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

zaměstnavatelů, stejně
jako zaměřených na
implementaci systému
standardu praxe a
modularizovaných
rekvalifikací.

Snížení výběru
správních poplatků za
uznávání odborných
kvalifikací by mělo být
vykompenzováno
snížením výdajů v
sociální oblasti,
vzhledem ke
snadnějšímu přístupu k
zaměstnání.

Plněno
průběžně

3.3.2. Účast žen na trhu práce
Kampaň je realizována
v rámci projektu OP Z.
Očekávané pozitivní
sociální (podpora
Plněno
rovnosti žen a mužů)
průběžně
dopady. V dlouhodobém
horizontu lze očekávat
zvýšení zaměstnanosti
žen a snížení
genderových nerovností

Bylo provedeno
vyhodnocení doporučení
EK k profesní regulaci,
dle kterého je regulace
považována za
Implementace směrnice o testu
adekvátní. EK byla o
přiměřenosti před přijetím nové
tomto stanovisku
právní úpravy povolání a
informována a byl také
zavedení kritérií pro
vyjádřen zájem na
posuzování opodstatněnosti a
zahájení jednání o míře
přiměřenosti profesní regulace.
přiměřenosti dotčených
regulačních opatření,
příp. vyjasnění
některých specifik
profesní regulace.

V současnosti probíhá
přípravy veřejné
zakázky na mediální
kampaň.

Vyhlášení veřejné zakázky v
první polovině 2018, realizace
kampaně koncem 2018 a v roce
2019.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

mužů

3.3.2.
Účast
žen na
trhu
práce

3.3.2.
Účast
žen na
trhu
práce

ÚV
ČR MLP

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

podporu sladění
pracovního a
soukromého života a
podporu aktivního
otcovství.

péči o děti.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
na trhu práce.

Aktualizo
Vyšší míra rovnosti
vaná
Jedná se o každoročně
žen a mužů v české
Bez přímých dopadů na
opatření
přijímaný dokument,
společnosti. Vyšší
státní rozpočet.
Priorit a
který slouží k
míra zaměstnanosti
Očekávané pozitivní
postupů
implementaci Vládní
žen. Lepší podmínky
sociální (podpora
vlády při Nelegislativní strategie pro rovnost žen
pro sladění pracovního rovnosti žen a mužů) a
prosazová
a mužů v ČR, a
a soukromého života. ekonomické (vyšší míra
ní
obsahuje úkolu mj. v
Vyšší míra zastoupení zaměstnanosti žen, růst
rovnosti
oblasti rovnosti žen a
žen v rozhodovacích
HDP, apod.) dopady.
žen a
mužů na trhu práce.
pozicích.
mužů

Zákon
č.247/201
4 Sb., o
poskytová
ní služby
péče o
MPSV
dítě v
dětské
skupině a
o změně
souvisejíc
ích
zákonů

Legislativní

Zákon definuje
podmínky pro právní
oblast služeb péče o děti
Rozšířením nabídky
od jednoho roku do
služeb péče o
zahájení povinné školní
předškolní
děti.
docházky
Opatření
má
díky
prostřednictvím
garanci kvality
zavedení nového typu
pozitivní vliv na děti,
služby péče o dítě v
o které je pečováno, a
dětské skupině.
rovněž přispívá ke
Související novela
snížení
rizika ohrožení
zákona o daních z
chudobou v případě,
příjmu zavedení daňové
že je rodič delší dobu
uznatelnosti nákladů
mimo trh práce.
zaměstnavatele v
souvislosti s
poskytováním služeb
péče o děti svých

Přínosy do veřejných
rozpočtů v souvislosti s
i) zapojením rodičů na
trhu práce jako plátců
daní a pojistného (dle
odhadu v roce 2014 činí
přínos 191 mil. Kč); ii)
tím, že příspěvek
vstupuje do
vyměřovacích základů
pojistného a rovněž je z
něj odváděna daň z
příjmů; iii) očekávaným
snížením počtu příjemců
dávek státní sociální
podpory a pomoci v
hmotné nouzi; iv)
evidencí a kontrolou

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Plněno
průběžně

V současnosti probíhá
příprava
Aktualizovaných
opatření jako součást
Zprávy o plnění Vládní
strategie pro rovnost žen
a mužů.

Aktualizovaná opatření,
společně se Zprávou o plnění
Vládní strategie pro rovnost
žen a mužů budou vládě ČR
předložena do května 2019.

Ano

Zákon nabyl účinnosti
29. 11. 2014.
Možnost (nikoliv
povinnost) evidence
dětské skupiny byla
zavedena novelou
zákona o dětské skupině
k 4. 6. 2015.
ČR v současné době
eviduje přibližně 830
dětských skupin s
11 000 místy, další
desítka žádostí o
evidenci je v procesu
zpracovávání.
V rámci výzev z ESF na
podporu zřízení a
provozu služeb péče o

Příprava novely zákona o
dětské skupině, v rámci které je
navrhováno legislativní
ukotvení mikrojeslí a rovněž
systém financování dětských
skupin a mikrojeslí z národních
zdrojů.
Při zachování stávajícího počtu
dětských skupin a mikrojeslí (z
ESF) bude výdaj státního
rozpočtu cca 1 mld., při
zajištění míst pro 30 tis dětí
v dětských skupinách a 3 tis
dětí v mikrojeslích bude výdaj
činit 2,1 mld. (dosáhnutí
takovéhoto počtu míst se počítá
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

zaměstnanců a zavedení
slevy na dani z příjmů
pro rodiče, kteří využijí
služeb péče o děti v
souvislosti se vstupem
nebo návratem na trh
práce

3.3.2.
Účast
žen na
trhu
práce

Projekt financovaný
z ESF (11 klíčových
aktivit, 4 expertní
pracovní skupiny, více
než 20 výstupů) cílí na
otevření diskuze o
rozdílu v odměňování
žen a mužů, analýzu
Realizace
jeho příčin a návrhy
pětiletého
řešení na jeho snížení.
MPSV projektu Nelegislativní
Projekt zapojuje klíčové
22 %
aktéry této
k rovnosti
problematiky, jako jsou
SUIP, Kancelář veřejné
ochránkyně práv, ÚP,
sociální partneři a
konkrétní
zaměstnavatelé ze
soukromého i veřejného
sektoru.

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
poskytovatelů služby
péče o dítě v dětské
skupině o cca 1,5 mil.
Kč.
Snížení ročních příjmů
veřejného rozpočtu v
souvislosti s daňovými
úlevami pro
zaměstnavatele se
slevami na dani pro
rodiče.

Zahájení procesu
Cílem tohoto projektu
snižování
rozdílu v
je přispět k
odměňování
žen a mužů
prosazování rovnosti
v
ČR,
žen a mužů
prostřednictvím
Upozornění na
zaměření se na jednu z
komplexnost problému
významných
nerovného odměňování
společenských otázek,
žen a mužů, zvýšit
a to otázku nerovného
povědomí o daném jevu,
odměňování. Rovnost
posílit jeho vnímání ve
žen a mužů je základní
společnosti,
ústavní a lidskoprávní
hodnotou a její rozměr
Aktivizace cílové
je multidimenzionální,
skupiny
stejně jako jedna z
zaměstnavatelů/ek,
jejích oblastí, kterou je odpovědných institucí
rovnost žen a mužů na státní správy, sociálních
pracovním trhu a
partnerů i cílových
specificky v otázce
skupin jednotlivců a
odměňování. O
jednotlivkyň za účelem
zlepšení situace v
vyvinutí úsilí
těchto oblastech je
směřujícího ke změně
třeba usilovat realizací současné neuspokojivé

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

děti bylo podpořeno
téměř 600 projektů.

v horizontu 5 a více let).

Publikována Analýza
aktuálního rozdílu
v odměňování žen
a mužů v ČR a
mezinárodní srovnání,
Analýza situace GPG
v ČR na základě dat
Informačního systému
o průměrném výdělku a
zpráva a Výzkumu
veřejného mínění v
oblasti nerovného
odměňování žen a mužů
v ČR před tiskem.
Vypracována Metodika
pro kontrolu
odměňování žen a mužů
pro SUIP, pilotní
metodika pro práci
genderových
metodiků/ček ÚP,
manuál vyjednávání o
mzdě. Průběžně probíhá

Osvětová a informační
kampaň zaměřená na
rovnost v odměňování žen
a mužů
Vzdělávání státní správy
v genderové problematice
se zaměřením na trh práce
Vzorové kolektivní
smlouvy
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
situace,

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

adaptace systému Logib

systémových opatření.
Cílem projektu je
Zvýšení transparentnosti
snížení rozdílu v
odměňování na
odměňování žen a
pracovním
trhu,
mužů, vyrovnávání
postavení žen a mužů
Zajištění dodržování
na pracovním trhu a
právních předpisů v
celkově zlepšení v
oblasti stejného
oblasti prosazování
odměňování za stejnou
základních lidských
práci nebo za práci
práv, mezi které
stejné hodnoty,
rovnost žen a mužů
patří.
Předcházení
diskriminaci na základě
pohlaví na pracovištích,
Posílení ekonomického
postavení žen,
Podpořit genderově
nestereotypní
zaměstnání a odbornost
pro ženy i muže – snížit
genderovou segregaci
trhu práce.

3.3.2.
Účast
žen na
trhu
práce

Dlouhodo
MPSV
bé
ošetřovné

Legislativní

V zákoně o
Účelem návrhu je
Zavedení dlouhodobého
nemocenském pojištění
zejména poskytnout
ošetřovného se
se zavádí dlouhodobé přiměřenou náhradu za negativně promítne v
ošetřovné jako nová
ztrátu příjmu z
bilanci státního rozpočtu
dávka nemocenského
výdělečné činnosti,
ve výši cca 1,8 mld. Kč
pojištění. V zákoníku
která musela být z
ročně. Dále se očekává
práce se zaměstnavateli důvodu potřeby péče o roční finanční dopad do
stanoví povinnost
blízkou osobu
snížení výběru
omluvit nepřítomnost
přerušena, a umožnit pojistného na zdravotní
zaměstnance v práci po
zaměstnanci získat
pojištění ve výši 242

Ano

Institut dlouhodobého
ošetřovného předložen
jako novela zákona č.
187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění,
a novela zákona č.
252/2006 Sb., zákoník
práce (z důvodu ochrany
zaměstnance).
Dlouhodobé ošetřovné
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

3.3.3
Sociální
ochrana

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Implemen
tace
MZd, Strategie
Nelegislativní
MPSV reformy
psychiatri
cké péče

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

dobu poskytování
dlouhodobé
ošetřovatelské péče a
povinnost zařadit
zaměstnance po
skončení poskytování
této péče na jeho
původní práci a
pracoviště.
Zaměstnavatel není
povinen udělit písemně
souhlas s nepřítomností
zaměstnance v práci po
dobu poskytování
dlouhodobé péče jen v
případě, že prokáže, že
tomu brání vážné
provozní důvody.

nárok na pracovní
volno s ochranou před
výpovědí na dobu této
péče

Systémová změna péče
o duševně nemocné
zahrnující zdravotní i
sociální péči.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
mil. Kč. U ČSSZ bude
třeba zvýšit počet
služebních míst o 66,
roční mzdové náklady
se tedy zvýší o zhruba
32 mil. Kč.
Pozitivní dopad do SR
bude mít snížení počtu
osob v nemocnicích
nebo v LDN o cca 7
500, čímž dojde k
úspoře cca 900 mil. Kč.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

3.3.3 Sociální ochrana
1.) Zvýšit kvalitu
Zajištění dostupnosti
psychiatrické péče
psychiatrické péče se
systémovou změnou
zaměřením na její
organizace jejího
nízkoprahovost a
poskytování.
redukci skryté
2.) Omezit
nemocnosti, redukci
stigmatizaci duševně
rizik vyplývajících z
Plněno
nemocných a oboru
psychických
průběžně
psychiatrie obecně.
onemocnění (suicidia,
3.) Zvýšit spokojenost
závažná psychická i
uživatelů s
tělesná poškození,
poskytovanou
sociální izolace,
psychiatrickou péčí.
invalidizace). Podpora
4.) Zvýšit efektivitu
primární psychiatrické
psychiatrické péče
péče a rozvoj komunitní

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

bude možné čerpat od 1.
6. 2018.

Proběhl průzkum
kvality péče o duševně
nemocné, který pro další
nastavení kvality péče
v nově vznikajících
systému péče dle
standardizovaného
nástroje WHO Quality
Rights, byl zpracován
draft RIA, byly
ustaveny krajské týmy.
V červnu 2018 byla
schválena první verze
podoby procesu a
struktury plánování péče

Bude se pokračovat
v nastavování kvality péče o
duševně nemocně v nově
vznikajícím systému péče.
Bude rozvíjena
multidisciplinární spolupráce
v regionech, transformační
plány v PN a dokončení návrhu
koordinace péče o duševně
nemocně v jednotlivých krajích
dle jejich reálných (a podrobně
zmapovaných) možností. Mezi
další úkoly patří řešení
potřebnosti zákona o duševním
zdraví, oblast ochranného
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2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

včasnou diagnostikou
a identifikací skryté
psychiatrické
nemocnosti.
5.) Zvýšit úspěšnost
plnohodnotného
začleňování duševně
nemocných do
společnosti.
6.) Zlepšit provázanost
zdravotních,
sociálních a dalších
návazných služeb.
7.) Humanizovat
psychiatrickou péči.

3.3.3
Sociální
ochrana

Dlouhodo
bá
MPSV
zdravotně
, MZd
sociální
péče

Legislativní

Cílovým stavem je
nastavení
komplexního systému
prostupné
(integrované) sociálně
Nastavení komplexního
zdravotní péče, kdy
systému pomoci, který
uživatel/pacient
umožní zlepšení
dostane péči dle svých
dostupnosti služeb u
potřeb a ne podle toho,
osob, které potřebují
jestli zrovna leží na
kombinaci zdravotních a
zdravotním nebo
sociálních služeb.
sociálním lůžku. Tato
integrovaná péče má
jasně nastavené
personální standardy,
materiálně technické
standardy, procesní

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
péče, přesun péče do
vlastního sociálního
prostředí klienta a
umožnění návratu zpět
do života (do práce, do
školy, k rodině),
rovnoměrné rozložení
akutní lůžkové péče v
rámci ČR. Nastavení
udržitelného
financování
psychiatrické péče.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

o duševní zdraví na
úrovni krajů a
komunitního plánu.
Bylo dokončeno
mapování poskytovatelů
sociálních služeb
poskytujících péči
osobám s chronickým
duševním
onemocněním.
V červenci letošního
roku zahájilo provoz pět
Center duševního
zdraví, dalších šestnáct
by mělo být do provozu
uvedeno na přelomu
ledna a února 2019.

léčení, omezovacích
prostředků, legislativní změny
zákona č. 372/2011 Sb. a
dalších relevantních zákonů.

V roce 2018 byla
ustanovena pracovní
skupina na úpravu
sociálně zdravotního
pomezí s cílem
zpracování průběžného
návrhu zpracování
řešení v konkrétních
oblastech sociálnězdravotního pomezí.

Věcný návrh zákona je
plánován k předložení červen
2020 vládě s účinností od r.
2021.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Legislativní proces
návrhu velké novely
zákona vypracovaný v
roce 2017 nebyl z
důvodů ukončení
volebního období
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
dokončen. V období
2018-19 budou probíhat
práce na novém návrhu
novely zákona.

Nový termín předložení vládě
je stanoven na prosinec 2019.

standardy, standardy
pro posouzení
vhodnosti
uživatele/pacienta,
transparentní síť a
dostupnost péče a
financování péče přes
primárně jeden systém
(pojištění/dotace).

3.3.3
Sociální
ochrana

Novela
zákona č.
108/2006
MPSV
Sb., o
sociálních
službách

Legislativní

Realizace legislativního
procesu k návrhům na
novelu zákona o
sociálních službách.

Cílem je zpřehlednění
a zjednodušení
systému
sociálních služeb,
specifikace určitých
ustanovení tak, aby
neumožňovala dvojí
výklad.
Návrh by měl dále
přinést větší
transparentnost a
efektivnost,
zvýšení spolupráce
veřejné správy a
neziskového sektoru,
odstranění duplicit v
systému
zajištění sociálních
služeb, a v neposlední
řadě zpřehlednění
nabídky sociálních
služeb pro veřejnost.

Navrhovaná právní
úprava předpokládá
dopady na státní a
veřejné rozpočty v
mnoha dílčích oblastech
(např. zvýšení částky
příspěvku na péči ve
stupni závislosti IV,
zavedení nových druhů
sociálních služeb,
změny v činnostech a
druzích sociálních
služeb, zavedení
materiálně technického
a personálního
standardu, navýšení
příspěvku na výkon
státní správy pro oblast
registrací a dále). Tyto
dopady jsou detailně
vyčísleny v materiálu
RIA.
Sociální dopady, včetně
dopadů na specifické
skupiny obyvatel,

Plněno
průběžně
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(1)
(2)

3.3.3
Sociální
ochrana

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
prostřednictvím
zvyšování kvality
sociálních služeb v
rámci registrace
poskytovatelů sociálních
služeb, tj. východiska
pro poskytování
sociálních služeb a
procesu poskytování
sociálních služeb, míří k
pozitivnímu přínosu pro
klienty.
Změny, zde navržené,
cílí na efektivní pomoc
a podporu pro všechny,
kteří se nacházejí v
nepříznivé sociální
situaci, případně jim
hrozí, že se v ní ocitnou.
A na druhé straně
novela zlepšuje ochranu
nejkřehčích skupin
obyvatelstva, které se
nedovedou bránit a jsou
klienty nekvalitních
poskytovatelů sociálních
služeb, anebo klienty
služeb, které nemají
registraci.

Zpracová
Akční plán rozvoje soc. Zpracovaný akční plán Možnost seznámit se s
ní akčního
služeb na období 2019jako národní
výhledem směřování v
MPSV
Nelegislativní
plánu
2021 bude vycházet
dokument pro oblast oblasti sociálních služeb
rozvoje
z Národní strategie
sociálních služeb
na národní úrovni ze
soc.
rozvoje soc. služeb na
popisující na
strany dalších subjektů

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Plněno
průběžně
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(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

služeb na
období
20192021

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

období 2016-2025

konkrétnější rovině
jednotlivé cíle pro
období 2019-2021

3.3.3
Sociální
ochrana

Prevence sociálního
Zvýšení odborných
Řešení
vyloučení.
kompetencí sociálních
problémů
Projekt systémová
pracovníků, pilotní
předlužen
podpora sociální práce v
MPSV
Nelegislativní
ověření typových
osti a
obcích přispívá realizací
pozic a zvýšení
sociálního
klíčových aktivit k
personálního zajištění
vyloučení
prevenci sociálního
výkonu sociální práce
vyloučení

3.3.3
Sociální
ochrana

Z hlediska sociální
práce má zákon
přinést zpřesnění pro
subjekty veřejné
správy, které jsou dle
Realizace legislativního
tohoto zákona povinny
procesu k návrhům na
sociální práci
novelu zákona o
vykonávat, a tyto
sociálních službách.
subjekty rozšiřuje o
pověřené obecní
úřady. Za účelem
sjednocení odborných
kompetencí sociálních
pracovníků je v

MPSV

Novela
zákona
108/2006

Legislativní

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
systému sociálních
služeb. Plán důležitých
kroků pro MPSV.

Pozitivní sociální
dopady spočívají ve
zvyšování dostupnosti a
kvality výkonu sociální
práce.

Identifikace dopadů
proběhne podle
schválené varianty
návrhu

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Plněno
průběžně

Metodická podpora,
aktivity zvyšující
odborné kvalifikace
sociálních pracovníků
(workshopy, vydávání
odborných publikací,
zahraniční studijní
cesta), pracovní skupina
pro přípravu podkladů
pro standardy činností
sociálního pracovníka
ve veřejné správě,
posílení personálního
zajištění výkonu
sociální práce v patnácti
spolupracujících obcích.

Plněno
průběžně

Návrh novely zákona č.
108/2006 Sb., o
sociálních službách
prochází legislativně
schvalovacím procesem.

Další plánované kroky
(10)
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(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

návrhu zúžení oborů,
kterými lze tuto
kvalifikaci získat a
zpřesňují se podmínky
dalšího vzdělávání
sociálních pracovníků
a pracovníků v
sociálních službách a
souvisejícího procesu
akreditace
vzdělávacích
programů.
Pro účinnou
spolupráci je
navrhováno konkrétní
vymezení sociální
práce sociálních
pracovníků.

Účelová dotace na
činnosti sociální práce
sociálních pracovníků
ve veřejné správě jako
mandatorní výdaj

3.3.3
Sociální
ochrana

MPSV

Zákon o
sociální
práci

Legislativní

Vytvoření návrhu
Úprava a sjednocení
věcného záměru zákona
podmínek výkonu
o sociálních
sociální práce v ČR za
pracovnících a jeho
účelem zvyšování
postoupení do
kvality a efektivity
legislativně
výkonu sociální práce.
schvalovacího procesu

Budou identifikovány
dle jednotlivých variant
návrhu věcného záměru
zákona.

Ne

V roce 2017 byl návrh
věcného záměru zákona
předložen k projednání
vládě ČR, respektive
Legislativní radě vlády
ČR a následně byl na
žádost MPSV stažen
Plánu legislativních
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

prací vlády na rok 2017.

3.3.3
Sociální
ochrana

Rámcový strategický
dokument pro oblast
sociálního začleňování. Strategie má přispět k
Primárním účelem je
plnění cíle ČR v
přispět k plnění
oblasti boje s
národního cíle redukce chudobou a sociálním
chudoby a snižování
vyloučením.
MPSV
míry sociálního
(MZd,
vyloučení. Dále ukazuje Zlepšení přístupu osob
ÚV –
směr, kterým se řešení sociálně vyloučených
Strategie
ASZ,
sociálního vyloučení
a sociálním
sociálního
ÚV –
mají ubírat, prosazuje
vyloučením
začleňová Nelegislativní
RRP,
společensky odpovědné
ohrožených ke
ní 2014 –
MŠM
hodnoty vztahující se k zdrojům a službám ve
2020
T,
sociálnímu vyloučení,
společnosti běžným
MV,
upozorňuje na
(zaměstnání, bydlení,
MPO)
nedostatky při hledání
sociální služby,
řešení sociálního
podpora rodiny,
vyloučení a zasazuje se
podpora rovného
o šíření principu
přístupu ke vzdělání,
mainstreamingu
ke zdravotní péči a
sociálního začleňování
dalším).
na všech správních
úrovních.

