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Shrnutí: 

 
Každé ministerstvo uvádí nejvýznamnější počiny a opatření realizovaná během prvních sto 
dní vlády. 
 
Ministerstvo dopravy 

• Úspory při výstavbě infrastruktury 

• Příprava dopravní superkoncepce 

• Vytváření konkurenčního prostředí na železnici 
 

Ministerstvo financí 

• Rozpočtová konsolidace pro roky 2010 a 2011 

• Boj proti daňovým únikům 

• Efektivnější řízení státního dluhu 
 

Ministerstvo kultury 

• Podpora živé kultury a památek 

• Důsledné uplatňování zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým organizacím 

• Podrobný harmonogram nutných legislativních i nelegislativních úkolů 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Reorganizace 

• Novela o veřejných zakázkách 

• Konec regulace 
 

Ministerstvo obrany 

• Nasazení armády při povodních 

• Transparentní hospodaření 

• Bílá kniha o obraně 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Stop předražené elektřině 

• Konec úřední šikany 

• Sto miliard pro podnikatele  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Úsporná a reformní opatření 

• Zpružnění trhu práce 

• Obrana proti zneužívání systému 
 

Ministerstvo spravedlnosti 

• Průhledná justice 

• Zlepšení postavení obětí trestných činů  

• Ochrana veřejnosti před nebezpečnými dětskými pachateli 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

• Regionální školství 

• Vysoké školství 
 

Ministerstvo vnitra 

• Boj proti korupci 

• Vnitřní bezpečnost 

• Úspory 
 

Ministerstvo zdravotnictví 

• Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění 

• Pokrok ve vzdělávání lékařů  

• Ratifikační proces Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku 
 

Ministerstvo zemědělství 

• Velké úspory 

• Nastolení pořádku v Lesích ČR a zlepšení půdního hospodářství 

• Česká pozice pro jednání EU 
 

Ministerstvo zahraničních věcí 

• Evropa 

• Svět 

• Ostatní 
 

Ministerstvo životního prostředí 

• Zlepšení kvality ovzduší 

• Řešení situace v NP Šumava 

• Zeštíhlení resortu 
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Ministerstvo dopravy 

 

1) Úspory při výstavbě infrastruktury 
 

• Proces hledání úspor při výstavbě dopravní infrastruktury byl vyvolán okamžitě po 
jmenování pana ministra Víta Bárty jako reakce na neplnění některých plánovaných 
příjmů rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.  

• Vedle nalezení vnitřních provozních rezerv ve státních investorských organizacích se 
podařilo jednáním s dodavatelskými firmami nalézt úspory v rozsahu 600 mil. Kč na 
rozestavěných stavbách jen v předpokládaných nákladech letošního roku. 

• Celkem byly na rozestavěných stavbách identifikovány možné úspory v rozsahu přes 
6 miliard korun, a to jak v rovině vnitřních úspor na straně dodavatelů, tak v rovině 
redukcí rozsahu či technického řešení budovaných staveb, které nemají negativní vliv 
na provozuschopnost a bezpečnost komunikací (ŘSD celkem 4,81 mld. Kč a SŽDC 
celkem 1,53 mld. Kč).  

• Nalezení úspor umožnilo až na čtyři výjimky regionálního charakteru zachovat 
práce na všech rozestavěných stavbách. Hledání úspor ve fázi přípravy samozřejmě 
bude soustavně pokračovat i u připravovaných staveb. 

 

2) Příprava dopravní superkoncepce 
 

• Česká republika dosud neměla jednotnou koncepci rozvoje dopravní infrastruktury 
všech druhů dopravy. Relativně odděleně, jak z hlediska využití, tak z hlediska 
financování, vznikaly projekty rozvoje dálniční sítě, železničních koridorů, 
vysokorychlostních tratí apod.  

• Aktuální nedostatek finančních zdrojů a předpoklad, že ani v příštích letech nebude 
možné vkládat do dopravní infrastruktury násobky nynějších prostředků, nutně 
vyvolává poptávku po zpracování superkoncepce, která by shrnovala infrastrukturní 
potřeby jednotlivých dopravních oborů (silniční, železniční i vodní dopravy) a jejich 
vzájemné návaznosti, což je nezbytné pro možnost realizace programu rozvoje 
veřejných logistických center. Ministerstvo na ni intenzivně pracuje. 

• Superkoncepce má především znovu definovat priority jednotlivých úseků a staveb 
a určovat finanční rámce včetně možností trvale udržitelného financování (včetně 
využití PPP projektů).  