3.3.4
Vzdělává
ní

Úprava
vyhlášky
MŠM č. 14/2005
Sb. o
T
předškolní
m
vzděláván

Ve státním rozpočtu v
kapitolách příslušných
resortů jsou vyčleněny
prostředky na realizaci
aktivit v jejich
působnosti podle
kompetenčního zákona.

Zpráva o plnění
Strategie sociálního
začleňování 2014 - 2020
za rok 2017 byla vládě
předložena k informaci
v dubnu 2018.
Plněno
průběžně

MPSV zahájilo v roce
2018 práce na Strategii
sociálního začleňování
do roku 2030.
Jednotlivé rezorty
aktualizují a doplňují
nová opatření ve
Strategii. Finální
Strategie by měla být
schválena v roce 2019.

Ano

Dnem 3. srpna 2018
vyšlo již ve Sbírce
zákonů České republiky.

V současnosti je připravována
aktualizace Strategie sociálního
začleňování pro období do roku
2030. Schválení Strategii
sociálního začleňování do roku
2030 by mělo proběhnout v
roce 2019.

3.3.4 Vzdělávání

Legislativní

Změna financování
předškolního
vzdělávání.

Efektivní čerpání
prostředků státního
rozpočtu.

Dopad na státní
rozpočet – vyšší výdaje,
účelnější přidělování
finančních prostředků.

Účinnost od 1. 9. 2018
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Změna financování
základního vzdělávání.

Efektivní čerpání
prostředků státního
rozpočtu.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Dopad na státní
rozpočet – vyšší výdaje,
účelnější přidělování
finančních prostředků.

Ano

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

í

3.3.4
Vzdělává
ní

3.3.4
Vzdělává
ní

Úprava
vyhlášky
č. 48/2005
Sb. o
základním
vzděláván
MŠM
ía
T
některých
náležitost
ech plnění
povinné
školní
docházky

MŠM
T

Legislativní

Budování
Nastavení komplexního Rozvoj kultury učení,
komplexn
systému hodnocení
vyučování i
ího
kvality a efektivity
hodnocení, dokončení
systému
počátečního vzdělávání, komplexního systému
hodnocení
tvorba metodik pro
metod, postupů a
kvality a
propojování externího a
nástrojů pro
efektivity
interního hodnocení,
hodnocení kvality a
počáteční
tvorba a sdílení příkladů efektivity počátečního
ho
inspirativní praxe v
vzdělávání a jejich
vzděláván Nelegislativní konkrétních oblastech
sdílení s dalšími
í, podpora
činností škol, tvorba
aktéry ve vzdělávání,
propojová
nástrojů pro sledování
podpora zvyšování
ní
rozvoje a hodnocení
kvality vzdělávání
externího
klíčových kompetencí a každého dítěte, žáka a
hodnocení
pro zjišťování a
studenta a podpora pro
a
zohledňování
efektivní řízení
vlastního
socioekonomických
vzdělávací soustavy na
hodnocení
charakteristik.
základě relevantních,
školy,
Pravidelně hodnotit
komplexních a
sledování
výsledky vzdělávání v
kvalitativně silných

Zvýšení kvality a
efektivity vzdělávání.

Plněno
průběžně

Zveřejněna ve Sbírce
zákonů.

Účinnost od 1. ledna 2020

Došlo k vytvoření a
Vytvoření metodik pro další
sdílení modelu tzv.
propojování externího a
kvalitní školy a na něj
interního hodnocení na úrovni
navázaných hodnotících
systému i škol a školských
kritérií; vytvoření
zařízení, tvorba metodických
nástrojů pro hodnocení
komentářů ke kritériím
gramotností; etablování
hodnocení vycházejícím z
mezinárodních šetření
modelu tzv. kvalitní školy,
typu PISA jako
tvorba příkladů inspirativní
standardní součásti
praxe ve vymezených oblastech
činností ČŠI s cílem
činností škol, tvorba metod,
hodnotit vzdělávání v
postupů a nástrojů pro
mezinárodním kontextu;
hodnocení klíčových
vývoj podpůrných
kompetencí, tvorba metod,
informačních systémů,
postupů, nástrojů a indikátorů
např. pro ověřování
pro monitoring spravedlivosti
výsledků žáků nebo pro
vzdělávacího systému a pro
tvorbu a administraci
zjišťování socioekonomických
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Název
opatření
(3)

kvality
vzděláván
ív
kontextu
socioekon
omických
aspektů,
zvyšování
kultury
práce s
výsledky
vzděláván
í, podpora
formativní
ch aspektů
vzděláván
í.

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

předmětech i
gramotnostech, v
národním i
mezinárodním kontextu.

informací a dat.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

školních vzdělávacích
charakteristik a jejich
programů; změna
zohledňování při hodnocení
taktiky a orientace
podmínek, průběhu a výsledků
činností ČŠI směrem k
vzdělávání, realizace
umenšování významu
sekundárních analýz výsledků
formálních kontrol ve
mezinárodního šetření PIRLS
prospěch hodnocení
2016, příprava mapování
pedagogických procesů.
spádových obvodů škol,
Zpracování některých
příprava dalších vzdělávacích
stěžejních analytických programů pro učitele a vedoucí
dokumentů, jako např. pedagogické pracovníky apod.
analýza dostupnosti a
upotřebitelnosti
stávajících datových
zdrojů, analýza
zahraničních systémů
sběru dat, analýza
současných možností
pro sledování
inkluzivity vzdělávání
nebo analýza
zahraničních přístupů k
hodnocení klíčových
kompetencí, tvorba
zpracování vybraných
analytických výstupů v
oblasti mezinárodních
šetření výsledků
vzdělávání (sekundární
analýzy šetření PISA
2015 a TIMSS 2015),
realizace několika cyklů
vzdělávacích programů
pro pedagogy
zaměřených na práci s
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

uvolněnými úlohami z
mezinárodních šetření
PISA a TIMSS přímo ve
výuce; realizace
hlavního sběru dat
šetření PISA 2018 a
TALIS 2018, realizace
pilotního sběru dat
šetření TIMSS 2019
apod.

3.3.4
Vzdělává
ní

MŠM
T

V souladu s
doporučením Rady EU z
roku 2016 MŠMT
připravilo a vláda
schválila novelu zákona
o pedagogických
pracovnících, která nově
upravovala kariérní
systém učitelů. Při
Systém
následném projednání v
podpory
Parlamentu ČR však
profesníh
tato novela nebyla
Nelegislativní
o rozvoje
přijata. MŠMT bude
učitelů a
některé prvky
ředitelů
nepřijatého kariérního
systému učitelů
transformovat do
podpory profesního
rozvoje pedagogických
pracovníků. V této
souvislosti byla
zahájena 1. 1. 2018
realizace IPs Systém
podpory profesního

Projekt SYPO –
projekt má vytvořit,
ověřit a
implementovat systém
ucelené modulární
podpory přispívající
Projekt je financován z
ke zvyšování
prostředků EU. Celkový
profesního rozvoje
rozpočet projektu činí
vedoucích pracovníků
348 mil. Kč. 85%
v oblasti
rozpočtu projektu jsou
pedagogického řízení
náklady EU, 15% je
škol a učitelů v oblasti
hrazeno ze státního
oborových didaktik
rozpočtu. Po skončení
prostřednictvím
projektu bude nutné
profesních
zajistit udržitelnost jeho
společenství
výstupů, která je
využívajících širokého
schválena ve výši 56
spektra forem
mil. Kč ročně.
kolegiální podpory a
DVPP s definovanými
kritérii kvality.
Cílovou skupinou
jsou: ředitelé, zástupci
ředitelů a učitelé (MŠ,

Plněno
průběžně

Projekt byl zahájen 1. 1.
2018. Byl sestaven
realizační tým a
zahájena etapa nastavení
projektu, která bude
probíhat v první
polovině roku 2018.

Věcné aktivity zaměřené
především na vybudování
systémové podpory učitelů v
oblasti oborových didaktik,
začínajících učitelů a ředitelů.
V letech 2018 – 2020 bude
převážně probíhat pilotáž
těchto systémů, od roku 2020
do roku 2022 jejich
implementace.
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3.3.4
Vzdělává
ní

MŠM
T

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

rozvoje učitelů a
ředitelů (SYPO).

ZŠ, SŠ, ZUŠ) a
pracovníci organizací
poskytujících DVPP.
Klíčovou a
nezastupitelnou roli v
procesech zlepšování
kvality výuky má
vedení škol (ředitelé,
zástupci ředitelů).
Vedení škol je proto
třeba poskytnout
ucelený systém
profesního rozvoje
respektující různé
potřeby v jednotlivých
fázích jejich profesní
dráhy s důrazem na
pedagogické řízení ve
vazbě na potřebné
kompetence.

Základním krokem k
žádoucímu rozvoji
odborného vzdělávání a
přípravy bude vytvoření
Systémov
strukturované soustavy
á podpora
výsledků
odbornéh
učení/vzdělávání,
a to
Nelegislativní
o
jak v oblasti všeobecně
vzděláván
vzdělávací a klíčových
í
kompetencí, tak v
oblasti odborného
vzdělávání. Soustava
výsledků
učení/vzdělávání bude

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Hlavním cílem
projektu Modernizace
odborného vzdělávání
je podpora kvality
Kofinancování ze
odborného vzdělávání
státního rozpočtu ve
a přípravy tak, aby
výši 15 %. Hlavním
obsah vzdělávání lépe zdrojem financování je
odrážel kvalifikační
ESF. Předpokládané
požadavky
celková výše rozpočtu je
zaměstnavatelů, a tím
200 mil. Kč.
byla významně
podpořena
uplatnitelnost
absolventů škol na

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Modernizace kurikula
středoškolského odborného
V květnu 2017 byla
vzdělávání tak, aby byly
zahájena realizace
podpořeny
odborné a klíčové
schváleného
kompetence absolventů
individuálního projektu
požadované zaměstnavateli pro
národního
uplatnění na trhu práce a
„Modernizace
usnadňující celoživotní
odborného vzdělávání“,
vzdělávání včetně
jehož cílem je zvyšování
rekvalifikace. Propojení
kvality odborného
profesních kvalifikací Národní
vzdělávání a přípravy
soustavy kvalifikací se
tak, aby byla významně
specifickou
(kvalifikační) částí
podpořena uplatnitelnost
Školních vzdělávacích
absolventů na trhu
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
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(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

koncipována s využitím
úplných profesních
kvalifikací Národní
soustavy kvalifikací. Pro
výsledky budou
vytvořena kritéria pro
jejich ověřování a
úlohy, pomocí kterých
bude možné ověřování
realizovat.

trhu práce.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

práce. Dále byly v první
polovině roku 2017
zpracovávány podrobné
analýzy vzdělávacích
oblastí RVP definující
témata, která musí být
aktualizována ve vazbě
na požadavky trhu práce
a provázanost s
kvalifikacemi v NSK s
cílem lepšího uplatnění
absolventů. Analýzy
(podkladové studie) jsou
zveřejněny na
webových stránkách
(http://www.nuv.cz/t/stu
die-1). V průběhu roku
2018 proběhla
aktualizace odborných
oblastí rámcových
vzdělávacích programů
středního odborného
vzdělávání. Aktualizace
byly zpracovány ve
spolupráci se
zaměstnavatelskými
svazy. Od 1. 9. 2018 je
účinná novela vyhlášky
č. 13/2005 Sb. o
středním vzdělávání a
vzdělávání v
konzervatoři, která
nastavuje pravidla pro
vytváření
víceoborových tříd, za

programů (ŠVP) s cílem větší
relevance k potřebám
zaměstnavatelů. Ředitelům
středních škol bude umožněno
pružně upravovat ŠVP v
souladu s aktuálními nově
vznikajícími požadavky trhu
práce a tím zvyšovat
uplatnitelnost absolventů. V
průběhu studia bude dále
žákům umožněno připravovat
se na získání profesní
kvalifikace, která rozšíří jejich
uplatnitelnost na trhu práce v
souladu se zákonem o dalším
vzdělávání. Rozšiřování
možností realizace odborného
výcviku a odborné praxe v ŠVP
ve spolupráci se zaměstnavateli
s důrazem na zajištění jejich
kvality. Vytvoření standardů
praktického vyučování u
zaměstnavatelů a portfolia
praktického vyučování žáků
implementací významných
prvků ECVET do vzdělávacího
systému.
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opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

účelem zvýšení kvality
odborného vzdělávání.

3.3.5
Zajištění
kvalifiko
vaných
pracovní
ků a
integrace
cizinců

3.3.5
Zajištění
kvalifiko
vaných
pracovní
ků a
integrace
cizinců

MV

MV

3.3.5 Zajištění kvalifikovaných pracovníků a integrace cizinců
Dne 15. 8. 2017 nabyla
Zavedení povolení
účinnosti novelizace
k dlouhodobému pobytu
zák. č. 326/1999 Sb.,
V roce 2018 vláda předložila
Vytvoření nových
za účelem investování.
zavedla povolení
návrh novely zákona o pobytu
migračních nástrojů
Zavedení migračních
k dlouhodobému pobytu cizinců, která obsahuje návrh
Podpora
Legislativní
sloužících investorům,
vládních programů za
za účelem investování,
na zavedení dlouhodobého
příchodu
(novelizace
vybraným
Příliv zahraničních
účelem dosažení
programy za účelem
pobytu za účelem hledání
kvalifikov
zákona č.
zaměstnavatelům a
investic, tvorba
ekonomického nebo
dosažení ekonomického
zaměstnání nebo zahájení
aných
326/1999 Sb.,
nadnárodním firmám
pracovních míst,
Ano
jiného významného
nebo jiného
podnikatelské činnosti pro
pracovník
o pobytu
s pobočkami v ČR,
zlepšení služeb státu
přínosu pro ČR.
významného přínosu
občany třetích států, kteří v ČR
ů ze
cizinců na
kteří potřebují
vůči zaměstnavatelům.
Implementace unijních
pro ČR a
úspěšně vystudovali a
zahraničí
území ČR)
kvalifikované
směrnic
implementovala unijní
zmocnění vlády ke stanovení
pracovníky ze
o vnitropodnikově
směrnici
maximálního objemu
zahraničí.
převedených
o vnitropodnikově
ekonomické migrace.
zaměstnancích.
převedených
zaměstnancích.
Aktivní a flexibilní
legální imigrační
politika
Podpora
vycházející z
legální
aktuálních i
migrace v
Posílení bezpečnostních
Plnění cílů Strategie
dlouhodobých potřeb
rámci
prvků imigračního
Nelegislativní schválené vládou v roce
ČR
Strategie
procesu a prevence
2015.
Žádoucí objem legální
migrační
bezpečnostních rizik.
migrace v souladu s
politiky
absorpčními
ČR
kapacitami a
integračními
opatřeními.

Plněno
průběžně

V roce 2018 došlo k
pokroku při plnění cíle
„Tvorba projektů legální
migrace pro vybrané
cílové skupiny občanů
třetích států, na jejichž
vstupu a pobytu má ČR
zvláštní zájem“.
Usnesením vlády č. 79
ze dne 31. 1. 2018 byl
vytvořen nový migrační
projekt „Režim Ostatní
státy“ pro středně a
nízko kvalifikované
pracovníky z

MV bude nadále pokračovat v
realizaci a vhodných úpravách
ostatních migračních projektů.
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opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Mongolska, Filipín a
Srbska. Pokračovala
realizace dalších
projektů schválených v
předchozích letech.

3.3.5
Zajištění
kvalifiko
vaných
pracovní
ků a
integrace
cizinců

3.3.5
Zajištění
kvalifiko
vaných
pracovní
ků a
integrace
cizinců

MV

MPO,
MZV
(MPS
V,
MV)

Podpora
Podpořit integraci
integrace Nelegislativní
cizinců do společnosti
cizinců – i legislativní
Plnění cílů Koncepce a nekonfliktní soužití s
Koncepce (novelizace
integrace cizinců – ve cizinci, zajistit sociální
integrace
zákona č.
vzájemném respektu, u.
soudržnost obyvatel
cizinců – 326/1999 Sb., v. 26/2016, a Postupu
země, zabránit vzniku
Ve
o pobytu
při realizaci Koncepce, negativních sociálních
vzájemné
cizinců na
u. v. č. 10/2018
jevů a zajistit ochranu
m
území ČR)
práv a bezpečnost
respektu
všech obyvatel ČR.

Zachování sociální
soudržnosti ve
společnosti, zajištění
nekonfliktního soužití
s cizinci, prevence
možných negativních
jevů – sociální izolace,
vznik uzavřených
komunit cizinců,
prevence xenofobie.

Projekty nastavují
Snížení
pravidla pro efektivní
Dosažení časových
administrativních a
Projekty
proceduru vstupu,
úspor a zefektivnění
provozních nákladů
Fast
pobytu a zaměstnávání
migračního procesu
soukromého
sektoru,
Track,
občanů třetích zemí,
potřebných pracovních
růst nových příležitostí,
Welcome Nelegislativní
kteří spadají do
sil, zástupců investorů
zlepšení služeb státu.
Package
vybraných cílových
a partnerů českých
Dostatek
kvalifikované
pro
skupin. Snahou projektů
subjektů ze třetích
pracovní síly a investic
investory
je vytvořit vstřícnější
zemí.
pro udržení a růst
prostředí k zahraničním
konkurenceschopnosti
pracovníkům a

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

V roce 2018 zajišťovala
Centra na podporu
integrace cizinců
integrační služby poprvé
na celém území ČR.
Dobrovolné adaptačněintegrační kurzy pro
nově příchozí cizince
poskytující informace o
právech a povinnostech
byly poskytovány v řadě
případů s podporou
zaměstnavatelů.
Pokračovala realizace
poradenství,
informačních a
integračních programů.

Projekty Fast Track a
Welcome Package
fungují a plní svůj cíl.
Projekty byly upraveny
v návaznosti na novelu
cizineckého zákona a
projekt Welcome
Package byl rozšířen o
možnost účasti nově
začínajících podniků

Podpora Center na podporu
integrace cizinců ve spolupráci
se zaměstnavateli. Pokračování
podpory integračních projektů
obcí ke snížení potenciálního
napětí ve vztazích mezi cizinci
a majoritou a projektů asistence
cizincům. Monitoring situace v
krajích prostřednictvím Center
na podporu integrace cizinců.
Připravovaná novela zákona o
pobytu cizinců – povinnost
absolvoval adaptačněintegrační kurz. Převedení
dosud úspěšného projektu
Center na podporu integrace
cizinců do státního systému
financování.

Pokračování realizace projektů
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investorům, podpořit
příliv přímých
zahraničních investic,
zvýšit
konkurenceschopnost
ČR a pokrýt nedostatek
pracovních sil na trhu
práce ČR.

3.3.5
Zajištění MPO,
kvalifiko MV
vaných (MZV,
pracovní MPSV
ků a
,
integrace SPČR)
cizinců

Zácvik

3.3.5
MPO,
Zajištění
MZV
kvalifiko
(MV,
vaných
MPSV
pracovní

Pilotní
projekt:
Zvláštní
postupy
pro

Nelegislativní

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

(tzv. start-upů).
Zájem cizinců o účast v
projektu Fast Track v
roce 2018 opět rostl.
Roční kvóta byla po
dohodě resortů
rozhodnutím
Koordinačního orgánu
pro řízení ochrany
státních hranic a migraci
s účinností od července
2018 navýšena ze 180
na 300 osob ročně. K 1.
10. 2018 je roční kvóta
vyčerpaná z 1/3.

Legislativní
(Novela
zákona č.
Cílem projektu je
326/1999 Sb., Stanovení podmínek, za
zjednodušit vstup a
o pobytu
kterých může být
pobyt cizinců ze
cizinců na
cizinec dočasně vyslán
třetích zemí
území České
do české právnické
využívajících
republiky;
osoby za účelem
programy neplacených
zákon č.
zvyšování dovedností a
zácviků v době trvání
435/2004 Sb.,
kvalifikace.
max. 3–6 měsíců.
o
zaměstnanosti
)
Projekt je určen pro
tuzemské
zaměstnavatele, kteří
dlouhodobě nemohou
obsadit volné pracovní

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
ČR.

Cílem projektu
Zvláštní postupy pro
vysoce kvalifikované
zaměstnance z
Ukrajiny, který

Snížení
administrativních a
provozních nákladů
soukromého sektoru,
zlepšení služeb státu.

Snížení
administrativních a
provozních nákladů
soukromého sektoru,
růst nových příležitostí,

Ano

Plněno
průběžně

Institut zácviků v roce
2017 využilo téměř 250
Pokračování realizace projektu.
zahraničních
pracovníků.

Projekt Ukrajina
funguje a plní svůj cíl z
hlediska cílové skupiny
a struktury
zaměstnanců, o čem

Pokračování realizace projektu

39

Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

ků a
integrace
cizinců

3.3.5
Zajištění
kvalifiko
vaných
pracovní
ků a
integrace
cizinců

)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

vysoce
kvalifikov
ané
zaměstnan
ce z
Ukrajiny a
Indie

Režim
zvláštního
MPO, zacházení
MZV
pro
(MV, kvalifikov Nelegislativní
MPSV
ané
)
zaměstnan
ce z
Ukrajiny

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

místo vysoce
kvalifikovaným
specialistou z řad
občanů ČR nebo EU.

funguje od konce roku
2015, je dosáhnout
časových úspor při
přijímání a vyřizování
žádostí o
zaměstnanecké a
modré karty pro
specialisty z Ukrajiny,
kteří budou na území
ČR vykonávat vysoce
kvalifikovanou práci v
oblasti výroby, služeb
nebo ve veřejném
sektoru.

Projekt je určen pro
tuzemské
zaměstnavatele, kteří
dlouhodobě nemohou
obsadit volné pracovní
místo středně či méně
kvalifikovaným
pracovníkem z řad
občanů ČR nebo EU.
Realizace probíhá ve
spolupráci MPSV,
MPO, MV, MZV,
podnikatelských
reprezentací a agentury
CzechInvest.

Cílem projektu je
dosáhnout
efektivnější, výběrové
a cílené přijímání a
vyřizování žádostí o
zaměstnanecké karty
pro pracovníky z
Ukrajiny, kteří budou
na území ČR
vykonávat středně či
méně kvalifikovanou
práci v oblasti výroby,
služeb nebo ve
veřejném sektoru.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
zlepšení služeb státu,
dostatek kvalifikované
pracovní síly pro
udržení a růst
konkurenceschopnosti
ČR.

Snížení
administrativních a
provozních nákladů
soukromého sektoru,
růst nových příležitostí,
zlepšení služeb státu,
dostatek kvalifikované
pracovní síly pro
udržení a růst
konkurenceschopnosti
ČR.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

svědčí i překročení roční
kvóty 500 osob.
Rozhodnutím
Koordinačního orgánu
pro řízení ochrany
státních hranic a migraci
byl projekt s účinností
od října 2018 rozšířen i
na občany Indie, a to
rovněž s roční kvótou
500 osob.

Plněno
průběžně

Usnesením vlády č. 79
ze dne 31. 1. 2018 byla
navýšena kvóta tzv.
Režimu Ukrajina (pro
středně a nízko
kvalifikované
zaměstnance) o 10 000
žádostí o
zaměstnaneckou kartu
ročně na celkovou
kapacitu 19 600 žádostí
ročně. Zároveň došlo ke
schválení navýšení
systematizace dotčených
rezortů (MPSV, MPO,
MV, MZV) o místa
určená pro zpracování
žádostí, resp. kontrolu
dodržování podmínek
souvisejících se

Pokračování realizace režimu.
V současné době se na
politické úrovni zvažuje
navýšení kapacity o dalších
20 000 žádostí o
zaměstnanecké karty ročně.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

zařazením do Režimu
Ukrajina. Realizace
těchto změn byla
zahájena 1. 5. 2018. MV
bude zajišťovat
vyřizování značně
navýšeného počtu
žádostí o zaměstnanecké
karty. Celkem bylo k 1.
10. 2018 do Režimu
zařazeno cca 27 400
uchazečů od 1420
společností.

3.3.5
Režim
Zajištění
ostatní
MPO,
kvalifiko
státy
MZV
vaných
(Mongols
(MV,
Nelegislativní
pracovní
ko/Filipín
MPSV
ků a
y/Srbsko)
)
integrace
cizinců

Režim ostatní státy je
určený tuzemským
zaměstnavatelům, kteří
dlouhodobě nemohou
obsadit volné pracovní
místo středně či méně
kvalifikovaným
pracovníkem z řad
občanů ČR nebo EU a
vykonávají
podnikatelskou činnost
na území ČR min. 2
roky.
Realizace Režimu
ostatní státy probíhá v
úzké spolupráci MPO,
MZV, MV a MPSV.
Gestorem projektu je
MPO. Doporučení pro

Cílem projektu je
dosáhnout
efektivnější, výběrové
a cílené přijímání a
vyřizování žádostí o
zaměstnanecké karty
pro pracovníky z
Mongolska, Filipín a
Srbska, kteří budou na
území ČR vykonávat
středně či méně
kvalifikovanou práci v
oblasti výroby, služeb
nebo ve veřejném
sektoru.

Snížení
administrativních a
provozních nákladů
soukromého sektoru,
růst nových příležitostí,
zlepšení služeb státu,
dostatek kvalifikované
pracovní síly pro
udržení a růst
konkurenceschopnosti
ČR.

Ano

Dne 31. 1. 2018 vláda
svým usnesením č. 79
schválila dle vzoru
REŽIMU UKRAJNA i
REŽIM OSTATNÍ
STÁTY pro Mongolsko
a Filipíny jelikož se
jedná o státy s vysokým
potenciálem ve vztahu k
zaměstnanecké migraci.
Režim ostatní státy byl
spuštěn k 1. 5. 2018
s roční kvótou 1000
žádostí o zaměstnanecké
karty pro Mongolsko a
1000 žádosti pro
Filipíny. Projekt Režim
ostatní státy byl od 1. 9.
2018 rozšířen o Srbsko
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

zařazení poskytují
podnikatelské
reprezentace a agentura
na podporu podnikání a
investic Czech Invest.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

s roční kvótou 2000
žádostí o zaměstnanecké
karty. V současné době
MPO eviduje v celém
projektu Režim ostatní
státy více než 40
tuzemských
zaměstnavatelů.
3.4.1 Investiční politika

3.4.1
Investičn
í politika

MPO

Větší nabídka kapitálu
pro expandující firmy.
Zvýšit dostupnost
Více rostoucích MSP.
Vytvoření nadnárodní financování pro malé a
Česká účast bude
Středoevr
investiční
platformy
ve
střední
podniky
s
limitována
částkou 240
opský
správě
EIF
pro
investice
vysokým
inovačním
mil.
Kč
hrazenou
ze
fond
Nelegislativní
rizikového kapitálu do
potenciálem. Zvýšit
státního rozpočtu.
fondů
pozdějších fází rozvoje
počet regionálních
Zdroje navrácené z
(SFF)
firem.
fondů private equity investic budou k využití
ve střední Evropě.
na další finanční
nástroje podpory
podnikání.

Plněno
průběžně

V prosinci 2016 bylo
schváleno zapojení ČR
do SFF a výše
plánovaného příspěvku
vládou.
V prosinci 2017 byla
podepsána smlouva
mezi ČMZRB a ČR o
poskytnutí dotace, a
Během následujících let bude
následně došlo k
dokončován výběr finančních
podpisu dohody o
zprostředkovatelů/manažerů
financování mezi
fondů private equity a následné
ČMZRB a EIF.
první investice do cílových
Středoevropský fond
firem. Životnost fondu
fondů zahájil svou
(investiční období) je
činnost v lednu 2018.
plánována celkem na 17 let.
V průběhu roku 2018
začaly fungovat dva
investiční fondy
působící na českém trhu
financované ze SFF
(ESPIRA a ENERN
TECH II), zaměřené na
inovativní podniky.
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3.4.1
Investičn
í politika

MPO

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Zvýšit dostupnost
Vytvoření fondu fondů
kapitálového
Lepší fungování trhu
ve správě Evropského
financování pro
rizikového kapitálu pro
investičního fondu,
začínající podniky s
začínající firmy, více
který bude investovat do vysokým inovačním
inovativních start-upů.
fondů rizikového
potenciálem.
Program RIZIKOVÝ
Fond
Nelegislativní kapitálu se zaměřením
Zavést kapitálové
KAPITÁL hrazen z
fondů EIF
na investice do
vstupy jako finanční ESIF (OP PIK) – zdroje
začínajících firem,
nástroj, který
navrácené z investic
v rámci program
poskytuje alternativu k budou národními zdroji
Rizikový kapitál OP
dotacím. Rozvoj trhu
k využití na další
PIK.
poskytovatelů
finanční nástroje
rizikového kapitálu.

Za účelem
efektivnějšího a vyššího
využití finančních
Centraliza
nástrojů v období 2020+
ce správy
3.4.1
MF
je na národní úrovni
inovativní
Investičn (MPO,
Nelegislativní
připravována
ch
í politika MMR)
centralizovaná varianta
finančních
správy finančních
nástrojů
nástrojů prostřednictvím
státní rozvojové banky
(ČMZRB).

Cílem je dosáhnout
efektivnějšího a
vyššího využití
finančních nástrojů, a
to jak v rámci ESIF,
tak v rámci jiných
zdrojů (EFSI, EFSD
ad.). Centralizované
řešení je navrhováno
také z toho důvodu,
aby ČR byla
připravena na
očekávanou změnu
čerpání evropských

Náklady bude možno
vyčíslit po definitivním
rozhodnutí o podobě
centralizované správy
finančních nástrojů,
zejména míry
centralizace a zapojení
jednotlivých řídících
orgánů a jejich struktur
(státní fondy atd.).

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

V září 2016 byl
schválen program
RIZIKOVÝ KAPITÁL
v rámci OP PIK, jehož
část bude prováděna
prostřednictvím EIF. V
lednu 2017 byla
podepsána dohoda o
financování s EIF.
V březnu 2017 byla
vypsána výzva na výběr
finančních
zprostředkovatelů. Byli
předběžně vybráni tři
finanční
zprostředkovatelé, se
kterými EIF v současné
době dokončuje
vyjednávání o
smluvních podmínkách.

V 2. polovině roku 2018
proběhne dokončení výběru
finančních zprostředkovatelů a
bude zahájena investiční
činnost. Firmy se budou moci
ucházet o investice do konce
roku 2023.

Vláda ČR usnesením č.
V návaznosti na dokončení
7/2017 ze dne 9. 1. 2017 procesu transformace ČMZRB
vzala na vědomí
na národní rozvojovou banku,
materiál
zpracování plnohodnotné
„Centralizovaná
Národní investiční strategie a
varianta správy
schválení finančního a
finančních nástrojů“ s
legislativního rámce pro ESIF
možným využitím státní
2021-2027 bude zpracována
investiční společnosti a
studie využití ČMZRB pro
státem vlastněné
správu finančních nástrojů,
rozvojové banky jako
jejímž cílem bude analyzovat
správce FN.
dosavadní zkušenosti se
Vláda ČR usnesením č. správou finančních nástrojů a
574/2017 ze dne 21. 8.
zhodnotit případné potřebné
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

prostředků omezující
dotační formy
podpory a zaměřující
se na finanční nástroje.

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí
a
snižování
administr
ativní
zátěže

MZe

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

2017 schválila projekt
transformace
Českomoravské záruční
a rozvojové banky, a.s.,
na národní rozvojovou
banku České republiky.

kroky pro zvýšení efektivity
této správy. Termín zpracování
a předložení této analytické
studie se bude odvíjet od
časového harmonogramu
jednotlivých uvedených kroků,
které představují nezbytné
vstupy pro tuto studii.

3.4.2 Podnikatelské prostředí a snižování administrativní zátěže
Nastavení úzké
spolupráce s dalšími
resorty v oblasti
podpory exportu. V
rámci proexportních
opatření byla rozšířena
síť zemědělských
Sjednocení a
Příprava kroků k vyslání
diplomatů
o pozici v
zefektivnění provádění
Cca 35 mil. Kč ročně.
zemědělských diplomatů do
USA a Libanonu. V
Posílení Nelegislativní proexportních opatření v
dalších zemí, vyhodnocování
Kazachstánu a na
exportní
oblasti vývozu
Vytvoření podmínek
Zvýšení hodnoty a
dosavadních teritorií. Příprava
Ukrajině zahájili činnost
výkonnost (projekt pro
zemědělských výrobků pro posílení výkonosti
diverzifikace českého
dalších Projektů na podporu
místní zástupci pro
i
identifikaci
a potravin do zemí
a diverzifikace
Plněno
zemědělskoekonomické diplomacie v
oblast podpory exportu
zemědělsk exportních
mimo EU zejména se
zemědělskoprůběžně
potravinářského exportu
sektoru zemědělství na rok
ČR v sektoru
opotravin
příležitostí
zaměřením na produkty
potravinářského
mimo země EU
2019. Další prohlubování
zemědělství.
Došlo k
ářského
pro
s vyšší přidanou
exportu.
(zejména východní
spolupráce s institucemi
rozšíření Projektů na
sektoru
agrobyznys) hodnotou a trhy, u nichž
teritoria).
exportního financování (ČEB a
podporu ekonomické
byl identifikován
EGAP).
diplomacie v
exportní potenciál.
zemědělské oblasti v
mimounijních zemích
(včetně incomingových
mísí). Došlo k rozšíření
podpory
podnikatelských
subjektů na výstavách a
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

veletrzích z oblasti
agrobyznysu
organizovaných i
neorganizovaných MZe
v mimounijních zemích.

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí
a
snižování
administr
ativní
zátěže

3.4.2
Podnikat

MŽP,
MPO

MPO

Ekoaudit

Podpora
malých a

Řešení opatření k
posílení
Nelegislativní konkurenceschopnosti a
s dopadem do rozvoje podnikání v ČR
legislativy
z pohledu právních
předpisů na ochranu
životního prostředí.

Nelegislativní

Realizace opatření
Koncepce podpory

Z předchozí etapy
Ekoauditu 2017-2018
bylo splněno dosud 5
úkolů. Byla provedená
legislativní i
nelegislativní opatření
na snížení
administrativní i
finanční zátěže
podnikatelských
subjektů.

Eliminace nadměrné
administrativní a
finanční zátěže
dopadající na
podnikatelskou sféru.

Úspora finančních
prostředků, v důsledku
efektivní
environmentální
regulace, pro
podnikatelské subjekty.
Příspěvek ke zvýšení
konkurenceschopnosti
průmyslu ČR.

Plněno
průběžně

Příznivé podnikatelské
prostředí, snadnější

Bez dopadů na státní

Plněno

Příprava další etapy
Ekoauditu 2019 – 2020
byla (v roce 2017)
zahájena screeningem
podnikatelské sféry,
čímž byla získána řada
nových podnětů.
Výstupem po jejich
vyhodnocení a
projednání je 13 nových
opatření, která budou
zařazena do materiálu
předkládaného do vlády.

V průběhu r. 2018 byla
postupně realizována

V prosinci 2018 bude finální
verze nové etapy Ekoauditu po
ukončeném mezirezortním
připomínkovém řízení předána
vládě ke schválení. Materiál
bude obsahovat i nově
navržené úkoly, včetně
vyhodnocení plnění úkolů z
předcházejících etap
Ekoauditu.
Konkrétní návrhy vzešlé ze
screeningu budou zpracovány
do paragrafového znění a
vloženy do příslušných
právních předpisů, jejichž
vydání bude pobíhat v
následujícím období v souladu
s Plánem legislativních prací
vlády.

Dne 28. února 2018 se
uskutečnilo 8. zasedání Výboru
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Název
opatření
(3)

elské
prostředí
a
snižování
administr
ativní
zátěže

středních
podniků
(MSP)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

malých a středních
přístup MSP k
podnikatelů na období financím a programům
let 2014-2020.
rozvoje ekonomických
Pro rok 2018 jsou
aktivit MSP.
veškerá opatření
uvedena v Akčním
plánu podpory malých a
středních podnikatelů na
rok 2018.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
rozpočet

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

opatření zakotvená v
pro malé a střední podniky, na
Koncepci podpory MSP
němž bylo schváleno
na období let 2014vyhodnocení Akčního plánu
2020. V Akčním plánu MPS pro rok 2017 a rovněž byl
MSP 2018 bylo
schválen Akční plán pro MSP
nadefinováno 19
pro rok 2018.
opatření rozčleněných
do tří hlavních
V roce 2018 MPO zahájilo ve
strategických priorit:
spolupráci s Evropskou komisí
Příznivé podnikatelské v rámci Evropského programu
prostředí pro MSP;
pro strukturální reformy
Přímá podpora MSP a
přípravu nové Koncepce
přístup k financím;
podpory MSP 2020+. Očekává
Zdroje pracovních sil. U se, že tento projekt poběží do
některých stěžejních
roku 2020 a výsledkem bude
aktivit byly
nový strategický dokument na
rozpracovány Akční
podporu MSP pro další
karty, které specifikují a
programovací období.
blíže rozvádějí
uvedenou problematiku:
úvěrové a záruční
finanční nástroje na
podporu MSP; snížení
výše pokut za
nezveřejněné účetní
výkazy a obchodní
dokumenty; národní
inovační fond;
technologie 4.0; MSP v
rámci Technického
vzdělávání; MSP v
rámci Výzkumu, vývoje
a inovací; podpora
venkova.
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2018
gestor)
(1)
(2)

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí
a
snižování
administr
ativní
zátěže

MPO

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí MPO,
a
MZV,
snižování MZe
administr
ativní
zátěže

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Reformní aktivity v
oblasti informování
Informova
podnikatelské sféry
nost
Nelegislativní (např. příprava adaptace
podnikatel
na nařízení o zřízení
ské sféry
Jednotné digitální
brány)

Podpora
exportu

Cíle opatření
(6)

Zvyšovat povědomí
českých podnikatelů a
občanů o jejich
právech a
příležitostech na
vnitřním trhu EU.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Pozitivní dopad na
sociální prostředí
zajištěním dostupných a
přehledných informací
pro podnikatele na
vnitřním trhu.

Podpora podnikatelů
formou nabídky služeb
pro exportéry a snížení
Zvýšení počtu
administrativní zátěže
exportérů a zvýšení
zefektivněním
objemu exportu.
informačních systémů a
Diverzifikace exportu
procesů, vytvoření
do zemí mimo EU,
kontaktních míst
posun českých
Bez přímého dopadu na
nabízejících vývozcům
exportérů v
státní rozpočet.
služby státu v regionech
Nelegislativní
hodnotových řetězcích
Očekávaný pozitivní
a v rámci Jednotné
hospodářský dopad a
zahraniční sítě formou do segmentů a odvětví
s vyšší přidanou
pozitivní vliv na HDP.
tzv. one-stop-shop pro
hodnotou, efektivní
export. Pro podporu
koordinace spolupráce
exportu vláda
všech
maximálně využije
zainteresovaných
ekonomické diplomacie
subjektů.
a instituce jako
CzechInvest,
CzechTrade, ČEB,
EGAP nebo

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Na unijní úrovni byl
v květnu 2017
představen návrh
nařízení k Jednotné
digitální bráně, jehož
byla ČR aktivním
podporovatelem.
Nařízení bylo v průběhu
září 2018 schváleno EP
i Radou a vstoupí
v platnost
pravděpodobně v
prosinci 2018.

Další aktivity v souvislosti s
informováním podnikatelské
sféry závisí na postupu
implementace nařízení o
zřízení Jednotné digitální
brány, které bylo přijato v září
2018, a jehož vstup v platnost
se očekává v prosinci 2018.

V první polovině r. 2018
bylo v Klientském
centru (KCE) přijato
393 dotazů a požadavků
Další aktivitou, která má
na služby, což je proti přinést efektivnější proexportní
stejnému období roku
podporu firem v zahraničí je
2017 nárůst o 13 % V
tvorba teritoriálních strategií,
rámci Jednotné
které budou definovat flexibilní
zahraniční sítě bylo
a individuální přístup ke
poskytnuto ZÚ MZV
každému teritoriu v závislosti
349 individuálních
na střetu nabídky, potenciálu
služeb a vyřízeno 1 170
českých firem s poptávkou
dotazů exportérů, což je v dané zemi (tzn. exportními
nárůst zájmu firem o
příležitostmi). Teritoriální
individuální služby o
strategie tak budou využívat
149 %. Zahraniční
získané informace o
kanceláře agentury
příležitostech v teritoriu a tomu
CzechTrade poskytly
přizpůsobí využití nástrojů
své služby v prvním
podpory exportu v dané zemi.
pololetí 2018 formou
823 placených zakázek
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(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

CzechTourism. Vláda
bude dále podporovat
diverzifikaci exportních
trhů, zejména do zemí
mimo EU, a to dle
sektorových příležitostí
definovaných ve
spolupráci se
podnikatelským
sektorem.

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

celkem pro 444 firem.
V rámci další činnosti
agentury (vzdělávání,
proexportní akce na
výstavách a veletrzích –
projekty NOVUMM)
bylo poskytnuto 286
služeb. V roce 2017
bylo zorganizováno 265
Projektů ekonomické
diplomacie (PROPED).
V roce 2018 dále
probíhá podpora exportu
prostřednictvím
Společného nástroje.
Společný nástroj je
meziresortní
mechanismus, do
kterého je v současnosti
zapojeno 5 resortů
(MZV, MPO, MZe,
MMR a MV) a Úřad
vlády, který využívá
synergií a zvyšuje
efektivitu vynaložených
prostředků. Pro rok
2018 jsou plánovány jak
podnikatelské mise do
zahraničí, tak
incomingové mise, a to
za celkem 52 mil. Kč. V
roce 2018 bude
uskutečněno zhruba 300
PROPEDů. V souladu
s Exportní strategií ČR
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

bylo pro zvyšování
efektu působení
proexportní podpory
státu, zvyšování
konkurenceschopnosti
českých firem a jejich
posun v hodnotových
řetězcích přistoupeno
k napojení podpory
exportu na podporu
VaVaI, Pro zajištění
snadnějšího přístupu
firem ke službám státu
týkajících se podpory
exportu, inovací,
podnikání vznikla na
začátku roku 2018
platforma Tým Česko.
Je tvořena agenturami
CzechTrade,
CzechInvest,
CzechTourism,
Technologickou
agenturou ČR, a
státními finančními
institucemi ČMZRB,
ČEB a EGAP. Služby
zapojených institucí,
které pokrývají celý
životní cyklus firmy od
výzkumu, inovací přes
rozvoj podnikání až po
internacionalizaci, na
sebe navazují, doplňují
se a tím ve výsledku
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(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

přinášejí větší efekt. Pro
zajištění přístup do
regionů Tým Česko
využívá síť regionálních
míst agentury
CzechInvest.

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí
a
snižování
administr
ativní
zátěže

MPO

Snižování
administra
tivní
Nelegislativní
zátěže
podnikatel
ů

Opatření vedoucí ke
snižování
administrativní zátěže
podnikatelů.

Nižší administrativní
zátěž pro podnikatele.

Bez dopadu na státní
rozpočet. Zlepšení
podnikatelského
prostředí, snížení
nákladů podnikatelů a
zvýšení
konkurenceschopnosti
ČR.