 

3) Vytváření konkurenčního prostředí na železnici 
 

• Ministr dopravy Vít Bárta 12. října 2010 podepsal žádost o zveřejnění základních 
informací o chystaných nabídkových řízeních na výběr dopravce pro provozování 
veřejných služeb v dálkové železniční dopravě.  

• Na základě této žádosti bude vydána notifikace v Úředním věstníku EU, která je podle 
evropských právních předpisů nezbytným předpokladem pro vypsání nabídkových 
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řízení. Požadované informace přitom musí být ve věstníku zveřejněny nejpozději 
jeden rok před zahájením nabídkových řízení. Oznámení o chystaných soutěžích se 
týká pokrytí rychlíkového provozu na dvou provozních souborech tratí:  

„Moravskoslezské motorové relace“, zahrnující linku Ostrava – Opava – Krnov – 
Olomouc/Jeseník, s možným plněním od jízdního řádu 2013/2014;  

„Severozápadní Čechy“, zahrnující linky Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb 
a Praha – Roudnice nad Labem – Ústí nad Labem – Děčín, s možným plněním od 
jízdního řádu 2013/2014, případně 2014/2015.  

 

Ministerstvo financí 

 

1) Rozpočtová konsolidace pro roky 2010 a 2011 
 

• Vázání výdajů pro rok 2010 a schválení návrhu státního rozpočtu na rok 2011 ve 
vládě včetně příslušné legislativy, umožňující snížení deficitu veřejných rozpočtů na 
4,6 % HDP na základě snižování veřejných výdajů a zvyšování efektivity státní správy. 

  

2) Boj proti daňovým únikům 
 

• Boj proti daňovým únikům prostřednictvím legislativních i exekutivních nástrojů. 

• Legislativní nástroje – předložení novely zákona o DPH reagující především na 
daňové úniky v oblasti pohonných hmot.  

• Exekutivní nástroje – pořízení Analyticko-vyhledávacího, monitorovacího a 
rešeršního systému pro daňovou správu. Systém umožní vyhledávat a odkrývat 
majetkové a finanční vazby mezi různými podezřelými subjekty. 

 

3) Efektivnější řízení státního dluhu 
 

• Efektivnější řízení státního dluhu umožní snížit úrokové náklady již tento rok. 

• Provedena emise desetiletých státních dluhopisů v eurech za historicky nejnižší 
výnos, dokonce nižší, než dosáhly některé země eurozóny.  

 

Ministerstvo kultury 

 

1) Podpora živé kultury a památek 
 

• Ministerstvo mobilizovalo vnitřní rezervy na podporu živé kultury a památek. 

• Podařil se zajistit minimální dopad letošních rozpočtových opatření na oblast živé 
kultury. 
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• Finanční podpora památek zasažených letošními záplavami a povodněmi dorazila na 
místo velice rychle, nedošlo k žádnému zpoždění. 

• Byly vytvořeny podmínky pro zvýšení finanční podpory památek v roce 2011. 

• Úspor bylo dosaženo mimo jiné zrušením státní investice do vědecké knihovny 
v Ostravě v řádu stovek milionů korun a snížením nákladů na úpravy Pardubické 
galerie v řádu desítek milionů korun 

 

2) Důsledné uplatňování zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým 
organizacím 

 

• Personální opatření kvůli vážným pochybením při nakládání s veřejnými prostředky 
(Národní technické muzeum-NTM). 

• Audity zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky (NTM, Česká filharmonie-
ČF, Národní knihovna, Národní muzeum). 

• Transparentní výběrová řízení na posty ředitelů příspěvkových organizací (Národní 
galerie, NTM, ČF, Pražský filharmonický sbor). 

• Jmenování odborné komise pro komplexní řešení v otázce Národní galerie. 

 

3) Rozpracován podrobný harmonogram nutných legislativních i 
nelegislativních úkolů 

 

• Příprava novely zákona o státní památkové péči a intenzivní práce na Koncepci 
státní památkové péče 2011-2015. 

• Řešení problémů Státního fondu kultury a Fondu na podporu kinematografie a revize 
příprav nového audiovizuálního zákona. 

• Příprava nové grantové politiky včetně tzv. víceletých grantů. 

• Zahájeno jednání nad novým návrhem na majetkové vyrovnání státu s církvemi. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

1) Reorganizace 
 

• Díky reorganizaci a zefektivnění čerpání a správy evropských fondů Česká republika 
lépe dožene zpoždění z let 2007 – 2008.  