Plněno
průběžně

Dne 18. 7. 2018 byl
vládou ČR schválen
materiál Informace o
snižování
administrativní zátěže
Do 30. 6. 2019 bude vládě ČR
podnikatelů za rok
předložen materiál Informace o
2017. Obsahoval
snižování administrativní
přehled o 28
zátěže
podnikatelů za rok 2018.
naplánovaných
Jeho součástí bude přehled o
opatřeních, z nichž se
stavu realizace 19
zrealizováno 13 opatření
naplánovaných opatření. K
a z nově navržených
dosažení stanoveného cíle do
bylo splněno 5 opatření,
roku 2020, kterým je snížit
tj. celkem bylo splněno
administrativní zátěž
18 opatření. Dále
podnikatelů prostřednictvím 40
obsahoval informace o
opatření, zbývá zrealizovat 22
činnosti Expertní
opatření.
skupiny, která přispívá
ke snižování zátěže
Navrhujeme zavést několik
podnikatelů.
systémových opatření, která
jsou zaměřená na zlepšení
Byla schválena
celkového systému přípravy
modifikace činnosti
legislativy.
Expertní skupiny
spočívající v půlročním
rotujícím předsednictví
mezi jejími členy,
včetně MPO, a navýšení
počtu jednání na 6x za
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(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

rok.

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

MV

Implemen
tace
zákona č.
234/2014
Sb. o
státní
službě

Legislativní

3.4.3 Kvalita veřejné správy a legislativního prostředí
Cílem předloženého
návrhu je vytvořit
předpoklady pro další
profesionalizaci státní
služby, větší motivaci
státních zaměstnanců
k dalšímu profesnímu
Návrh zákona předložila
rozvoji s cílem
vláda ke dni 26. 3. 2018
nejenom kvalitnějšího
Poslanecké sněmovně
výkonu státní služby,
jako sněmovní tisk č.
ale i posílení
132/0.
odpovědnosti
Ministerstvo vnitra
představených. Vše je
Návrh novely zákona o
předkládá návrh zákona,
vedeno snahou o
státní službě byl
kterým se mění zákon č. zachování základních
Plněno
projednán a schválen ve
234/2014 Sb., o státní parametrů nezbytných
Bez dopadů.
průběžně
3. čtení na 20. schůzi
službě, ve znění
pro fungování státní
Poslanecké sněmovny.
pozdějších předpisů, a
služby, kterými jsou
další související zákony.
stabilizace,
Současně probíhá
depolitizace a
implementace
transparentnost, a to
služebních předpisů a
jak při přijímání do
metodických pokynů
státní služby, tak v
náměstka ministra vnitra
případě odměňování
pro státní službu.
státních zaměstnanců.

Naplňování zákonných
ustanovení zákona o státní
službě.
Spolupráce ČR s EK ve věci
naplňování závazků
vyplývajících z Dohody o
partnerství pro programové
období 2014–2020.

Předkládaný návrh
zákona směřuje k
vyšší flexibilitě a
operativnosti státní
služby.
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3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

MV

Vyhláška
č.124/201
8 Sb.,
kterou se
mění
vyhláška
č.162/201
5 Sb., o
podrobnos
tech
úřednické
zkoušky

MV

Na základě vládou
schválené Metodiky
zavádění řízení kvality
ve služebních úřadech
a schváleného
Metodického pokynu
pro řízení kvality ve
1) Metodika zavádění
služebních úřadech
Zavádění
řízení kvality ve
probíhá zavedení
řízení
služebních úřadech.
konkrétních opatření
kvality ve Nelegislativní
vedoucích ke zvýšení
služebníc
2) Metodický pokyn pro kvality státní správy se
h úřadech
řízení kvality ve
zaměřením na lidské
služebních úřadech.
zdroje. Cílem je zavést
nástroje a opatření
vedoucí k trvalému
zlepšení fungování
služebních úřadů a ke
zkvalitnění řízení
lidských zdrojů ve
služebních úřadech.

Legislativní

V souvislosti s činností
sekce pro státní službu
Ministerstva vnitra byla
připravena vyhláška
č.124/2018 Sb., kterou
se mění vyhláška
č.162/2015 Sb., o
podrobnostech
úřednické zkoušky.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Bez dopadů.

Bez dopadů.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Ano

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Vyhláška č. 124/2018
Sb., kterou se mění
vyhláška č.162/2015
Sb., o podrobnostech
úřednické zkoušky
nabyla účinnosti dne 1.
srpna 2018.

V souvislosti s
koordinací a
metodickým řízením
vůči služebním úřadům
proběhla v rámci
implementace
metodického pokynu
pilotní aplikace
metodiky zavádění
řízení kvality na dvou
služebních úřadech.
Rovněž je realizována
podpora implementace
metodiky zavádění
řízení kvality ve
služebních úřadech,
včetně konzultací ke
zpracováním
projektových záměrů s
cílem čerpat finanční
zdroje z Operačního
programu Zaměstnanost

V rámci implementace
Metodického pokynu bude v
letech 2018 – 2021 následovat
implementace uvedených
metodik řízení kvality a
realizace vzdělávání. Rovněž
budou zahájeny práce na
nastavení systému pro trvalé
zlepšování dosažené míry
kvality na jednotlivých
služebních úřadech.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

pro zavádění požadavků
plynoucích z
Metodického pokynu.
Rovněž byl zahájen
proces přezkumu
implementace naplnění
požadavků Metodického
pokynu na úřadech se
zavedenými
komplexními systémy
řízení kvality.

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

Koncepční dokument
Větší transparentnost
stanovující směr rozvoje financování veřejné
veřejné správy a
správy; zjednodušení
eGovernmentu v ČR do
struktury jejího
roku 2020.
územního členění;
Obsahuje celkem 4
zavedení procesního
strategické cíle
modelování agend,
(modernizace veřejné
odbourávání
správy, optimalizace
regulatorní zátěže a
výkonu veřejné správy v
zavádění metod
území, zvýšení
Implemen
kvality; vytvoření
Nelegislativní
dostupnosti a
tační
metody a systému
transparentnosti
veřejné
plány
monitorování a
správy prostřednictvím
Strategick
hodnocení výkonu
nástrojů eGovernmentu,
ého rámce
veřejné správy;
profesionalizace
a
rozvoje
zvýšení dostupnosti
rozvoj lidských zdrojů
veřejné
veřejné správy
ve veřejné správě) a 14
správy ČR
prostřednictvím
specifických cílů.
pro
eGovernmentu;
Schválené
období
profesionalizace a
implementační plány
2014rozvoj lidských zdrojů
pak v jejich rámci
2020
ve veřejné správě.
předpokládají
Strategick
ý rámec
rozvoje
veřejné
správy ČR
pro
období
20142020

MV

Dopady se odvíjejí od
množství a typu
realizovaných opatření,
závisí na způsobu jejich
realizace (interně,
externě) a na způsobu
jejich financování
(strukturální fondy EU,
státní rozpočet).
Předběžný odhad
celkových finančních
nákladů je součástí
Implementačních plánů
jednotlivých
specifických cílů.

Plněno
průběžně

Ministerstvo vnitra
V dalším období se
předložilo dne 27. 6.
předpokládá naplňování
2018 vládě pro
jednotlivých opatření
informaci Výroční
Strategického rámce v souladu
zprávu o stavu veřejné
s Implementačními plány.
správy v ČR za rok
2017, která zahrnuje i
V červnu 2019 bude vládě
průběžnou evaluační
předložena Výroční zpráva o
zprávu k plnění
stavu veřejné správy za rok
Strategického rámce
2018 a Informace o realizaci
rozvoje veřejné správy
Implementačních plánů
ČR pro období 2014 –
k plnění Strategického rámce
2020 a jeho jednotlivých rozvoje veřejné správy ČR pro
cílů.
období 2014 – 2020 za rok
2018.
.

53

Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
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(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

naplňování více než 90
konkrétních opatření a
kroků v souladu se
schválenými časovými
harmonogramy.

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

MV

Zákon o
registru
smluv

Legislativní i
nelegislativní

Zřízení centrálního
informačního systému
Předpokládané finanční
registru smluv pro
dopady v případě
uveřejňování některých
povinnosti uveřejňovat
smluv uzavřených
smlouvy nad 50 tisíc Kč
některými zejm.
Uveřejňování určitých
bez DPH v registru
veřejnoprávními
smluv uzavřených
smluv jsou kalkulovány
subjekty. Tento zákon
některými
ve výši cca 0,15 až 0,5
upravuje zvláštní
veřejnoprávními
mld. Kč ročně. Sociální
podmínky účinnosti
subjekty
dopady lze vnímat ve
některých smluv, jejich
prostřednictvím
smyslu potřeby dílčího
uveřejňování
informačního systému
navýšení pracovníků
prostřednictvím registru
registru smluv.
v jednotlivých
smluv pomocí
institucích zabývajících
elektronických
se agendou zveřejňování
formulářů umístěných
smluv.
na Portálu veřejné
správy.

Plněno
průběžně

Zákon o registru smluv
nabyl účinnosti dnem 1.
7. 2016 vyjma
ustanovení § 6 a § 7.
MV vybudovalo
informační systém
registru smluv navázaný
na informační systém
datových schránek.
K 1. 7. 2016 byl spuštěn
ostrý provoz registru
smluv. Ustanovení § 6 a
§ 7 zákona, tedy sankce
neúčinnosti a zpětné
neplatnosti smlouvy při
jejím neuveřejnění,
nabyla účinnosti dnem
1. 7. 2017.

Připravuje se nová verze
informačního systému, která
odstraní některé dílčí drobné
nedostatky.

K 30. 9. 2018 bylo v
registru smluv celkově
zveřejněno cca
1 580 000 smluv od
téměř 8 000 subjektů.
Byly vypracovány a
uveřejněny na
internetových stránkách
www.mvcr.cz metodiky
k aplikaci zákona o
registru smluv, pořádána
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

2 kola roadshow po
krajských městech,
zřízen helpdesk ISRS s
emailovou adresou
registrsmluv@mvcr.cz a
telefonickou podporou
uživatelům.
Byl nasazen nový
anonymizační program
k registru smluv, který
slouží pro potřeby
úředníků veřejné správy.
Metodický návod
k aplikaci zákona o
registru byl doplněn o
možnosti zhojení
soukromoprávní sankce
a uživatelům byl dán
k dispozici vzor
smlouvy o vypořádání
závazku.

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

MSPLRV

Hodnocení dopadů
regulace je komplexní
soubor kroků, jejichž
Edukační
cílem má být hodnocení
aktivity
očekávaných dopadů
pro oblast
navrhovaných
právních
Hodnocen Nelegislativní
předpisů.
Protože
se
í dopadů
jedná o velice rozsáhlou
regulace
a neustále se vyvíjející
(RIA)
oblast, je nutné
průběžně aktualizovat a
rozšiřovat znalosti,

Zvýšení odborných
znalostí zpracovatelů
RIA.

Zvýšení kvality návrhů
právních předpisů.

Plněno
průběžně

Zveřejnění Metodiky
přezkumu účinnosti
právních předpisů (ex
post RIA) na webových
Příprava dalších
stránkách
specializovaných
workshopů
http://ria.vlada.cz.
pro státní zaměstnance k dílčím
Realizace série deseti
částem procesu RIA.
vzdělávacích seminářů
zaměřených na
problematiku RIA,
kterých se účastnily více
než dvě stovky úředníků
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

prostřednictvím
pravidelného
informování o
problematice RIA
a pořádáním
tematických
vzdělávacích akcí.

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

3.4.3
Kvalita
veřejné

Akční plán obsahuje
protikorupční opatření
nelegislativního
charakteru vyplývající
ze závazků České
republiky vůči
mezinárodním
organizacím, dále
nelegislativní opatření
Implemen
zakotvená již Akčním
tace
plánem boje s korupcí
Akčního
MSPna rok 2017, která však
plánu boje Nelegislativní
LRV
nebyla předložena
s korupcí
ve stanoveném termínu
na rok
a opatření zaměřená na
2018
monitoring dopadů
v oblasti korupčních
rizik některých právních
přepisů schválených
v uplynulém období
včetně zhodnocení
činnosti a zkušeností
nově vytvořených
úřadů, resp. útvarů.
MSPLRV

Schválení
Nelegislativní
Vládní
koncepce

Koncepce stanoví
základní institucionální
a obsahové vymezení

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

z 27 státních institucí.
Průběžná metodická
podpora zpracovatelům
RIA.

Snížit korupční rizika
a prostor pro korupci
v rámci sledovaných
prioritních oblastí:
výkonná a nezávislá
exekutiva,
transparentnost a
otevřený přístup
k informacím,
hospodárné nakládání
s majetkem státu
a podpora rozvoje
občanské společnosti.

Faktické snížení míry
korupce i jejího
subjektivního vnímání v
ČR; zlepšení právního
prostředí v ČR;
zvyšování
transparentnosti a
důvěry v rozhodovací
procesy.

Deklarovat motivaci
vlády k prosazení
důležitých

Faktické snížení míry
korupce i jejího
subjektivního vnímání v

V průběhu roku 2018 –
implementace obsažených
opatření.
Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

1/2018 – Akční plán
boje s korupcí na rok
2018 byl schválen
vládou.

11/2017 – schválení
analytického materiálu
Východiska pro

3/2019 – předložení
Zhodnocení plnění opatření
uvedených v Akčním plánu
boje s korupcí na rok 2018
vládě.

11/2018 – předložení Vládní
koncepce boje s korupcí na léta
2018 až 2022 vládě
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

správy a
legislativ
ního
prostředí

boje
s korupcí
na léta
2018 až
2022

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

MSPLRV

Návrh
zákona
o ochraně
oznamova
telů

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

vládní protikorupční
protikorupčních
politiky. Na koncepci
opatření, vymezení
budou navazovat
základního rámce a
jednoleté akční plány
směru vládní
boje s korupcí, které
protikorupční politiky
budou obsahovat
včetně nástrojů boje s
konkrétní opatření
korupcí a prioritních
včetně uvedení věcně
oblastí.
příslušných gestorů.
Úroveň plnění úkolů
zakotvených v Koncepci
a jednoletých akčních
plánech boje s korupcí
bude podléhat
každoročnímu
sebehodnocení
schválenému vládou.

Legislativní

Zajistit
Přijmout právní úpravu,
oznamovatelům
která by oznamovatelům
účinnou ochranu v
protiprávních jednání
situacích, kdy interně
(tzv. whistleblowerům)
či externě upozorní na
zaručovala zvýšenou
jednání v rozporu s
ochranu.
veřejným zájmem.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
ČR; zlepšení právního
prostředí v ČR;
zvyšování
transparentnosti a
důvěry v rozhodovací
procesy.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

vytvoření
protikorupčního
strategického
dokumentu České
republiky pro období po
roce 2017 vládou.

ke schválení.

Ve dnech 23. srpna až 6.
září 2018 proběhlo
mezirezortní
připomínkové řízení
k Vládní koncepci boje
s korupcí na léta 2018
až 2022. Materiál bude
do 30. listopadu 2018
předložen vládě.

Zhodnocení
očekávaných dopadů
opatření bude
provedeno na základě
zvolené varianty
věcného řešení
nejpozději před
odesláním návrhu
zákona do
mezirezortního
připomínkového řízení.

Plněno
průběžně

7/2016 – vláda schválila
nelegislativní materiál
Návrh alternativ
legislativního řešení
ochrany oznamovatelů,
2/2017 – původní
legislativní materiál,
který byl v únoru 2017
schválen vládou a
následně předložen
Poslanecké sněmovně,
nebyl z důvodu konce
volebního období
Poslanecké sněmovny
projednán.

12/2018 – předložení návrhu
zákona o ochraně
oznamovatelů vládě.

Dne 31. října 2018 byl
do mezirezortního
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

připomínkového řízení
rozeslán návrh zákona o
ochraně oznamovatelů a
související změnový
zákon. Lhůta pro
uplatnění připomínek
běží do 28. listopadu
2018.

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

MSPLRV
(MV)

Návrh
zákona
o lobbová
ní

Legislativní

Právní vymezení
lobbingu, zřízení
Zprůhlednit
registru obsahujícího
legislativní
informace o kontaktech a rozhodovací proces a
mezi lobbisty
umožnit veřejnosti
a lobovanými, a
přístup k informacím
zavedení tzv. lobbistické o kontaktech politiků a
stopy u návrhů právních úředníků s lobbisty.
předpisů.

Zhodnocení
očekávaných dopadů
opatření bude
provedeno na základě
zvolené varianty
věcného řešení
nejpozději před
odesláním návrhu
zákona do
mezirezortního
připomínkového řízení.

Plněno
průběžně

2/2017 – vládou
schválen nelegislativní
materiál Návrh opatření
na posílení
transparentnosti
legislativního a
rozhodovacího procesu
ve vztahu k lobbistické
činnosti,
2/2018 – vládou
schválen legislativní
materiál Věcný záměr
zákona o lobbingu.

12/18 – předložení návrhu
zákona o lobbingu vládě.

Ve dnech 5. září až 4.
října 2018 proběhlo
mezirezortní
připomínkové řízení
k návrhu zákona o
lobbování a
souvisejícímu
změnovému zákonu.
Aktuálně probíhá
vypořádání uplatněných
připomínek.

3.4.4 Zadávání veřejných zakázek
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(2)

Název
opatření
(3)

3.4.4.
Zákon o
Zadávání
MMR, zadávání
veřejnýc
ÚOHS veřejných
h
zakázek
zakázek

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Legislativní

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Transpozice nových
zadávacích směrnic
(23/2014/EU,
24/2014/EU, 25/2014
EU), zefektivnění
procesu veřejného
zadávání.

Snížení
administrativní zátěže
při zadávání veřejných
zakázek, zvýšení
efektivity a zachování
transparentnosti
celého procesu a
rovného přístupu v
jeho průběhu. Dojde
ke zvýšení
odpovědnosti
zadavatele,
elektronizaci
veřejného zadávání a
zjednodušení postupů

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
Úpravy budou mít
pozitivní dopad na státní
rozpočet a ostatní
veřejné rozpočty. V
souvislosti se
zjednodušením
podlimitního řízení a se
snížením administrativní
náročnosti těchto řízení
lze počítat na straně
zadavatelů s úsporou
časovou i finanční.
Bude-li zadávací řízení
Ano
zjednodušeno, budou o
veřejné zakázky
zadávané ve
zjednodušeném
podlimitním řízení
soutěžit i menší
dodavatelé, které
doposud od účasti v
zadávacích řízeních
odrazovala jejich
administrativní
náročnost

Strategie
Účelem je: (i) vymezit Hlavními cíli strategie
Dle odhadů dojde k
elektroniz
základní strategický
jsou: (i) optimalizace
úspoře nákladů na
3.4.4.
ace
rámec pro zavádění
provozu jednotlivých
provoz elektronických
Zadávání MMR,
zadávání
moderních informačních modulů začleněných
nástrojů pro zadávání
veřejnýc (MV, veřejných Nelegislativní
a komunikačních
do Národní
veřejných zakázek ve
h
MF)
zakázek
technologií do procesů
infrastruktury pro
výši 134,5 mil. Kč.
zakázek
pro
zadávání veřejných
zadávání veřejných
období let
zakázek pro období let zakázek – NIPEZ (ii) Strategie nemá dopad na
2016 až
2016 až 2020 a to v
podpora elektronizace
sociální nebo životní

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Zákon nabyl účinnosti
dne 1. 10. 2016

Nejsou plánovány.

18. 1. 2016 – Schválení
strategie vládou
(usnesení č. 25).
Plněno
průběžně

Březen 2016 - ustavení
meziresortní řídící
skupiny pro
implementaci Strategie
elektronizace zadávání

Do konce dubna 2019 bude
vládě ČR předložena zpráva
o plnění strategie za předchozí
kalendářní rok.
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Název
opatření
(3)

2020,
vyhodnoc
ení
efektivity
fungování
a návrh
dalšího
postupu
využívání
elektronic
kých
tržišť
veřejné
správy a
návrh
povinného
používání
NEN

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

návaznosti na předchozí
zadávání VZ mezi
strategické dokumenty v zadavateli a dodavateli
této oblasti; (ii)
(iii) implementace
napomoci efektivní a
opatření souvisejících
včasné implementaci
s elektronizací VZ
změn týkajících se
vzešlých z rozvoje jak
elektronizace zadávání
národních, tak
veřejných zakázek (v
evropských projektů
souvislosti s evropských elektronizace veřejné
zadávacích směrnic,
správy
nařízení eIDAS a
směrnice k e-fakturaci);
(iii) formulovat
soustavu cílů strategie
elektronizace procesu
zadávání veřejných
zakázek do roku 2020.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
prostředí.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

veřejných zakázek pro
období let 2016 až 2020
Květen 2016 – ustavení
meziresortní pracovní
skupiny pro funkčnost
Národního
elektronického nástroje
(PS).
Vláda České republiky
na svém jednání dne 22.
května 2017 vzala svým
usnesením č. 397 na
vědomí materiál Zpráva
o plnění Strategie
elektronizace zadávání
veřejných zakázek pro
období let 2016 až 2020
za rok 2016.
Zpráva za rok 2016
obsahuje shrnutí
významných událostí
v roce 2016
souvisejících se
strategií, zprávu o
činnosti řídící skupiny
strategie, zprávu o
činnosti pracovní
skupiny pro funkčnost
NEN, podrobný popis
plnění jednotlivých
opatření a shrnutí
prvního roku realizace
strategie.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Bylo přijato usnesení
vlády ze dne 21. června
2017 č. 467 o uložení
povinnosti využívat
Národní elektronický
nástroj při zadávání
veřejných zakázek
Vláda České republiky
na svém jednání dne
19. června 2018 přijala
usnesení vlády o změně
usnesení vlády ze dne
21. června 2017 č. 467 o
uložení povinnosti
využívat Národní
elektronický nástroj při
zadávání veřejných
zakázek.
Hlavní změny, které
aktualizace usnesení
vlády č. 467/2017
přináší:
Sjednocení povinnosti
zadávat v NEN všechny
veřejné zakázky s
předpokládanou
hodnotou přesahující
500 000,- Kč;
Změna rozsahu
možného udělení
výjimky z povinného
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(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

používání NEN – nově
je možno získat výjimku
z povinného využívání
NEN pro všechny
veřejné zakázky
zadavatele (do 30. 6.
2018 bylo možné
požádat o výjimku
pouze na ty veřejné
zakázky, jejichž
předmětem nebylo
pořízení komodit
uvedených v příloze č. 1
usnesení 467/2017);
Nově uložené úkoly pro
ministryni pro místní
rozvoj týkající se
realizace činností
směřující k zrychlení
odezev systému a
aktualizace akčního
plánu plnění Strategie
elektronizace veřejných
zakázek 2016-2020;
Přechodné období pro
zadavatele, kteří nemusí
postupovat při zadávání
veřejných zakázek
malého rozsahu v
souladu s čl. XI Pravidel
využívání NEN, a to do
prvního dne 4. měsíce
od data jejich vydání
ministryní pro místní
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

rozvoj.
Dne 19. června 2018
rovněž vzala vláda na
vědomí svým usnesením
č. 396 materiál Zpráva o
plnění Strategie
elektronizace zadávání
veřejných zakázek pro
období let 2016 až 2020
za rok 2017
Zpráva o plnění
Strategie elektronizace
za rok 2017 obsahuje
shrnutí významných
událostí v roce 2017
souvisejících se
Strategií elektronizace,
zprávu o činnosti řídící
skupiny Strategie
elektronizace, podrobný
popis plnění
jednotlivých opatření a
shrnutí druhého roku
realizace opatření
Strategie elektronizace.
3.4.5 Digitální agenda a ČR
Snižování Legislativní
nákladů
(návrh
3.4.5
MPO
na
zákona,
Digitální
(ČTÚ, výstavbu
kterým se
agenda a
MMR) vysokoryc implementuje
ČR
hlostních
směrnice
sítí
2014/61/EU o

Legislativní (návrh
zákona, kterým se
implementuje směrnice
2014/61/EU o
opatřeních ke snížení
nákladů na zavádění
vysokorychlostních sítí

Snížení nákladů na
výstavbu a
zjednodušení celého
procesu. Zvýšení
penetrace
vysokorychlostního
přístupu k internetu a

Bez dopadu na státní
rozpočet. Očekávaný
pozitivní hospodářský i
sociální dopad.

Plněno
průběžně

Zákon č. 194/2017 Sb.
byl dne 10. 7. 2017
vyhlášen ve Sbírce
zákonů a dne 25. 7.
2017 nabyl účinnosti.

MPO ve spolupráci s dalšími
subjekty pokračuje v realizaci
opatření vedoucích ke snížení
nákladů a zjednodušení procesu
výstavby vysokorychlostních
sítí prostřednictvím naplňování
opatření vyplývajících z
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

elektronic
kých
komunika
cí a
zjednoduš
ení
procesu
výstavby

3.4.5
Digitální

MPO
(MK,

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

opatřeních ke
elektronických
snížení
komunikací do českého
nákladů na
právního řádu) Podpora
zavádění
výstavby
vysokorychlo vysokorychlostních sítí
stních sítí
elektronických
elektronickýc
komunikací formou
h komunikací
snižování nákladů na
do českého výstavbu (administrativa
právního
spojená s výstavbou,
řádu)
nejednotná výše
poplatků spojených s
věcnými břemeny, atd.).
Úspory nákladů na
investice do sítí díky
větší transparentnosti,
příležitost k využití větší
části existující pasivní
infrastruktury,
příležitost k zavádění
infrastruktury napříč
odvětvími, rychlejšímu,
snadnějšímu a
levnějšímu zavádění.

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

snížení nákladů na
výstavbu sítí.

Přechod Nelegislativní Navrhovaný přechod na Zajištění bezplatného
zemského
DVB-T2 a s tím spojený přístupu k digitálnímu

Další plánované kroky
(10)

Akčního plánu k provedení
nedotačních opatření pro
podporu plánování a výstavby
sítí elektronických komunikací.
V roce 2018 byla schválena
novela nařízení vlády č.
154/2005 Sb., o stanovení výše
a způsobu výpočtu poplatků za
využívání rádiových kmitočtů a
čísel, a dále také novela zákona
č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických
komunikací. V současnosti se
připravuje další novela zákona
416/2009 Sb. V rámci pracovní
skupiny zřízené MPO se
připravuje Metodická pracovní
pomůcka, která bude
podrobněji specifikovat vztah
mezi zákonem č. 127/2005 Sb.,
o elektronických
komunikacích, zákonem č.
194/2017 Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění
vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací a
zákonem č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, a dále probíhá
revize relevantních technických
norem.
Celkové náklady
procesu přechodu na

Plněno
průběžně

Strategie rozvoje
zemského digitálního

Připravují se dokumenty
k formální notifikaci veřejné
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

agenda a ČTÚ, digitálníh
ČR
RRTV
o
)
televizníh
o vysílání
z DVB-T
na
technologi
cky vyšší
standard
DVB-T2

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

refarming přídělů
rádiových kmitočtů
definuje budoucí
konečné vysílací sítě
určené pro šíření DTT
ve standardu DVBT2/HEVC tak, aby pro
ně již nebylo využíváno
pásmo 700 MHz. Po
dokončení přechodu na
DVB-T2 se tak otevírá
možnost využít pásmo
700 MHz případně i pro
jiné služby než DTT.

pozemnímu TV
vysílání na celém
území ČR při
současném uvolnění
pásma 700 MHz.

Očekávané dopady
Splněno
Stav realizace
opatření (na státní
(ANO/NE/
Dosavadní pokrok
Další plánované kroky
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
(9)
(10)
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
DVB-T2 za období
televizního vysílání,
podpory s Evropskou komisí a
2016-2021 jsou v rámci
včetně postupu
informační kampaň k přechodu
Strategie odhadovány na
přechodu na
na DVB-T2.
1,057 mld. Kč,
technologicky vyšší
V rámci plnění sektorových
předpokládané výnosy
standard DVBpriorit Akčního plánu a v
celého procesu do
T2/HEVC, byla
souladu s usnesením vlády ČR
státního rozpočtu (bez
schválena vládou dne
č. 648 ze dne 20. července
očekávané aukce
20. 7. 2016 usnesením č.
2016,
kterým byla schválena
uvolněných kmitočtů)
648.
Strategie
rozvoje zemského
pak ve výši 1,166 mld.
Ke dni 2. 9. 2017 nabyla
Kč. Bez započtení
účinnosti digi-novela, digitálního televizního vysílání
včetně postupu přechodu na
výnosů aukce jsou čisté
tzv. novela zákona č.
kmitočtově
efektivnější systém
výnosy procesu
127/2005 Sb., o
DVB-T2, byla k 31. lednu 2018
přechodu pro stát ve
elektronických
zpracována pro předložení
výši kolem 106 mil. Kč.
komunikacích, a zákona
vládě
ČR pro informaci druhá
č. 483/1991 Sb., o
Zpráva o stavu realizace
České televizi, která
Strategie
rozvoje zemského
vymezuje základní
digitálního
televizního
vysílání.
podmínky a principy
Zpráva vyhodnocuje stav prací
procesu Přechodu na
na legislativní a technické
DVB-T2.
úrovni
s ohledem na přechod
K 31. 1. 2018 byla
na
nový
standard televizního
zpracována pro
vysílání, stejně jako stav
předložení vládě ČR pro
mezinárodních
jednání v této
informaci druhá Zpráva
oblasti.
o stavu realizace rozvoje
zemského digitálního
televizního vysílání.
Dne 29. září 2018
nabylo účinnosti
nařízení vlády č.
199/2018 Sb., o
Technickém plánu
přechodu zemského
digitálního televizního
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

vysílání ze standardu
DVB-T na standard
DVB-T2.

3.4.5
Digitální
MPSV
agenda a
ČR

Práce 4.0

Ve 2. polovině roku
2016 byl z podnětu
MPSV vypracován
analytický materiál
Iniciativa Práce 4.0
popisující očekávané
dopady 4. průmyslové
revoluce na český trh
práce. Na základě
tohoto materiálu
Opatření nemá přímý
vypracovalo MPSV
Připravit
český
trh
dopad na státní
akční plán obsahující
práce, včetně pracovní
rozpočet, v případě
soubor konkrétních
síly a státní správy na
realizace opatření lze
opatření kladoucí si za
dopady 4. průmyslové očekávat příznivý dopad
cíl připravit český trh
Nelegislativní
revoluce na trh práce s na hospodářství ČR ve
práce na očekávané
cílem udržet optimální smyslu včasné přípravy
změny.
míru zaměstnanosti a
na očekávané změny
Akční plán navrhuje
konkurenceschopnosti
trhu práce v
konkrétní opatření,
ČR.
podmínkách 4.
spojená s očekávanými
průmyslové revoluce.
dopady digitalizace na
oblast zaměstnanosti,
trhu práce a na vybrané,
s těmito oblastmi
spojené, sociální
aspekty.
Akční plán obsahuje 24
opatření, která jsou
rozčleněna na 4
strategické cíle:
1. Regulace dopadů

Plněno
průběžně

Po dohodě s Úřadem
vlády ČR byla opatření
uvedená v Akčním
plánu Práce 4.0
následně začleněna do
Akčního plánu pro
Společnosti 4.0, který
byl zpracován v rámci
Aliance Společnost 4.0
a schválen v září 2017.
MPSV též společně s
MPSV má na základě usnesení
MŠMT založilo Výbor vlády č. 684 ze dne 25. 9. 2017
pro společenské dopady
za úkol každoročně k 15.
průmyslu 4.0, který je
květnu předkládat
jedním z výborů v rámci koordinátorovi digitální agendy
řídicí struktury Aliance
zprávu o plnění opatření v
Společnost 4.0 vedené
gesci MPSV.
Úřadem vlády –
koordinátorem digitální
agendy. Výbor řeší
problematiku Práce 4.0
a Vzdělávání 4.0
(MŠMT) a přispívá k
plnění AP Práce 4.0 v
rámci širokého
konsenzu na jejich
naplnění
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

technologických změn
na poptávku po pracovní
síle
2. Podpora dalšího
vzdělávání
3. Nastavení podmínek
na trhu práce v
souvislosti s
technologickými
změnami
4. Regulace dopadů
technologických změn
na vybrané sociální
aspekty.
3.4.6 eGovernment

3.4.6
eGovern
ment

MV

Novela
zákona o
občanskýc
h
průkazech

Legislativní

Technický, legislativní a
procesní návrh využití
občanského průkazu s
kontaktním
elektronickým čipem
tak, aby tento občanský
průkaz mohl být
základním nástrojem
sloužícím občanům ČR
pro prezenční i vzdálené
prokázání totožnosti s
nejvyšší úrovní důvěry
zaštítěné státem.
Občanský průkaz pak
bude všem občanům ČR
sloužit v jednotném
digitálním trhu EU pro
vzdálené prokázání
identity, a současně jim

Splněno zahájení
vydávání eOP.
Notifikace je v realizaci.
Cílem je poskytnutí
elektronického
prostředku občanům
sloužícím pro
identifikaci s největší
úrovní záruky dle
Nařízení eIDAS.

Plánované celkové
náklady - 250 miliónů
Kč.

Částečně

Probíhá příprava dokumentů,
Počínaje 1. červencem v souladu s eIDAS, k notifikaci
2018 se vydávají
eOP, jako prostředku pro
občanské průkazy se
elektronickou identifikaci a
strojově čitelnými údaji
autentizaci České republiky
a s kontaktním
s vysokou úrovní záruky.
elektronickým čipem
Termín ohlášení EU (odeslání
umožňující
všech notifikačních
důvěryhodnou
dokumentů) je plánován do
elektronickou
konce roku 2018.
identifikaci držitelů
těchto průkazů, která je
nezbytná pro další
rozvoj eGovernmentu.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

umožní na jejich žádost
předávat autoritativní
údaje poskytnuté
jednotlivými orgány
veřejné moci třetí osobě
bez nutnosti jiného
dokládání pravosti
těchto údajů.

3.4.6
eGovern
ment

MV

Přístupnos
t
internetov
ých
stránek a
mobilních
aplikací
subjektů
veřejného
sektoru

Legislativní

Nová právní úprava
stanovující požadavky
na internetové stránky a
mobilní aplikace
subjektů veřejného
sektoru stran jejich
přístupnosti.

Transpozice směrnice.

Povinnost platí již dnes,
dojde k rozšíření
působnosti zákona i na
jiné veřejnoprávní
subjekty a k její
harmonizaci s
evropským právem.

Plněno
průběžně

Již dnes platí pravidla
pro přístupnost (zák. č.
365/2000 Sb.). ČR
realizuje transpozici
Směrnice o přístupnosti
internetových stránek a
mobilních aplikací
subjektů veřejného
sektoru[Viz: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52016AG0
013(02)&from=CS.] do
českého právního řádu.
Návrh zákona o
přístupnosti
internetových stránek a
mobilních aplikací,
který transponuje
směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU)
2016/2102 ze dne
26. října 2016 o
přístupnosti
internetových stránek a
mobilních aplikací

Tento zákon nabyde účinnosti
dnem jeho vyhlášení.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

subjektů veřejného
sektoru, je v Poslanecké
sněmovně projednáván
jako sněmovní tisk č.
170.

3.4.6
eGovern
ment

MV

Program
Digitální
Česko

Nelegislativní

Návaznost a bližší
rozpracování
Strategického rámce
veřejné správy pro
období 2014-2020.

Realizace
strategického cíle
„Zvýšení dostupnosti
a transparentnosti
veřejné správy
prostřednictvím
nástrojů
eGovernmentu“.

Zvýšení efektivnosti a
snížení administrativní
náročnosti služeb
veřejné správy a
navazujících ICT
služeb.

Ano

Dne 3. října 2018
byl vládou České
republiky schválen
program „Digitální
Česko“. Program
„Digitální Česko“
je souborem
koncepcí
zajišťujících
předpoklady
dlouhodobé
prosperity České
republiky v
prostředí
Plnění usnesení vlády
probíhající
k programu „Digitální Česko“.
digitální revoluce.
„Digitální Česko“
zastřešuje tři
hlavní pilíře (dílčí
koncepce/strategie)
, které tvoří jeden
logický celek s
velkým počtem
vnitřních vazeb,
ale zároveň ve
struktuře reflektují
zacílení
na různé příjemce
a rovněž odlišnosti
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

dané současným
legislativním
vymezením: (1)
Česko v digitální
Evropě, (2)
Informační
koncepce České
republiky a (3)
Koncepce
Digitální
ekonomika a
společnost.
Splněno – NIA uvedena
do rutinního provozu.

3.4.6
eGovern
ment

MV

Program
Digitální
Česko

Nelegislativní Vybudování Národního
bodu pro identifikaci a
(Realizace
autentizaci (NIA) a
dopadů
otestování mezinárodní
zákona o
GateWay (GTW)
elektronické
eIDAS (komunikační
identifikaci č. uzel pro el. komunikaci
250/20174
ČR s ostatními
Sb.)
členskými státy EU)

Vybudování NIA a
vybudování a
otestování GTW

Pro výkon agendy MV
jsou plánovány roční
rozpočtové náklady cca
2,8 milionů Kč/rok od
roku 2018 dále. Náklady
na zajištění
nepřetržitého provozu v
datových centrech,
služby ServiceDesku a
poskytování HotLine,
zajištění bezpečnosti,
projektových a
správních činností
spojených s evidencí a
administrací a současně
i rozvojových činností
se předpokládají ve výši
56,8 milionů Kč/rok.

Ano

GTW bude
postupně
rozvíjena, dle
notifikace dalších
členských států.
NIA prošla
úspěšně pilotním
provozem a nyní
funguje v plném
provozu a bez
výpadku.
Národní uzel
eIDAS (GTW)
prošel testy
(smlouvy byly
podepsány se
dvěma
společnostmi) a
nyní je uveden

Budou zpracovávány statistiky
funkčnosti a využívání NIA.
GTW bude postupně rozvíjena,
vždy s ohlášením dalšího
prostředku pro elektronickou
identifikaci jiného členského
státu EU. Nepřetržitě běží
provoz ServiceDesku v režimu
7/24.
Plnění usnesení vlády
k programu Digitální Česko.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

do plného provozu.
Rutinní provoz,
včetně postupného
rozvoje (v případě
notifikace
prostředků pro
elektronickou
identifikaci dalších
členských států) je
zajištěn úspěšně
uzavřenou
veřejnou soutěží,
ve formě smlouvy
na dobu 4 let.
Dne 3. října 2018
byl vládou České
republiky schválen
program „Digitální
Česko“. Program
„Digitální Česko“
je souborem
koncepcí
zajišťujících
předpoklady
dlouhodobé
prosperity České
republiky v
prostředí
probíhající
digitální revoluce.
„Digitální Česko“
zastřešuje tři
hlavní pilíře (dílčí
koncepce/strategie)
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

, které tvoří jeden
logický celek s
velkým počtem
vnitřních vazeb,
ale zároveň ve
struktuře reflektují
zacílení
na různé příjemce
a rovněž odlišnosti
dané současným
legislativním
vymezením: (1)
Česko v digitální
Evropě, (2)
Informační
koncepce České
republiky a (3)
Koncepce
Digitální
ekonomika a
společnost.

3.4.6
eGovern
ment

MV

Částečně
legislativní
v případě
Informační
Národní
koncepce ČR
architekto
(zákon
nický plán
365/2000 Sb.,
eGovernm
o
entu
informačních
systémech
veřejné
správy)

Národní architektonický
Zefektivnit práci
plán je součástí národní
orgánům veřejné moci
architektury jako celku.
s informačními
Společně s národním
technologiemi.
architektonickým
Pomoci
k lepšímu
rámcem je hlavním
vnímání laickou i
pilířem pochopení a
odbornou veřejností a
prosazování směru
posunout český
Enterprise Architecture,
eGovernment v
který má za cíl
hodnocení
světových
zefektivnit práci
průzkumů.
orgánům veřejné moci s
informačními

Zefektivnění (POZOR
neznamená snížení!)
výdajů na státní IT.
Lepší dostupnost služeb
eGovernmentu státní
správě, samosprávě ale
hlavně i klientům
veřejné správy –
občanům, právnickým
osobám, cizincům.

Plněno
průběžně

V říjnu roku 2018 byla
usnesením vlády schválena tzv.
Zákon 250/2017 Sb., o
informační koncepce České
elektronické identifikaci
republiky dle § 5a odst. 1
Novela zákona
zákona č. 365/2000 Sb., která
365/2000 Sb., o
je vnímána jako podstatná
informačních systémech
součást Národního
veřejné správy
architektonického plánu.
Plnění opatření dle
Do konce roku 2018 bude
usnesení vlády č.
funkční sekundární centrální
889/2015
úložiště (bez nástroje k
modelování), které bude sloužit
pro uložení a analýzu nad
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

technologiemi.

3.4.6
eGovern
ment

MV

Koncepce, jak ve
Základní vizí
veřejné správě řešit
poskytování ICT
celou řadu
cloudových služeb
dlouhodobých problémů prostřednictvím eGC
v oblasti informačních
je zajistit potřebné
systémů, informačních a výpočetní kapacity,
komunikačních
spolehlivost a
technologií, a jak v této bezpečnost ICT služeb
oblasti maximalizovat
veřejné správy se
výhody plynoucí z
stejnými nebo lepšími
využívání sdílených
parametry jako mají
služeb.
služby provozované ve
Strategick
vlastních prostorách
ý rámec
správce (servery,
Národníh
úložiště, síťová
o cloud
konektivita, SW
computin Nelegislativní
licence, správa a
gu –
dohled, SW aplikace
eGovernm
atd.), s nižšími
ent cloud
celkovými náklady a
ČR
se zásadní výhodou
flexibility při
škálovatelnosti
poskytovaných služeb.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

modely.
Předpokládané dopady
na státní rozpočet
(úspory i náklady)
budou detailně
vyčísleny na základě
výsledků zpracování
projektu „Příprava
vybudování
eGovernment cloudu“.

Plněno
průběžně

V listopadu 2016 byl
Po schválení analytické zprávy
Vládou schválen
vládou bude následovat
„Strategický rámec
zahájení dalších kroků
Národního cloud
implementace cloudového
computingu –
řešení a to realizací
eGovernment cloud
Fáze II (pilotní) projektu.
ČR“ Byly zahájeny
práce na I. fázi –
přípravné, tedy realizace
projektu „Příprava
vybudování
eGovernment cloudu“.
Za tímto účelem byla v
rámci Rady vlády pro
informační společnost
zřízena pracovní
skupina pro Přípravu
vybudování
eGovernment cloudu
s cílem formulovat
analytickou zprávu,
která vydefinuje
opatření a doporučení
implementačních kroků
a standardů pro
využívání cloud
computingu ve veřejné
správě. Pracovní
skupina vypracovala
analytickou zprávu,
v rámci několika
vnitroresortních a
meziresortních
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

připomínkových kol
byly vypořádány
připomínky. Analytická
zpráva bude předložena
vládě ke schválení 10.
10. 2018.

3.4.6
eGovern
ment

MV

Portál
veřejné
správy

Na Portálu veřejné
správy bude vytvořena
nová personalizovaná
část, nazvaná Portál
občana. Pro občana
bude tento portál
představovat jeho
osobní prostor ve vztahu
ke službám orgánů
veřejné moci. Bude
nabízet občanovi
zejména realizaci
úplného elektronického
podání, zajištění
Nelegislativní
výstupů z informačních
systémů veřejné správy,
informace o stavu
jednotlivých úkonů,
které občan učinil vůči
konkrétním orgánům
veřejné moci, a dále
také například osobní
archiv dokumentů.
Občané budou
vstupovat do Portálu
občana prostřednictvím
přístupu se zaručenou
elektronickou identitou

Vytvořit jednotné
místo pro získávání
informací o veřejné
správě a pro podávání
elektronických podání,
stejně tak jako čerpání
jiných služeb občanem
od státu. Zjednodušit a
zrychlit komunikaci
občana se státem.

Projekt je hrazen
částečně ze státního
rozpočtu a částečně ze
strukturálních fondů.