• Podařilo se zabránit úplnému zastavení spolufinancování projektů regionálních 
operačních programů ze státního rozpočtu – vláda obnovila spolufinancování ze 
státního rozpočtu, a to v rozsahu závazků z podepsaných smluv na jiné než krajské 
projekty.  
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2) Novela o veřejných zakázkách 
 

• Připravena dílčí novela stávající zákonné úpravy, která napravila předchozí zásahy 
odporující evropské legislativě. Z účasti na veřejných zakázkách totiž byly vyloučeny 
společnosti s akciemi na majitele. 

• Zahájena práce na podrobné novele. Spolupracuje na ni skupina odborníků včetně 
zástupců třetích stran, které dlouhodobě stav veřejných zakázek v České republice 
monitorují. 

• Proces zadávání veřejných zakázek by se měl zprůhlednit a zjednodušit. Veškeré 
dokumenty týkající se procesu veřejné zakázky, včetně výsledných smluv by měly být 
volně přístupné. Stejně tak jasná a co nejvíc měřitelná by měla být i jednotlivá 
kritéria výběru. Do vlády by měla novela dorazit v průběhu 2. čtvrtletí 2011. 

 

3) Novela Občanského zákoníku v oblasti bydlení 
 

• Dříve zpracovaný návrh novelizace Občanského zákoníku v oblasti nájemního 
bydlení byl poslán do legislativního procesu. Zároveň ministerstvo usiluje o zkrácení 
procesu tak, aby novela vstoupila v platnost již na počátku příštího roku. Pro 450 000 
nájemných bytů totiž skončí k 31. prosinci 2010 regulované nájemné.  

• Předchozí Poslanecká sněmovna více než rok odmítala projednat tuto naléhavou 
novelizaci Občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení a vytvořila tak prostor 
pro spekulace, paniku a právní nejistotu.  

• Resort intenzivně pracuje na přípravě databáze místně obvyklého nájemného, tzv. 
cenové mapy. Nájemníkům i pronajímatelům by tak měla sloužit již v průběhu roku 
2011. 

 

Ministerstvo obrany 
 

1) Armáda úspěšně zvládla nasazení při povodních 
 

• Jednalo se o největší nasazení armády od povodní v roce 2002 a Armáda České 
republiky ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem všechny úkoly splnila 
na výbornou. 

• V první den povodní bylo na palubách vojenských vrtulníků W-3A Sokol ze 
zasažených oblastí evakuováno do bezpečí celkem 99 osob.  

• Na následné likvidaci následků velké vody se podílelo 1450 vojáků s téměř 300 kusy 
techniky. Nejvíce vojáků, celkem 786, působilo v obou postižených krajích 15. srpna 
2010. 

• Armádní ženisté postavili celkem 20 náhradních mostů, 8 v kraji Ústeckém a 12 
v kraji Libereckém. Poslední z mostů, dlouhý 66 metrů, byl v obci Višňová dokončen a 
předán v úterý 19. října 2010.  
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2) Transparentní hospodaření 
 

• Cílem je maximálně transparentní hospodaření resortu obrany – počátkem září 2010 
byl proto zahájen forenzní audit v organizačních útvarech sekce správy majetku 
MO. Probíhá ve Správě vojenského bytového fondu, v Úřadu nemovité infrastruktury, 
ve Vojenských ubytovacích a stavebních správách, případně i v dalších útvarech. Jeho 
celkové výsledky budou známy na přelomu října a listopadu.  

• Probíhá rovněž interní kontrola připravovaných, probíhajících a některých již 
ukončených kontraktů v působnosti Sekce vyzbrojování MO. Jejím cílem je 
zmapovat stávající akviziční prostředí resortu obrany, zjistit jeho slabá místa a příčiny 
nevýhodnosti smluvních cen pro resort obrany u minulých i některých aktuálně 
probíhajících zakázek.  

• Pracuje se na zřízení Národního úřadu pro vyzbrojování, ideálně od roku 2012. Od 
současné sekce vyzbrojování se bude odlišovat především nezávislostí. Bude mít 
charakter správního úřadu, nezávislého na politice. 

• Personální změny ve vedení. 

 

3) Bílá kniha o obraně 
 

• Koncem srpna byla ustanovena patnáctičlenná odborná komise pro přípravu tzv. Bílé 
knihy o obraně v čele s bývalým ministrem obrany Jiřím Šedivým. Tento dokument, 
běžný v mnoha zemích NATO, totiž v České republice od roku 1995 chybí. 