Plněno
průběžně

V lednu 2018 byla
spuštěna nová verze
informační části PVS.
Obsah bude v dalších
etapách postupně
doplňován tak, aby z něj
vzniklo místo, kde
každý jednoduše najde
všechny potřebné
informace, které se
týkají veřejné správy, a
řadu záležitostí zde
přímo vyřídí díky online
aplikacím, které zde
budou k dispozici.
PVS byl nedávno
rozšířen o transakční
část, tzv. Portál občana,
který se od 8. 7. 2018
nachází v ověřovacím
provozu. Projekt „PVS
2.0 – Portál občana“ je
v realizaci od 15. 5.
2018. Pomocí nového
občanského průkazu
s elektronickou částí
nebo i jiným způsobem
se bude moci každý

Projekt „PVS 2.0 – Portál
občana“ bude ukončen 30. 6.
2019, do té doby probíhá
ověřovací provoz tohoto
portálu, kde se postupně
rozšiřuje nabídka služeb.
Příprava nové koncepce
životních událostí a katalogu
služeb veřejné správy (první
životní události budou
testovány na informační části
PVS v průběhu roku 2019).
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gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

(pomocí počítače,
tabletu a mobilu).

3.4.6
eGovern
ment

3.4.6
eGovern
ment

MV

Národní
katalog
otevřenýc
h dat

Legislativní
(nařízení
vlády č.
425/2016)

MV

Projekt e- Nelegislativní
a legislativní
Sbírka
opatření
a e(zákon
o
Legislativ
Sbírce
a
zákonů a

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

jednoduše a bezpečně
přihlásit k jednotlivým
službám státu.
V současné době je
k dispozici kolem 70
služeb, nabídka služeb
se bude nadále
rozšiřovat. Portál
občana se v budoucnu
stane bránou ke všem
elektronickým službám
státu.

Novela nařízení vlády č.
425/2016, o seznamu
Novela nařízení vlády
informací
č. 425/2016, rozšiřuje
zveřejňovaných jako
současný seznam o 13
otevřená data je součástí
nových datových sad.
Plánu legislativních
prací vlády na rok 2018

Zkvalitnění a
zefektivnění
poskytovaných dat
centrální ústředních
úřadů a jejich
zřizovaných organizací
finálním uživatelům
otevřených dat.

Projekt přinese
technická a legislativní
opatření ke zvýšení
dostupnosti a
srozumitelnosti práva a
pro jeho kvalitnější,

Záměrem je umožnit
snazší orientaci v
právním řádu, snížit
administrativní
náročnost tvorby práva,
zmírnit ekonomické

Moderní podoba
přístupu k právu a
moderní tvorba práva
prostřednictvím
informačního systému
e-Sbírka a e-

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Zákon 106/1999, o
svobodném přístupu k
informacím.
Příprava nové verze
Národního katalogu
otevřených dat. Podpora
institucí ze strany MV
ohledně přípravy
publikace datových sad
dle seznamu z nařízení
vlády č. 425/2016 o
seznamu informací
zveřejňovaných jako
otevřená data.

Od 1. 1. 2019 publikace
datových sad dle novely
nařízení vlády č.425/2016 Sb.,
o seznamu informací
zveřejňovaných jako otevřená
data, daných metodik a
standardů MV na Portálu
otevřených dat
https://data.gov.cz/.

V průběhu roku 2018
pokračovala realizace
projektu. Úspěšně
proběhlo vyhodnocení
veřejných zakázek na
realizaci systému e-

Výstavba systému e-Sbírka
a e-Legislativa byla zahájena
v říjnu 2018.
Probíhá implementační
analýza, na kterou naváže
výstavba systému a v roce 2020
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(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

mezinárodníc
h smluv a o
elektronické
tvorbě
právních
předpisů a
návrh zákona,
kterým se
mění některé
zákony v
souvislosti
s přijetím
zákona o
Sbírce
zákonů a
mezinárodníc
h smluv).

transparentnější a
efektivnější tvorbu.

Legislativa, právně
závazná elektronická
podoba právního
předpisu a právní
závaznost jeho
úplných

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
dopady legislativních
chyb, rozvoj trhu právní
informatiky, vyšší
konkurenceschopnost
právního prostředí a
dospět k úsporám v
nákladech na přístup k
právu a při tvorbě práva.
Pozitivním dopadem na
životní prostředí bude
úspora spotřeby papíru
díky zavedení právně
závazné elektronické
podoby Sbírky zákonů a
mezinárodních smluv.
Projekt je kofinancován
z evropských
strukturálních fondů.
Předpokládaná
spoluúčast státního
rozpočtu ČR je ve výši
19,137 % a měla by
činit 94,3 mil. Kč.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Sbírka a e-Legislativa. proškolení uživatelů systému ePodpis dodavatelských
Legislativa. To bude
smluv a zahájení
kofinancováno z OPZ.
výstavby systému eJe dále třeba úspěšně dokončit
Sbírka a e-Legislativa
projednávání změnového
byly realizovány v říjnu
zákona v Parlamentu České
2018. Současně byl
republiky, aby mohlo být
předložen a v
dokončeno přijetí právní
meziresortním
úpravy jako celku, novel
připomínkovém řízení a
zákonů o jednacím řádu
vládou projednán a
Poslanecké sněmovny a
schválen návrh
Senátu. Odhadovaným časem
změnového zákona k
dokončení jeho projednávání
zákonu o Sbírce zákonů
je 1. polovina roku 2019. S
a mezinárodních smluv.
ohledem na nezbytnost
Návrh zákona byl
prosazení souvisejícího
postoupen do
změnového zákona, který nebyl
Poslanecké sněmovny
v minulém období Senátem
Parlamentu České
projednán, bude třeba datum
republiky, kde je jako
účinnosti zákona o Sbírce
sněmovní tisk 256
zákonů a mezinárodních smluv
projednáván.
i datum spuštění systému eSbírka a e-Legislativa posunout
na 1. 1. 2021.

3.5.1 Výzkum, vývoj a inovace

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

MŠM
T

Stanovení
Návazně na výstupy
Reflexe výstupů
Zajištění excelentní
rozpočtov
mezinárodního
interim hodnocení
infrastrukturní základny
ého rámce Nelegislativní
hodnocení velkých
velkých výzkumných pro provádění výzkumu,
podpory
výzkumných
infrastruktur, jež jsou vývoje a inovací v ČR a
velkých
infrastruktur ČR a jejich
již financovány z
zabezpečení
výzkumný
nových návrhů,
veřejných prostředků
synergického čerpání
ch
uskutečněného v roce
ČR, a výstupů ex-ante výdajů státního rozpočtu
infrastrukt
2017, bude stanoven
hodnocení nových
ČR na výzkum, vývoj a

Plněno
průběžně

Uskutečnění interim
hodnocení velkých
výzkumných
infrastruktur, které jsou
již financovány z
veřejných prostředků
ČR, jakož i ex-ante
hodnocení nových

Schválení návrhů velkých
výzkumných infrastruktur
vládou ČR pro poskytování
účelové podpory Ministerstva
školství, mládeže a
tělovýchovy z výdajů státního
rozpočtu ČR na výzkum, vývoj
a inovace. Realizace výzvy
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

ur z
veřejných
prostředk
ů ČR v
období do
roku 2022
a
aktualizac
e Cestovní
mapy
velkých
výzkumný
ch
infrastrukt
ur ČR pro
léta 20162022.

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

TA
ČR

Program
Národní
centra
kompeten
ce
podporují
cího
dlouhodo

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

rozpočtový rámec
podpory velkých
výzkumných
infrastruktur z veřejných
prostředků ČR v období
do roku 2022 a
provedena aktualizace
Cestovní mapy velkých
výzkumných
infrastruktur ČR pro léta
2016-2022. Rozpočtový
rámec bude využívat
synergického čerpání
výdajů státního rozpočtu
ČR na výzkum, vývoj a
inovace a prostředků
Evropských
strukturálních a
investičních fondů.

Příprava vyhlášení 1.
veřejné soutěže
programu, vyhlášení
veřejné soutěže
programu a podpora
vybraných projektů.

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
návrhů velkých
inovace a prostředků
výzkumných
Evropských
infrastruktur, jež byly
strukturálních a
v ČR nově
investičních fondů
vypracovány v období
alokovaných pro
od roku 2014, v
veřejný výzkumný
systému podpory
sektor v rámci
velkých výzkumných
Operačního programu
infrastruktur z
Výzkum, vývoj a
veřejných prostředků
vzdělávání. Zapojení
ČR, včetně aktualizace velkých výzkumných
Cestovní mapy
infrastruktur ČR do
velkých výzkumných
mezinárodních
infrastruktur ČR pro
výzkumných
léta 2016-2022, která
infrastruktur
stanovuje strategii a
provozovaných v rámci
koncepci podpory
Evropského
velkých výzkumných výzkumného prostoru i
infrastruktur z
celosvětově.
veřejných prostředků
ČR.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

návrhů velkých
Operačního programu Výzkum,
výzkumných
vývoj a vzdělávání za účelem
infrastruktur, které byly
úhrady investičních nákladů
vypracovány v ČR v
velkých výzkumných
období od
infrastruktur v období let 2020předcházejícího cyklu
2022. Aktualizace Cestovní
mezinárodního
mapy velkých výzkumných
hodnocení velkých
infrastruktur ČR pro léta 2016výzkumných
2022 a její schválení vládou
infrastruktur
ČR.
uskutečněného v roce
2014. Realizace procesu
tohoto hodnocení v roce
2017 a předložení
informace Radě pro
výzkum, vývoj a
inovace a vládě ČR o
průběhu a výstupech
tohoto hodnotícího
procesu společně s
předložením návrhu
zabezpečení finančních
potřeb velkých
výzkumných
infrastruktur ČR v
horizontu do roku 2022.

Ano

3/2018 - vyhlášení
veřejné soutěže
programu, 10/2018 vyhlášení výsledků
veřejné soutěže
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

bou
spolupráci
mezi
výzkumno
ua
podnikov
ou sférou

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

TA
ČR

Realizace
veřejných
soutěží
podporují
cích
kolaborati
vní
výzkum a
mezinárod
ní
spolupráci

Příprava veřejné soutěže
včetně analytických
podkladů. Vyhlášení
soutěže a hodnocení
návrhů projektů.
Vyhodnocení soutěže a
realizace projektů.

Plněno
průběžně

TA
ČR

Pokračová
ní
programu
mezinárod
ní
spoluprác
e DELTA
2

Realizace
meziresortního
připomínkového řízení.
Schválení programu
vládou. Příprava a
případně realizace
veřejných soutěží.

Plněno
průběžně

TA
ČR

Zapojení
TA ČR do
schémat
mezinárod
ní
spoluprác
e v rámci

Zapojení TA ČR do
schémat ERA-NET
COFUND cílených na
realizaci společných
veřejných soutěží
několika evropských
zemí podporujících

Plněno
průběžně

Realizace veřejných
soutěží v programech
EPSILON, DELTA,
ZÉTA, ÉTA, THÉTA

5/2018 - schválení programu
vládou a následné vyhlášení
veřejné soutěže (1. polovina
roku 2019)

03/2017 - vyhlášena
GAMA, PP2 - Seal of
Excellence
10/2017 - vyhlášení
společné veřejné
soutěže v programu
EPSILON v rámci

12/2018 – plánované vyhlášení
společné veřejné soutěže v
programu EPSILON v rámci
schématu M-ERA NET 2
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

ERANET
COFUND
a
implemen
tace
nástroje
Seal of
Excellenc
e

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

společné projekty.
Implementace nástroje
Seal of Excellence
umožňujícího
podpořit vynikající
projekty
nepodpořené v
programu
Horizon 2020.

Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

schématu CHIST ERA
III. - zaměřeno na
robotiku a Industry 4.0
12/2017 – plánované
vyhlášení společné
veřejné soutěže v
programu ZÉTA v
rámci schématu
GENDER NET
COFUND

ÚV RVV

Národní
politika
výzkumu,
vývoje a
inovací
Nelegislativní
České
republiky
na léta
2016 –
2020

Rozvoj klíčových
oblastí, mezi které
patří řízení systému
VaVaI, veřejný sektor
VaVaI, spolupráci
soukromého a
veřejného sektoru
VaVaI, inovace a
výzvy pro zaměření
VaVaI.

Rozvoj aplikovaného
výzkumu, podpora
konkurenceschopnosti
průmyslu a služeb,
zlepšení mezinárodních
aktivit.

MPO

Národní
Spolupráce mezi
Efektivní zacílení
výzkumná
výzkumnou oblastí,
finančních prostředků
a inovační Nelegislativní podnikatelskou sférou a
- evropských,
strategie
vysokými školami v tzv. národních, krajských a
pro
procesu EDP
soukromých – na
inteligent
(entrepreneurial
aktivity vedoucí k

Rozvoj aplikovaného
výzkumu, podpora
konkurenceschopnosti
průmyslu a služeb,
zlepšení mezinárodních

Vytyčit hlavní směr
vývoje v oblasti
výzkumu, vývoje a
inovací (VaVaI)

Stav realizace

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Schváleno usnesením
vlády ze dne 17. 2. 2016
č. 135. Pokračování
Na období 2021+ bude
realizace opatření NP
připravena
nová Národní
VaVaI, zejména v
politika VaVaI. Příprava
kontextu podpory
Zprávy o hodnocení plnění
provázanější spolupráce
opatření Národní politiky
akademické a
VaVaI,
aktualizace Národní
podnikové sféry ve
politiky VaVaI a tvorba
výzkumu a vývoji. Do
Národní
politiky VaVaI 2021+
konce 2018 bude vládě
probíhá
v úzké spolupráci
předložena zpráva o
RVVI/UV-RVV s MŠMT a
hodnocení plnění
MPO
v rámci Pracovní skupiny
opatření NP VaVaI,
k
aktualizaci
Národní politiky
jejíž součástí bude
VaVaI, ustavené v 1. polovině
aktualizace Národní
roku 2018.
politiky VaVaI na
období 2019 – 2020.
Schváleno usnesením
V prvním čtvrtletí 2019 bude
vlády ze dne 11. 7. 2016
finalizována střednědobá
č. 634. Průběžně
evaluace. Samostatným úkolem
probíhá EDP na národní
je revize EDP 2019+, jejímž
i krajské úrovni k
cílem je dosažení vyšší míry
zpřesnění prioritních
transparentnosti a koordinace
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(1)
(2)

Název
opatření
(3)

ní
specializa
ci České
republiky
(Národní
RIS3
strategie)

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

ÚV RVV

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

discovery proces) za
rozšíření výzkumných
účelem podpory
a inovačních kapacit a
konkurenceschopné
do prioritně
ekonomiky založené na
vytyčených
znalostech. RIS3
perspektivních oblastí.
strategie současně
Cílem je maximální
působí jako tzv.
využití znalostního
předběžná podmínka
potenciálu, a to jak na
projektů OP se
národní tak regionální
zaměřením na VaVaI.
úrovni. Kombinace
Pokud chtějí žadatelé
obou úrovní má mít
uspět, musí svůj projekt
přímý efekt na
propojit s některou z
snižování
RIS3 priorit. Existencí
nezaměstnanosti a
RIS3 podmínila EK
posílení
spuštění dotací ESIF do konkurenceschopnosti
VaVaI v ČR.
ekonomiky.

Implementace Metodiky
Metodika
hodnocení výzkumných
hodnocení
organizací a programů
výzkumný
účelové podpory
Nelegislativní
ch
výzkumu, vývoje a
organizací
inovací, schválené
2017+
usnesením vlády ze dne
8. února 2017 č. 107
(„dále jen M17+“).

Nahradit předchozí
systém včetně tzv.
Metodiky 2013 a
zavést standardy
hodnocení
identifikující kvalitu
na základě
mezinárodně
uznávaných přístupů.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
aktivit.

Identifikace
excelentního výzkumu,
využití odborného peer
review, akcentování
mise VO při jejich
hodnocení, podpora
aplikovaného výzkumu
a výzkumu
financovaného ze
soukromých zdrojů.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

témat. V prosinci 2017
byl zahájen proces
aktualizace RIS3 s cílem
potvrdit či rozšířit
stávající systém
ekonomické a
výzkumné specializace.
V průběhu tohoto
procesu se konalo
celkem 15 samostatných
jednání národních
inovačních platforem a
byl ukončen v září 2018.
Aktualizovaná RIS3
bude předložena vládě
do 31. 12. 2018, a poté
zaslána ke schválení
Evropské komisi.
V květnu 2018 byla dále
zahájena práce na
střednědobé evaluaci
RIS3 (termín předložení
vládě 30. 6. 2019).

při stanovování prioritních
inovačních oblastí. Průběžným
úkolem až do konce r. 2020 je
příprava Národní RIS3
strategie 2021+, která bude
základní podmínkou (enabling
condition) kohezní politiky pro
programové období 2021-2027.
Jejím podkladem bude externí
nezávislá analýza překážek
VaVaI v ČR. Každoročním
výstupem je Zpráva o realizaci
a Plán implementace.

Realizace další fáze
implementace M17+ na
národní úrovni.

Plněno
průběžně

Realizace hodnocení na
národní úrovni v prvním
roce implementace
Příprava a realizace
M17+ (náběh Modulů
kompletního hodnocení v
1 a 2)
souladu s M17+ ve spolupráci s
poskytovateli (Modul 3 -5)
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3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

3.5.2.
Doprava

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

ÚV RVV

Zavést systém
financování VaVaI ze
Vytvoření finančně
státního rozpočtu,
stabilního a dlouhodobě
který by zajistil
udržitelného prostředí
Dlouhodo
dlouhodobou finanční
pro základní i
bé
Reagovat na hlavní
stabilitu subjektů
aplikovaný výzkum a
strategick
nedostatky systému
provádějících základní
vývoj, podpora
é
VaVaI v ČR
nebo aplikovaný
Nelegislativní
konkurenceschopnosti
financová
implementací nástrojů v
výzkum a vývoj,
českých podniků
ní
oblasti finančního
přispěl ke zvýšení
zvýšením jejich
systému
řízení.
kvality českého VaV a
inovačních aktivit na
VaVaI
zajistil dlouhodobou
základě nových
udržitelnost nejen
poznatků pocházejících
VaV, ale celého
z výzkumu a vývoje
národního
hospodářství.

MD

Zajištění přípravy
projektů dopravní
infrastruktury tak, aby
absorpční kapacita
Implementace projektů
Efektivní
umožňovala
v souladu s Dopravní
strategick
proinvestovat
politikou ČR 2014-2020
é
příslušné evropské
Nelegislativní s výhledem do 2050 a
plánování
fondy (CEF, FS,
klíčovým strategickým
a jeho
ERDF), jakož i
dokumentem Dopravní
realizace
prostředky
z národních
sektorové strategie
zdrojů. Postupná
realizace projektů s
nejvyšší přidanou
hodnotou za

3.5.2. Doprava
Zlepšení dostupnosti ČR
a regionů a z toho
plynoucí zvýšená
konkurenceschopnost.
Vytváří předpoklady pro
rozvoj ostatních sektorů
a vliv na HDP je tak ve
velké většině nepřímý.
Snížení dopadů na
zdraví obyvatelstva a
produkce skleníkových
plynů. Konkrétní
ekonomická efektivnost
se u jednotlivých

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Dne 11. 10. 2017 byl
vládě předložen materiál
„Dlouhodobé
strategické financování
systému výzkumu,
vývoje a inovací“.
Materiál ve stručnosti
charakterizuje
nejvýraznější nedostatky
systému VaVaI v ČR,
definuje hlavní cíle a
navrhuje konkrétní
opatření k jejich
nápravě, která spadají
do oblasti finančního
řízení VaVaI. Jednotlivá
opatření jsou postupně a
průběžně
implementována.

Motivace podnikatelských
subjektů k navýšení
soukromých zdrojů
vynaložených na VaV (cílová
hodnota v poměru k HDP 1,5%
v roce 2024) – připravován
návrh změn v systému
daňových odpočtů na výzkum a
vývoj.
Stabilizace výzkumné základny
postupným navyšováním
podpory výzkumu a vývoje ze
státního rozpočtu, lepší zacílení
těchto prostředků.
Zvýšení efektivnosti účelové
podpory, odstranění duplicit ve
financování.
Lidské zdroje – podpora
mladých vědců

Opatření je plněno
průběžně.

Plánované ukončení je
dlouhodobějšího charakteru.
Dokončení hlavní sítě TEN-T
do roku 2030, globální sítě
TEN-T do roku 2050, další
národní a regionální projekty
po roce 2050.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

vynaložené peníze dle
strategických
dokumentů.

3.5.2.
Doprava

3.5.2.
Doprava

MD

MD

Legislativní
(přehled
Zlepšení
návrhů uvádí
legislativn
Dopravní
ích
politika ČR
podmínek
pro období
2014 - 2020

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
projektů liší.

Zlepšení dostupnosti ČR
a regionů a z toho
plynoucí zvýšená
Novelizace
konkurenceschopnost.
Urychlení, zkvalitnění a příslušných zákonů: Vytváří předpoklady pro
zlevnění přípravy a
(i) zákon č. 416/2009 rozvoj ostatních sektorů
realizace staveb,
Sb. o urychlení
a vliv na HDP je tak ve
harmonizace podmínek
výstavby dopravní,
velké většině nepřímý.
pro podnikání v
vodní a energetické
Snížení dopadů na
jednotlivých druzích
infrastruktury
zdraví obyvatelstva a
dopravy.
v návaznosti na novelu produkce skleníkových
stavebního zákona.
plynů. Konkrétní
ekonomická efektivnost
se u jednotlivých
projektů liší.

Kvalitnější silniční
Rozvoj
infrastruktura, kvalitní
silniční
napojení na okolní státy
Nelegislativní
infrastrukt
a kvalitní napojení
ury
rozvojových oblastí
definovaných v SRR.

Příprava a realizace
projektů dle
strategických
dokumentů MD.

Zlepšení dostupnosti ČR
a regionů a z toho
plynoucí zvýšená
konkurenceschopnost.
Vytváří předpoklady pro
rozvoj ostatních sektorů
a vliv na HDP je tak ve
velké většině nepřímý.
Snížení dopadů na
zdraví obyvatelstva a
produkce skleníkových
plynů. Konkrétní
ekonomická efektivnost
se u jednotlivých
projektů liší.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Opatření je plněno
průběžně.

Ano

Plněno
průběžně

Poslanecká novela
Jedná se o oblast, která se musí
(zákon č. 169/2018 Sb.)
trvale optimalizovat dle vývoje
je tzv. hot-fixem, v
sektoru.
současné době se
připravuje další - vládní
novela zákona č.
416/2009 Sb.

Opatření je plněno
průběžně.

Plánované ukončení je
dlouhodobějšího
charakteru. Dokončení hlavní
sítě TEN-T do roku 2030,
globální sítě TEN-T do roku
2050, další národní a regionální
projekty po roce 2050.
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3.5.2.
Doprava

3.5.2.
Doprava

MD

MD

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Kvalitnější železniční
Rozvoj
infrastruktura, kvalitní
železniční
napojení na okolní státy
Nelegislativní
infrastrukt
a kvalitní napojení
ury
rozvojových oblastí
definovaných v SRR.

Rozvoj
Spolehlivé napojení ČR
vnitrozem
na síť evropských
Nelegislativní
ské vodní
vodních cest a námořní
dopravy
přístavy.

Cíle opatření
(6)

Příprava a realizace
projektů dle
strategických
dokumentů MD.

Příprava a realizace
projektů dle
strategických
dokumentů MD.

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
Zlepšení dostupnosti ČR
a regionů a z toho
plynoucí zvýšená
konkurenceschopnost.
Vytváří předpoklady pro
rozvoj ostatních sektorů
a vliv na HDP je tak ve
Plněno
velké většině nepřímý.
průběžně
Snížení dopadů na
zdraví obyvatelstva a
produkce skleníkových
plynů. Konkrétní
ekonomická efektivnost
se u jednotlivých
projektů liší.

Zlepšení dostupnosti ČR
a regionů a z toho
plynoucí zvýšená
konkurenceschopnost.
Vytváří předpoklady pro
rozvoj ostatních sektorů
a vliv na HDP je tak ve
velké většině nepřímý.
Snížení dopadů na
zdraví obyvatelstva a
produkce skleníkových
plynů. Konkrétní
ekonomická efektivnost
se u jednotlivých
projektů liší

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Opatření je plněno
průběžně.

Plánované ukončení je
dlouhodobějšího charakteru.
Dokončení hlavní sítě TEN-T
do roku 2030, globální sítě
TEN-T do roku 2050, další
národní a regionální projekty
po roce 2050.

Opatření je plněno
průběžně.

V září 2017 vzala vláda na
vědomí dokument Koncepce
vodní dopravy. V roce 2018
v lednu vláda stanovila
převažující veřejný zájem ve
prospěch vodní dopravy.
Zákonným předpokladem
schválení Koncepce vodní
dopravy je stanovení
kompenzačních opatření, která
jsou prověřována odbornými
studiemi, jež budou tvořit
podklad pro stanovisko
příslušného orgánu ochrany
přírody. V návaznosti na tento
krok bude pokračovat
posouzení EIA na projekt
Plavební stupeň Děčín.
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3.5.2.
Doprava

3.5.2.
Doprava

MD

MD

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Uplatnění principu
komodality (využití
Rozvoj
potenciálu železniční a
multimod
Nelegislativní vodní dopravy, zvýšení
ální
podílu těchto druhů
dopravy
dopravy na celkových
přepravních výkonech).

Inteligent
ní
Nelegislativní
dopravní
systémy

Naplňování návazných
opatření Akční plán
rozvoje inteligentních
dopravních systémů
(ITS) v ČR do roku
2020 (s výhledem do
roku 2050)
prostřednictvím
realizačních projektů
ITS podřízených
organizací MD

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
Zlepšení dostupnosti ČR
Příprava a realizace
a regionů a z toho
projektů dle
plynoucí zvýšená
strategických
konkurenceschopnost.
dokumentů.
Vytváří předpoklady pro
MD. Připravuje se
rozvoj ostatních sektorů
program zaměřený na a vliv na HDP je tak ve
Plněno
modernizaci
velké většině nepřímý.
průběžně
stávajících terminálů a
Snížení dopadů na
výstavbu nových
zdraví obyvatelstva a
terminálů
produkce skleníkových
kombinované dopravy
plynů. Konkrétní
(pro vlaky délky 740 ekonomická efektivnost
m).
se u jednotlivých
projektů liší.
Vytvoření a používání
veřejně přístupných
(otevřených) dopravních
dat ve strojově čitelném
formátu a vytvoření a
Systematické utváření
používání
inteligentního
standardizovaných
dopravního systému,
digitálních map podle
který umožní
příslušných standardů.
bezpečný, plynulý,
Vymezení rozhraní mezi
ekonomicky vyvážený
systémy a jejich
a k okolnímu prostředí
součástmi tak, aby tato
šetrný pohyb osob a
rozhraní bylo možné
zboží
standardizovat, a tím
uvolnit trh se zařízeními
ITS, která by byla
zaměnitelná (tj. na
výrobci nezávislá). V
konečném důsledku tato

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Opatření je plněno
průběžně.

Plánované ukončení je
dlouhodobějšího charakteru.
Dokončení hlavní sítě TEN-T
do roku 2030, globální sítě
TEN-T do roku 2050, další
národní a regionální projekty
po roce 2050.

Opatření je plněno
průběžně.

Realizace Implementačního
plánu
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3.5.2.
Doprava

MD

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Zajištění pokračování
financování Rámcového
Investice
projektu k implementaci
do
Nelegislativní podpory, kterou ESA
kosmický
poskytne aktivitám
ch aktivit
týkajícím se vesmíru v
ČR

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
skutečnost významně
ovlivní nejen cenu
těchto systémů (i pro
veřejného zadavatele),
ale také jejich
využitelnost k jiným
účelům (aplikacím),
kompatibilitu a
případnou rozšiřitelnost
(do dalších systémů).
Zlepšení řízení
dopravního provozu a
zlepšení řízení
mimořádných situací.
Snížení nehodovosti a
snižování následků
závažných zranění

Cílem Rámcového
projektu je zajištění
podmínek českým
subjektům pro rozvoj
strategicky
významných
kosmických
technologií, které jim
umožní přímou
konkurenci velkým
zahraničním
společnostem a účast
v evropských i
globálních
dodavatelských
řetězcích.

Účast v evropských i
globálních
dodavatelských
řetězcích. Rozvoj
technologií, které jsou
natolik strategické, že si
je ČS chrání a ve
volitelných programech
se rozvíjí buď až od
určitého stupně
technologické
připravenosti nebo je
velké společnosti
rozvíjejí mimo volitelné
programy a následně je
uplatňují jako součást
svých dodávek. To jim

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Částečně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Financování
Rámcového projektu na
rok 2019 bylo uplatněno
v přípravě rozpočtu a to
nejen na r. 2019, ale i ve
střednědobém výhledu.

Zajištění financování
Rámcového projektu i
volitelných programů ESA ve
střednědobém výhledu do r.
2023.
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3.5.2.
Doprava

MMR

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Legislativní
(nový stavebn
Rekodifik
í zákon
ace
a novelizace
veřejného
několika
stavebníh
desítek
o práva
dalších
zákonů)

Popis opatření
(5)

Vytvoření nového
stavebního zákona a
jeho prováděcích
předpisů, revize všech
zákonů souvisejících
(odhadem 81 zákonů),
optimalizace systému
veřejného stavebního
práva. Aby byla úprava
veřejného stavebního
práva efektivní a
funkční, přinesla
skutečné zjednodušení
přípravy staveb a
povolovacích procesů,
je nezbytné připravit
nejen nový stavební
zákon, ale je nutné
navrhnout a přijmout i
zásadní úpravy mnoha
souvisejících zákonů a
provést též podstatnější
reformu veřejné správy
v ČR.

Cíle opatření
(6)

Zjednodušení a
zrychlení plánovacích
a povolovacích
procesů na úseku
veřejného stavebního
práva.
Zvýšení stability a
jistoty v území

Očekávané dopady
Splněno
opatření (na státní
(ANO/NE/
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
dává značnou
konkurenční výhodu pro
účast na rozvoji
komponent do
družicové systémy či
nosné rakety, kterou si
zajistí účast
v dodavatelském řetězci
po celou dobu výroby
produktu.

Zrychlení, zefektivnění
a zjednodušení přípravy
staveb.

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

V návaznosti na
materiál „Rekodifikace
veřejného stavebního
práva – Základní teze.“,
který vláda vzala na
vědomí 9/2017,
předložilo 09/2018
MMR vládě materiál
„Rekodifikace
veřejného stavebního
práva - Informace o
hlavních směrech a
cílech rekodifikace“.
Materiál obsahuje
informace o právním
okolí stavebního
zákona, roztříštěnosti a
obsáhlosti problematiky
veřejného stavebního
práva v ČR, definice
hlavních problémů,
návrhy řešení, cíle v
jednotlivých oblastech a
předpokládaný

Příprava, projednání (03/2019)
a schválení věcného záměru
nového stavebního zákona
(03/2020).
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

harmonogram prací. K
zajištění efektivního a
co nejrychlejšího
postupu při rekodifikace
veřejného stavebního
práva bylo dne 8.
10.2018 uzavřeno
Memorandum o
spolupráci MMR a
Hospodářské komory na
přípravě věcného
záměru nového
stavebního zákona a
následně i návrhu
nového stavebního
zákona.

3.5.2.
Doprava

MMR

Novela
stavebníh
o zákona

Legislativní

Vzhledem k tomu, že
proces rekodifikace
veřejného stavebního
práva bude i podle
velmi ambiciózního
Zjednodušení a
časového
zrychlení plánovacích
harmonogramu časově
a povolovacích
náročný, byla v
procesů
na úseku
materiálu „Rekodifikace
veřejného stavebního
veřejného stavebního
práva.
práva - Informace o
Zvýšení stability a
hlavních směrech a
jistoty v území
cílech rekodifikace“
navržena čtyři témata na
dílčí novelu stavebního
zákona a správního
řádu:
Fikce souhlasného

Zrychlení, zefektivnění
a zjednodušení přípravy
staveb.

Plněno
průběžně

Novela stavebního
zákona bude součástí
novely zákona č.
416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby
dopravní, vodní
a energetické
infrastruktury, který
bude předložen vládě do
konce roku 2018.

Projednání návrhu zákona
v roce 2019.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

závazného stanoviska,
Zjednodušení
přezkumu závazných
stanovisek
Zavedení dokumentace
na úrovni státu
podrobně řešící záměr
náležející do
kompetence centrálních
orgánů,
Zavedení Národního
geoportálu územního
plánování.

NV 468/2012
Sb., o použití
prostředků
Podpora
Státního
3.5.3
úspor
fondu rozvoje
Energetik
energie
bydlení
aa
MMR- v bytovýc formou úvěrů
energetic SFRB h domech poskytnutých
ká
–
právnickým a
účinnost
Panel 201
fyzickým
3+
osobám
na opravy a
modernizace
domů

3.5.3
MZe
Energetik (MPO)
aa

Využití
biomasy

Nelegislativní

Zvýhodněné úvěry na
opravy a modernizace
bytových domů, jejichž
součástí jsou opatření
vedoucí ke snížení
energetické náročnosti.

Zajištění efektivního a
účelného využití
energetického

3.5.3 Energetika a energetická účinnost
Prorůstové opatření s
multiplikačním efektem
Komplexní opravy a
– zvýhodněný úvěr je
modernizace bytových
iniciátorem
domů – prodloužení
modernizací, 1 mil. Kč
životnosti bytových
úvěru vyvolá celkovou
domů, snížení
stavební investici ve
energetické náročnosti výši min. 1,2 mil. Kč a
Plněno
bytových domů a tím
přinese do státního
průběžně
snížení nákladů
rozpočtu na daních 0,4
domácností
mil. Kč. Současně dojde
na energie, pozitivní
ke snížení spotřeby
dopad na české
energie na vytápění v
stavebnictví a státní
bytových domech.
rozpočet.
Ve schváleném rozpočtu
SFRB na rok 2018 je
500 mil. Kč.
Efektivní využití
biomasy v centrálních
i decentrálních

Opatření má eliminovat
potenciální negativní
dopady energetického

Plněno
průběžně

Program Panel 2013+ je
pokračováním programu
Panel a Nový Panel,
došlo ke změně formy
Novelizace nařízení vlády – s
podpory z úrokové
cílem umožnění poskytování
dotace na nízkoúročený úvěrů i na činnost na které byla
úvěr. Program Panel
poskytnuta dotace z národních
2013+ je účinný od 11.
nebo evropských zdrojů.
1. 2013 a novelizovaný
k 8. 8. 2014. Program je
otevřen průběžně.

V roce 2017
pokračovala v rámci
PRV operace 6.4.3

Probíhá příprava dalších
opatření na podporu
udržitelného energetického
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Název
opatření
(3)

energetic
ká
účinnost

3.5.3
Energetik
aa
energetic
ká
účinnost

3.5.3
Energetik
aa
energetic
ká
účinnost

MPO

MPO

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

potenciálu zemědělské
biomasy a lesní
dendromasy vyrobené v
ČR.

výrobnách tepla a
elektřiny. Odstranění
duplicit a překryvu
podpor. Zvýšení
podílu biomasy (v
rámci OZE) na
energetickém mixu
ČR.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
využití biomasy na
zabezpečení potravin
nebo složky životní
prostředí a zároveň
maximalizovat přínosy
energetického využití
biomasy k
zaměstnanosti a
energetické
soběstačnosti.

Doplňkový program
operačních programů
Vzdělávání v oblasti
financovaných z ESIF.
úspor energie.
Podpora investičních a
Rozhýbání
zejména neinvestičních
soukromých
Rozpočet programu na
Program
Nelegislativní tzv. měkkých opatření s finančních prostředků
období 2017-2021 je
EFEKT 2
cílem rozhýbat
do oblasti zvyšování maximálně 750 mil. Kč.
soukromé finanční
energetické účinnosti.
prostředky do oblasti Podpora energetického
zvyšování energetické
managementu.
účinnosti.

Program
ENERG

Program je jedním z
Cílem programu je
pilotních projektů
usnadňovat
rozvoje finančních
podnikatelům na
nástrojů v ČR. Program
území hl. m. Prahy
zaplňuje dosavadní
přístup k financování
mezeru ve financování
projektů zaměřených
Nelegislativní projektů energetických na snížení energetické
úspor pro podniky
náročnosti jejich
působící na území
činnosti nebo využití
Prahy. V rámci
energie z
programu jsou
obnovitelných zdrojů
poskytovány bezúroční
pro jejich činnost za
úvěry s finančním
účelem dosažení úspor

Nemá přímý dopad na
aktuální státní rozpočet
(program je financován
z výnosů z prodeje
emisních povolenek z
roku 2014).

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Investice na podporu
energie z obnovitelných
zdrojů.

využití biomasy.

V roce 2017 bylo
schváleno 309 žádostí o
dotaci v celkové výši
cca 140 mil. Kč.
V srpnu 2018 byly
vyhlášeny výzvy k
podávání žádostí na rok
2019.

Usnesením vlády č. 469
ze dne 18. 7. 2018 byla
schválena změna
programu ENERG. Dne
6. 9. 2018 byla
vyhlášena II. výzva. Do
31. 12. 2019 probíhá
sběr žádostí.

Vyhlášení výzvy v jarním
termínu 2018 k příjmu žádostí
o dotaci pro relevantní operace
PRV 2014-2020.

Přijímání žádostí o dotaci na
rok 2019 (u většiny aktivit do
30. 11. 2018).

Příjem žádostí (do 31. 12.
2019) a podpora realizace
energeticky úsporných
projektů.
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3.5.3
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prostředí,
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é
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zeměděls
ká
politika

MŽP

Název
opatření
(3)

Program
Nová
zelená
úsporám

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

příspěvkem za dosažení
výsledků realizace
projektu a finančního
příspěvku na úhradu
nákladů energetického
posudku.

energie v konečné
spotřebě a tím
přispívat ke zvýšení
jejich
konkurenceschopnosti
v souladu s
environmentální
politikou trvale
udržitelného rozvoje
EU.

Koncipován jako
jedno z hlavních
alternativních
politických opatření
ČR k naplňování cílů
v oblasti úspor energie
na straně konečné
Program NZÚ slouží
spotřeby dle článku 7
převážně k podpoře
a současně
opatření vedoucích ke
k naplňování
zvýšení energetické
orientačního
účinnosti budov (snížení
vnitrostátního cíle
Nelegislativní energetické náročnosti
energetické účinnosti
včetně výměny
dle článku 3 a podoře
nevyhovujících zdrojů
realizace opatření
na vytápění a podpory
vedoucích k úsporám
využívání obnovitelných
energie v budovách
zdrojů energie).
ústředních institucí dle
článku 5 směrnice
Evropského
parlamentu a Rady
2012/27/EU o
energetické účinnosti i
mimo tento článek.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Na každou investovanou
1 mld. Kč se
v programu
předpokládají úspory
cca 600 TJ u rodinných
domů a na každou
investovanou 1 mld. Kč
se v programu
předpokládají úspory
cca 200 TJ u bytových
domů. Dalším odhadem
jsou úspory energie u
budov veřejného sektoru
ve výši cca 200 TJ na
každou investovanou 1
mld. Kč

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

V roce 2015 proběhla 2.
výzva pro rodinné domy
a 1. výzva pro bytové
domy na území hl.
města Prahy.
Od října 2015 probíhá
příjem žádostí do 3.
výzvy pro rodinné domy
s kontinuálním a
dlouhodobým
podáváním žádostí. K
31. 8. 2018 bylo
v sektoru rodinných
domů aktivních 28 331
žádostí s požadovanou
výší podpory za 5 867
mil. Kč (proplaceno
bylo 21 557 žádostí za 3
828 mil. Kč).
Pro bytové domy na
území hl. m. Prahy jsou
v rámci 2. výzvy pro
bytové domy přijímány
žádosti od poloviny
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

března 2016. Rovněž se
jedná o kontinuální a
dlouhodobou výzvu,
kdy se předpokládá
ukončení příjmu žádostí
buď vyčerpáním
stanovené alokace, nebo
nejpozději do konce
roku 2021. K 31. 8.
2018 bylo aktivních 427
žádostí s požadovanou
výší podpory za 359,6
mil. Kč (proplaceno
bylo 276 žádostí za
207,6 mil. Kč).
Dne 21. 11. 2016 byla
vyhlášena 3. Výzva pro
podporu výstavby
bytových domů s velmi
nízkou energetickou
náročností, s termínem
zahájení příjmu žádostí
od 9. 1. 2017. Jedná se o
podporu výstavby
nových bytových domů
s velmi nízkou
energetickou náročností
na území České
republiky. K 31. 8. 2018
bylo aktivních 9 žádostí
s požadovanou výší
podpory 41,2 mil. Kč
(proplacena zatím
nebyla žádná žádost).
Usnesením vlády ČR č.
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

955 ze dne 2. 11. 2016
bylo ministru životního
prostředí uloženo
vyčlenit a poskytnout
podporu z prostředků
programu NZÚ na
energeticky úsporná
opatření v budovách
ústředních institucí
uvedených v Plánu
rekonstrukce objektů v
působnosti článku 5
směrnice EP a Rady
2012/27/EU o
energetické účinnosti
pro rok 2016 s
výhledem do roku 2020
formou posílení
vlastních zdrojů
žadatele u schválených
žádostí podaných ve
vyhlašovaných výzvách
v rámci specifického
cíle 5.1 (Snížit
energetickou náročnost
veřejných budov a
zvýšit využití
obnovitelných zdrojů
energie) prioritní osy 5
(Energetické úspory)
OPŽP ve výši 45 % ze
způsobilých výdajů.
Dále bylo uloženo
vyčlenit a poskytnout
podporu z prostředků
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

programu NZÚ v
celkové výši 1 260 mil.
Kč organizačním
složkám státu, státním
příspěvkovým
organizacím a veřejným
výzkumným institucím,
na energeticky úsporná
opatření v budovách
mimo působnost článku
5 směrnice EP a Rady
2012/27/EU ze dne 25.
10. 2012 o energetické
účinnosti formou
posílení vlastních zdrojů
žadatele u schválených
žádostí podaných ve
vyhlašovaných výzvách
v rámci specifického
cíle 5.1 prioritní osy 5
(Energetické úspory)
OPŽP v maximální výši
45 % ze způsobilých
výdajů.
V rámci 19. 39. a 70.
výzvy OPŽP bylo
podáno a schváleno k
podpoře z NZÚ 136
projektů s požadavkem
na spolufinancování z
NZÚ ve výši 1 706 mil
Kč. K 31. 8. 2018 bylo
podpořeno 26 projektů
částkou 117 mil. Kč.
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3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls
ká

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

MZe

Podpora
živočišné
výroby a
pěstování
ovoce a
zeleniny,
včetně
brambor,
chmele a
cukrové
řepy

MZe

Investiční opatření
Legislativní i
spojená
s rozvojem
Podpora nelegislativní
technologického
rozvoje
(balíček
výzkumu a inovací v
technologi reformních
oblasti výroby,
ckého
nařízení
výzkumu
přijatých v marketingu a organizace
(technika, technologie,
a inovací
rámci
osiva,
sadba, plemenný
reformy SZP)
materiál atd.). Vytvoření

Legislativní i
nelegislativní
(balíček
reformních
nařízení
přijatých v
rámci
reformy SZP)

Zapojení vhodných
nástrojů I. a II. pilíře
SZP pro maximální
podporu citlivých
komodit (ovoce,
zeleniny, brambor,
cukrové řepy, chmele,
bílkovinných plodin,
dojnic, telat masného
typu, ovcí a koz).