• Příprava Bílé knihy o obraně bude mít konzultativní a participační charakter. V jejím 
průběhu bude do konzultací zapojována veřejnost, odborníci i představitelé opozice. 

• Práce odborné komise by měla vyvrcholit v březnu příštího roku, kdy by měla být Bílá 
kniha o obraně dokončena a následně představena. 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

1) Stop předražené elektřině 
 

• Připravena legislativa, která zabrání tomu, aby občané a firmy museli ročně platit 
obrovské sumy do kapes provozovatelů solárních plantáží a podporovat tak jejich 
neefektivní megalomanské projekty. 

• Zastavení podpory pro solární elektrárny na zelené louce. Místo toho bude stát 
podporovat výrobu elektřiny ze slunce pouze lokálně v místech, kde se může hned 
spotřebovat – tedy z malých solárních panelů umístěných na už stojících budovách. 

• Meziresortní výbor v čele s ministerstvem průmyslu připravil sérii opatření, která z 
části pokryjí nevyhnutelné navýšení cen v příštím roce. Náklady ponesou 
provozovatelé fotovoltaických elektráren, kteří budou platit zvláštní daň a zaplatí 
vyšší poplatek za to, že stojí na zemědělské půdě. Část financí půjde také z prodeje 
emisních povolenek.  
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2) Konec úřední šikany 
 

• Připraven seznam více než tří desítek paragrafů, které jsou zralé na zrušení a které 
se postupně budou muset poroučet pryč z českých zákonů a nařízení. 

• Příklady: Stát už například nebude podnikatelům nařizovat, kdy si musí v úřední lhůtě 
vymalovat. Nebude podnikatele nutit posílat stejné údaje v několika formulářích na 
různá místa. Nebude přísnější než už tak přísná legislativa Evropské unie v oblastech 
od regulace podnikání až po životní prostředí. 

 

3) Sto miliard pro podnikatele  
 

• Úprava čerpání evropských dotací zajistí vyčerpání všech peněz z Operačního 
programu Podnikání a inovace. Ten má pro české podnikatele připravených 
v přepočtu téměř sto miliard korun. Od výzkumu a vývoje, přes nákup výrobních 
linek až třeba po rekonstrukce celých průmyslových budov. 

• Provedeny změny v řízení Operačního programu – kvůli evropským pravidlům je 
potřeba zajistit, aby všechny peníze byly bezpečně na účtech českých podnikatelů do 
konce roku 2015. Úkolem nového vedení je zjednodušit žádosti, zajistit, aby 
podnikatelé museli dodávat jen ty dokumenty, které jsou opravdu nezbytně nutné a 
především zkrátit čas, který dělí úspěšné žadatele od toho, aby měli evropské dotace 
na firemních účtech. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

1) Úsporná a reformní opatření 
 

• Vypracováno 18 novel zákonů, které byly projednány vládou v rámci úsporných 
opatření a zcela nový zákon o Úřadu práce, který je v současné době ve vnějším 
připomínkovém řízení. 

• V běhu jsou jednání o prorodinné politice státu, zejména možností zřizování 
firemních školek a miniškolek, která se vedou napříč resorty.  

• K zásadním úkolům, na nichž se započalo intenzivně pracovat, pak patří bezpochyby 
důchodová reforma.  

• Paralelně připravovaná reforma sociální sítě směřuje k nastavení jednoduššího a 
přehlednějšího systému vyplácení sociálních dávek, který mj. usnadní administrativní 
procesy jak na straně příjemce, tak i na straně státu a umožní snadnější kontrolu 
vyplácených státních prostředků. 

 

2) Zpružnění trhu práce 
 
• Příprava komplexní novely zákoníku práce, který naplní vizi zpružnění trhu práce 

tak, aby mohla flexibilně vznikat nová zaměstnanecká místa. K dalším záměrům 
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připravovaných úprav patří zjednodušení této normy, aby byla srozumitelnou nejen 
pro zaměstnavatele, ale také pro zaměstnance, jimž vymezuje práva a povinnosti. 

• Probíhá vyhodnocování dosavadních výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti. 
Nabídka profesí by měla již v příštím roce lépe odpovídat skutečné poptávce na trhu 
práce. Oproti současnému stavu budou rekvalifikace a doškolování mnohem víc 
směřovány na konkrétního zaměstnavatele, aby se úspěšnost uplatnění absolventů 
těchto kurzů na trhu práce výrazně zvýšila.  