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
Splněno
Stav realizace
opatření (na státní
(ANO/NE/
Dosavadní pokrok
Další plánované kroky
rozpočet, hospodářské, ČÁSTEČNĚ/P
(9)
(10)
sociální, na životní
LNĚNO
prostředí atd.)
PRŮBĚŽNĚ)
(7)
(8)
3.5.4 Životní prostředí, udržitelné využívání zdrojů a zemědělská politika
Nařízení vlády č.
50/2015 Sb., na základě
kterého jsou upraveny
Od poloviny dubna do
podmínky vyplácení
poloviny května 2018 proběhne
podpor, bylo částečně
příjem žádostí o podpory
Stabilizace sektoru
novelizováno nařízením
přímých plateb.
citlivých komodit.
vlády č. 427/2017 Sb. s
Postupné zvyšování
účinností od 1. 1. 2018.
Schválení a realizace projektů z
soběstačnosti ČR v
Zajištění růstu i
výzev roku 2017. Vyhlášení
produkci těchto
V roce 2017 byly v
stabilizace zemědělské
dalších výzev v jarním a
komodit. Zvýšení
rámci PRV vyhlášeny v
produkce, a to
podzimním termínu 2018 k
konkurenceschopnosti
Plněno
jarním a podzimním
zejména v odvětvích s
příjmu žádostí o dotaci pro
zemědělství,
průběžně
kole výzvy pro operace
přidanou hodnotou a
relevantní operace PRV 2014modernizace
4.1.1 Investice do
zlepšování vztahu
2020. Příprava podmínek pro
zemědělských podniků,
hmotného majetku,
zemědělství k půdě.
vyhlášení výzvy k příjmu
zvýšení jejich hrubé
4.2.1 Zpracování a
žádostí o dotaci pro relevantní
přidané hodnoty a účasti
uvádění na trh
opatření PRV 2014-2020 v
na trhu, zvýšení
zemědělských produktů,
roce 2019. Zároveň
zaměstnanosti.
6.4.1 Investice do
prosazování priorit ČR v rámci
nezemědělských
diskusí o nastavení SZP po
činností a 6.4.3
roce 2020.
Investice na podporu
energie z obnovitelných
zdrojů.

Zlepšení transferu
výstupů výzkumu do
praxe.

Intenzivnější spolupráce
výzkumných institucí s
praxí, realizace projektů
spolupráce.

Plněno
průběžně

Vyhlášení výzvy k
Schválení a realizace projektů z
příjmu žádostí o dotaci
výzev roku 2017. Vyhlášení
pro relevantní operace
dalších výzev v jarním a
PRV 2014–2020:
podzimním termínu 2018 k
Podpora vývoje nových
příjmu žádostí o dotaci pro
produktů, postupů a
relevantní operace PRV 2014technologií v
2020. Příprava podmínek pro
zemědělské prvovýrobě,
vyhlášení výzvy k příjmu
Podpora vývoje nových žádostí o dotaci pro relevantní
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

podmínek aktivní
participace českého
zemědělství,
potravinářství a lesnictví
v rámci Evropského
inovačního partnerství
za předpokladu
podstatného zlepšení
transferu výstupů
výzkumu do praxe.

politika

3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Popis opatření
(5)

MZe

Zvýšení
významu
Investiční podpory pro
zemědělst Legislativní i modernizaci a inovaci
ví,
nelegislativní
zemědělských a
potravinář
(balíček
lesnických podniků.
ství a
reformních
Podpora rozvoje
lesnictví v
nařízení
zpracovatelských forem
rozvoji
přijatých v
tzv. krátkých řetězců
venkova a
rámci
včetně dalšího rozvoje
podpoře reformy SZP) regionálních a místních
zaměstnan
trhů.
osti

Modernizovaná
zemědělská produkce.

Zvýšení hrubé přidané
hodnoty v
podporovaných
podnicích a tvorba
pracovních míst.

MZe

Řešení
problemat
iky
životního
prostředí a
změny
klimatu

Podpora takových
způsobů hospodaření se
zemědělskou a lesní
půdou, které přispívají k
zachování biodiverzity,
zabránění degradaci půd
a vody, adaptaci na
změnu klimatu nebo její

Obnova, ochrana a
zlepšování
ekosystémů závislých
na zemědělství a
lesnictví, včetně
podpory účinného
využívání zdrojů a
podpora přechodu na

Zlepšení biologické
rozmanitosti a zajištění
udržitelného
hospodaření v souladu s
ochranou životního
prostředí a jeho složek
včetně adaptace odvětví
na klimatickou změnu a

Legislativní

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

produktů, postupů a
technologií při
zpracování
zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh,
Podpora operačních
skupin a projektů EIP v
zemědělství.

opatření PRV 2014-2020 v
roce 2019.

Vyhlášeny výzvy k
příjmu žádostí o dotaci
pro relevantní opatření
Schválení a realizace projektů z
PRV 2014–2020:
výzev roku 2017. Vyhlášení
Investice do hmotného
dalších výzev v jarním a
majetku, Investice do
podzimním termínu 2018 k
rozvoje lesních oblastí,
příjmu žádostí o dotaci pro
Spolupráce, Rozvoj
relevantní operace PRV 2014zemědělských podniků a
2020. Příprava podmínek pro
podnikatelské činnost.
vyhlášení výzvy k příjmu
Příprava podmínek pro
žádostí o dotaci pro relevantní
vyhlášení výzvy k
opatření PRV 2014-2020 v
příjmu žádostí o dotaci
roce 2019.
pro relevantní opatření
PRV 2014–2020 v roce
2018.
Dne 1. 3. 2017 nabyla
S ohledem na zkušenosti s
účinnosti nařízení vlády,
administrací opatření v roce
kterými jsou
2017 a konzultace s NGO
novelizována nařízení
budou novelizována příslušná
vlády 74/2015 Sb.,
nařízení vlády, kterými jsou
75/2015 Sb. a 76/2015
implementována plošná
Sb., implementující
environmentální opatření PRV.
environmentální
Příjem žádostí o dotaci v rámci
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ká
politika

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

mitigaci.

nízkouhlíkovou
ekonomiku v
odvětvích zemědělství,
potravinářství a
lesnictví, která je
odolná vůči změně
klimatu.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
podpora jejímu
předcházení na 1,2 mil.
ha zemědělské a lesní
půdy.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

opatření Program
rozvoje venkova 20142020 (konkrétně se
jedná o agroenvironmentálněklimatické opatření,
opatření Ekologické
zemědělství a dobré
životní podmínky
zvířat).

nařízení vlády v termínu do 15.
5. 2018.
Vyhlášení výzev k příjmu
žádostí o dotaci pro relevantní
operace PRV 2014-2020 v roce
2018.
Příprava podmínek pro
vyhlášení výzvy k příjmu
žádostí o dotaci pro relevantní
opatření PRV 2014-2020 v
roce 2019.

Dne 1. 10. 2017 nabyla
účinnosti nařízení vlády,
kterými jsou
novelizována nařízení
vlády 75/2015 Sb. a
29/2016 Sb.,
implementující
environmentální
opatření Program
rozvoje venkova 20142020 (konkrétně se
jedná o agroenvironmentálněklimatické opatření
lesnickoenvironmentální a
klimatické opatření).
Příjem žádostí o dotaci
v rámci
environmentálních
opatření probíhal od 10.
4. 2017 do 15. 5. 2017.
Příprava podmínek pro
vyhlášení výzvy k
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Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

příjmu žádostí o dotaci
pro relevantní opatření
Program rozvoje
venkova 2014-2020 v
roce 2018.

3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls
ká
politika

3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls
ká
politika

MŽP

MŽP

Nelegislativní
Plán
nástroj pro
odpadové
řízení
ho
odpadového
hospodářs
hospodářství
tví ČR pro
ČR a realizaci
období
dlouhodobé
2015strategie OH
2024
v ČR

Nová
legislativa
v oblasti
odpadové
ho
hospodářs
tví

Legislativní
nástroj

Řízení odpadového
hospodářství ČR a
realizace dlouhodobé
strategie odpadového
hospodářství v ČR
založené na principu
dodržování hierarchie
nakládání s odpady.

Zlepšení stavu
legislativy v oblasti
odpadového
hospodářství ČR.

Předcházení vzniku
odpadů a snižování
měrné produkce
odpadů; minimalizace
nepříznivých účinků
vzniku odpadů a
nakládání s nimi na
lidské zdraví a životní
prostředí; udržitelný
rozvoj společnosti a
přiblížení se k
evropské „recyklační
společnosti“;
maximální využívání
odpadů jako náhrady
primárních zdrojů a
přechod na oběhové
hospodářství.

Implementaci předpisů
EU, zlepšení
dodržování hierarchie
nakládání s odpady.
Zpřehlednění
legislativy
odpadového
hospodářství.

Zlepšení nakládání s
odpady dle hierarchie
nakládání s odpady.
Snížení zdravotního
rizika a negativních
dopadů na životní
prostředí.
Celkově zlepšení
využívání zdrojů.

Zlepšení nakládání s
odpady.

Plněno
průběžně

Plněno
průběžně

Dotace krajům ze SFŽP
na zpracování POH
krajů.
Do června 2016 byly
schváleny všechny
plány odpadového
hospodářství krajů. V
současnosti tedy ČR
disponuje jak národní
strategií, tak
regionálními strategiemi
pro odpadové
hospodářství na
následujících 10 let

Novela zákona o
odpadech č. 185/2001
Sb., ve znění zákona č.
225/2017 Sb., v
souvislosti se změnou
zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a
stavebním řádu.
Účinnost od 1. 1. 2018.

Průběžné plnění opatření POH
ČR a POH krajů.
Všechny POH krajů jsou
přijaty a zveřejněny.

Účinnost nového zákona o
odpadech a nového zákona o
výrobcích s ukončenou
životností bude záviset na
jejich dalším postupu
legislativním procesem. Oba
zákony jsou připraveny pro
schválení novou vládou

Návrhy nových zákonů
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

v oblasti odpadového
hospodářství (zákon o
odpadech, zákon o
vybraných výrobcích s
ukončenou životností a
zákon o obalech) byly
upraveny s ohledem na
nově přijatou evropskou
legislativu a
předpokládá se jejich
projednání v
mezirezortním
připomínkovém řízení
počátkem roku 2019.
Novela zákona o
odpadech v souvislosti s
adaptací nařízení
Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/852 o
rtuti a o zrušení nařízení
(ES) č. 1102/2008 a
nařízení Rady (EU)
2017/997, kterým se
mění příloha III
směrnice Evropského
parlamentu a Rady
2008/98/ES, pokud jde
o nebezpečnou vlastnost
HP 14 „ekotoxický“, je
v PSP ČR.
Novela vyhlášky
321/2014 Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění
odděleného
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

soustřeďování složek
komunálních odpadů.
Účinnost od 1. dubna
2019.

3.5.4
Naplňování cílů a
Životní
opatření z plánů pro
prostředí,
Naplňování
zvládání povodňových
udržiteln
Snižování
plánů pro
rizik do konce roku
é
MŽP
rizika
zvládání
2021 a příprava
využíván (MZe)
povodní povodňových
podkladů pro
í zdrojů a
rizik.
aktualizované plány pro
zeměděls
zvládání povodňových
ká
rizik
politika

3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Zvyšování povědomí
o povodňovém riziku,
realizace
protipovodňových
opatření.

Regulace nevhodné
výstavby a aktivit v
oblastech s významným
povodňovým rizikem.
Zvýšení povědomí o
povodňovém riziku a
snížení budoucího
financování
povodňových škod,
které by byly
nárokovány z veřejných
rozpočtů. Ochrana
majetku a zdraví
obyvatel realizací
protipovodňových
opatření.

Plněno
průběžně

Pro opatření navržená v
rámci plánů pro
zvládání povodňových
rizik jsou otevřeny
výzvy OPŽP 2014 –
Pro opatření navržená v rámci
2020 na podporu
plánů pro zvládání
preventivních a přírodě
povodňových rizik budou
blízkých
vypisovány další výzvy v rámci
protipovodňových
OPŽP 2014 – 2020.
opatření a realizaci PPO
pro projekty v rámci
Integrovaných územních
investic (ITI).

V návaznosti na
schválení koncepce byla
upravena dotační
politika.

MŽP

Snižování
rizika
dlouhodo Nelegislativní
bého
sucha

Naplňování Koncepce
ochrany před následky
sucha pro území ČR

Realizace jednotlivých
opatření zvyšující
odolnost a
připravenost na
období sucha.

Jednotlivá opatření by
měla zlepšit odolnost
vůči suchu a zlepšit
připravenost na ně.

Plněno
průběžně

Pro část opatření rámcově
Do současné doby byly
navržených
v Koncepci budou
vyhlášeny výzvy OPŽP
vypisovány
další
výzvy v rámci
2014 – 2020 na opatření
OPŽP 2014 – 2020.
přispívající ke
zvyšování odolnosti a
připravenosti na období
sucha s celkovou
alokací přesahující 16
mld. Kč ze zdrojů EU.
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Také aktuálně jsou
příslušné výzvy
otevřené pro příjem
žádostí o podporu.

3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls
ká
politika

MŽP

3.5.4
Životní
prostředí,
Členo
udržiteln
vé
é
vlády
využíván
í zdrojů a
zeměděls
ká

Pro zlepšení
nevyhovující kvality
ovzduší se aktuálně
Pozitivní dopad na
implementují opatření
životní prostředí a lidské
stanovená ve
zdraví. Legislativní
Střednědo
Střednědobé strategii
podpora realizace
bá
Zastřešující koncepční
(do roku 2020)
opatření je zajištěna
strategie
dokument, který shrnuje
zlepšování kvality
zákonem o ochraně
(do roku
výstupy Národního
ovzduší v ČR
ovzduší, který stanovuje
2020)
Nelegislativní
programu snižování
(http://mzp.cz/cz/strate
postupně se zpřísňující
zlepšován
emisí České republiky a gie_zlepseni_kvality_
požadavky kladené na
í kvality
10 programů zlepšování
ovzdusi) a v
domácí kotle a
ovzduší v
kvality ovzduší.
jednotlivých
průmyslové zdroje a
ČR
programech
který stanovuje rovněž
zlepšování kvality
zvyšující se sazby za
ovzduší
znečišťování ovzduší.
(http://mzp.cz/cz/progr
amy_zlepsovani_kvali
ty_ovzdusi).
Usnesení Vlády ČR ze
Hlavním cílem je v
Realizova
dne 16. 1. 2017 č. 34, o
souladu se Strategií
t úkoly
Národním akčním plánu přizpůsobení se změně
obsažené
adaptace na změnu
klimatu v podmínkách
v
Legislativní i
klimatu (NAP
ČR (Adaptační
Národním nelegislativní
adaptace), ukládá:
strategií ČR) a
akčním
1. členům vlády,
Strategií EU pro
plánu
vedoucím ostatních
přizpůsobení se změně
adaptace
ústředních správních
klimatu COM
na změnu
úřadů a předsedovi
(2013)216

Úspěšná adaptace na
změnu klimatu vede ke
snížení zranitelnosti a
zvýšení odolnosti vůči
jejím dopadům, aniž by
byla ohrožena kvalita
životního prostředí a
ekonomický a
společenský potenciál

Plněno
průběžně

Finanční podporu
realizace opatření
zajišťují OPŽP 2014 –
2020 (podpora snížení
emisí průmyslových
zdrojů a výměny
domácích kotlů) a
Národní program
Životní prostředí
(podpora zavádění
nízkoemisních zón a
podpora personálních
kapacit obcí a krajů k
implementaci programů
zlepšování kvality
ovzduší).

Aktualizace programů
zlepšování kvality ovzduší a
Národního programu snižování
emisí. Navýšení alokace
prioritní osy 2 OPŽP 2014 –
2020.

Byly učiněny kroky ke
zlepšení kvality ovzduší
z dopravy.

Plněno
průběžně

Přijetí strategických
dokumentů v oblasti
adaptace na změnu
klimatu Vládou ČR.
Zahájení a průběžné
plnění úkolů dle
Národního akčního
plánu adaptace na
změnu klimatu.
Zpracování výchozího

2019: Reporting dle článku 15
Nařízení EP a Rady č.
525/2013 - Zpráva o národních
adaptačních opatřeních
2019: Vyhodnocení plnění
NAP adaptace
2019: Hodnocení stavu
zranitelnosti ČR ve vztahu ke
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

politika

klimatu

3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls
ká
politika

MPO

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Technologické agentury
prostřednictvím
České republiky
navrhovaných opatření
realizovat úkoly
a úkolů zvýšit
obsažené v Národním
připravenost ČR na
akčním plánu,
změnu klimatu - tedy
2. ministru životního
zmírnit dopady změny
prostředí koordinovat
klimatu
realizaci postupů a
přizpůsobením se této
úkolů uvedených v NAP změně v co největší
adaptace.
míře, zachovat dobré
NAP adaptace byl
životní podmínky a
zpracován v široké
uchovat a případně
meziresortní spolupráci vylepšit hospodářský
za účelem zajistit
potenciál pro příští
koordinaci realizace
generace.
adaptačních opatření
napříč jednotlivými
sektory.

Aktualiza
ce
Aktualizovaná Politika
Politiky
druhotných surovin ČR
druhotnýc
pro období 2019 – 2022
h surovin
bude reagovat na nový
ČR;
směr EU oběhové
Vyhodnoc
hospodářství.
Plnění
ení
Nelegislativní
úkolů
stanovených
v
Akčního
Akčním plánu přispěje k
plánu
naplňování 5
implemen
strategických cílů
tace
stanovených v Politice
Politiky
druhotných surovin ČR.
druhotnýc
h surovin
ČR pro

Vytvoření podmínek
(legislativní i
nelegislativní forma)
pro vyšší využívání
druhotných surovin s
cílem připravit
podmínky pro
postupný přechod ČR
k oběhovému
hospodářství.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
rozvoje.

Snižování využívání
primárních přírodních
zdrojů a jejich
nahrazování druhotnými
surovinami. Snížení
množství odpadů
ukládaných na skládku a
eliminace dalších
negativních dopadů na
životní prostředí s tím
spojených.
Dopady obecně se
očekávají pozitivní jak
na státní rozpočet, tak
zejména na
podnikatelskou sféru,

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Plněno
průběžně

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Hodnocení stavu
zranitelnosti České
republiky ve vztahu ke
změně klimatu (k roku
2014).
Vyhodnocení plnění
NAP adaptace a
aktuálního stavu
zranitelnosti ČR bude
provedeno v roce 2019.

změně klimatu
2020: Aktualizace Adaptační
strategie ČR a NAP adaptace

V průběhu roku 2018
probíhalo plnění úkolů
stanovených v Akčním
plánu podle
Do 31. 12. 2018 bude
dohodnutého
předložena vládě aktualizace
harmonogramu se
Politiky druhotných surovin
spolupracujícími rezorty
ČR s novými úkoly pro období
a zástupci podnikatelské
2019 – 2022, kterými se
sféry. Svou činnost
podpoří přechod ČR
zahájily pracovní týmy,
k oběhovému hospodářství.
jejichž výsledkem byly:
Zároveň bude předloženo i
1. Návrh vyhlášky, která vyhodnocení plnění Akčního
plánu.
stanoví kritéria, při
jejichž splnění je
znovuzískaná asfaltová
směs vedlejším
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

období
2017 –
2018;

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)
sociální oblast a životní
prostředí.

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

produktem nebo
přestává být odpadem, a
kritéria, při jejichž
splnění přestává být
asfaltová směs vyrobená
z odpadní znovuzískané
asfaltové směsi
odpadem
2. Návrh Katalogu
výrobků s obsahem
druhotných surovin
využitelných ve
stavebnictví
3. Realizace 2. ročníku
soutěže Přeměna
odpadů na zdroje a
zahájení 3. ročníku této
soutěže.
4. Vyhlášení 4. výzvy
programu podpory
v rámci OP PIK
zaměřený na podporu
využití druhotných
surovin.

3.5.4
Životní
prostředí,
udržiteln
é
využíván
í zdrojů a
zeměděls

MPO

Aktualiza
Revize legislativních
ce
překážek využívání
Surovinov
domácích surovin s
é politiky Nelegislativní cílem jejich odstranění.
ČR v
Vytvoření koherentní
oblasti
strategie pro období
nerostnýc
následujících 15 let
h surovin
vytyčující mantinely pro

Odstranění
legislativních
překážek využívání
domácích
surovin. Náhrada
primárních
nerostných surovin
druhotnými

Dopady na životní
prostředí jsou
vyhodnocovány v rámci
procesu
SEA.

Plněno
průběžně

Návrh Surovinové
politiky ČR v oblasti
nerostných surovin a
jejich zdrojů vzala vláda
ČR na vědomí dne 3. 2.
2016. Poté byla
zpracována SEA podle
zákona č. 100/2001 Sb.

Po schválení vládou je
Surovinová politika ČR v
oblasti nerostných surovin a
jejich zdrojů postupně
implementována podle úkolů
stanovených v usnesení vlády
ze dne 14. 6. 2017 č. 441 a
podle úkolů vytýčených v
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Kapitola Gestor
v NPR (Spolu
2018
gestor)
(1)
(2)

Název
opatření
(3)

ká
politika

a jejich
zdrojů

Typ opatření
(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

využívání
nerostných surovin, jak
z domácích, tak i
zahraničních zdrojů.
Implementace opatření
evropské surovinové
strategie Raw Materials
Initiative.

zdroji směřující k
posilování
principů oběhového
hospodářství. Snížení
materiálové a
energetické
náročnosti.

Očekávané dopady
opatření (na státní
rozpočet, hospodářské,
sociální, na životní
prostředí atd.)
(7)

Splněno
(ANO/NE/
ČÁSTEČNĚ/P
LNĚNO
PRŮBĚŽNĚ)
(8)

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(9)

Další plánované kroky
(10)

Dne 22. 3. 2017 vydalo
MŽP Stanovisko podle
§ 10g zákona č.
100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na
životní prostředí k
návrhu koncepce
Surovinové politiky.
Následně vláda svým
usnesení ze dne 14. 6.
2017 č. 441 schválila
Surovinovou politiku
ČR v oblasti nerostných
surovin a jejich zdrojů.

samotném materiálu.

Stav k 16. 11. 2018
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