 

 

3) Obrana proti zneužívání systému 
 
• Od září se MPSV zaměřuje také na intenzivní kontroly firem probíhající na území celé 

ČR za účasti několika složek státní správy, které se zaměřují na potírání ilegálního 
zaměstnávání. Bylo zahájeno několik správních řízení, podána byla už první trestní 
oznámení i podnět na ukončení živnosti.  

• Zvýšená kontrola se dotkne všech vyplácených sociálních dávek. Pokračuje se 
v nastaveném hodnocení zneužívání dávek jako podvodu také v soudních procesech.  

 
Ministerstvo spravedlnosti 
 

1) Průhledná justice 
 

• Uvedení do provozu informačního a statistického portálu infoData. Hlavním cílem 
tohoto projektu je na jednom místě přehledně prezentovat všechny důležité 
informace o justici a tím přispět k její větší otevřenosti a transparentnosti. 

• Mezi dokumenty zveřejňované na portálu infoData patří zejména přehledy činnosti 
soudů a státních zastupitelství sledující nápad a stav vyřizování věcí na jednotlivých 
soudech a státních zastupitelstvích (stejně tak i množství nevyřízených věcí a jejich 
délku), dále například statistické ročenky vyhotovované z pravomocně skončených 
věcí (např. v trestním, civilním, opatrovnickém či insolvenčním řízení). 

• Zároveň vzniká několik dalších IT projektů, které mají zjednodušit přístup veřejnosti 
k justici. 

• V rámci zprůhlednění fungování resortu byla také vypracována prověrka všech 
problematických výběrových řízení, která byla na ministerstvu vypsána za 
předchozího vedení. U několika z nich došlo k významným pochybením a bylo proto 
třeba učinit potřebná opatření. 

• Bylo okamžitě zrušeno zadávací řízení na provozování služby elektronického 
monitoringu odsouzených, protože bylo zjištěno, že v průběhu přípravy řízení byla 
měněna pravidla, a to v neprospěch státu.  

• Dále došlo k zamezení opětovného uzavření smlouvy s A.K. Němec, Bláha, 
Navrátilová, která byla v rámci výběrového řízení na poskytování právních služeb 
vyhodnocena bývalým vedením resortu jako nejvhodnější.  
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• Zrušeny byly i další zakázky v resortu – facility management pro JA Míčánky, zakázka 
na dodání osobních automobilů, hromadná správa a vymáhání pohledávek vzniklých 
v resortu ministerstva spravedlnosti a poradenství v oblasti veřejných zakázek. 
Rovněž se zastavily nebo upravily některé zakázky v oblasti IT. 

• Odvolání zaměstnanců, kteří se bezprostředně podíleli na výše uvedených 
zakázkách. 

 

2) Zlepšení postavení obětí trestných činů  
 

• Připravena novela trestního řádu, která posílí práva poškozeného. Umožní požádat 
o náhradu nehmotné újmy přímo v trestním řízení, aniž by poškozený musel 
podstupovat samostatné občanskoprávní soudní řízení. Pokud se přiznání náhrady 
morální nebo jiné škody stane součástí trestního řízení, bude to mít výchovný efekt 
na pachatele a současně pozitivní vliv na poškozeného.  

• Současná právní úprava umožňuje poškozenému žádat v trestním řízení pouze 
hmotnou škodu, čímž zbytečně zatěžuje poškozeného i celý soudní systém 
následnými žalobami. Tato změna pomůže zejména obětem násilné a mravnostní 
trestné činnosti (ublížení na zdraví, znásilnění, pohlavní zneužívání apod.), při níž 
často vzniká nepoměrně větší nehmotná újma (například v případě, kdy dojde ke 
znásilnění by nyní byla oběti přiznána pouze náhrada za poškozené oblečení, nikoli 
však za hluboký psychický otřes z této události). 

 

3) Ochrana veřejnosti před nebezpečnými dětskými pachateli 
 

• Připravena novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže, reagující na tzv. 
Kmetiněvskou výzvu. Cílem je zabránit takovým případům, jaký je znám právě 
z Kmetiněvsi, kdy se nezletilí vrazi dostávají po skončení ochranné výchovy na 
svobodu, zůstávají prakticky bez dohledu a existuje riziko, že by svůj čin mohli 
zopakovat. 

• Novela je reakcí na obavy široké veřejnosti z nebezpečí, které představují duševně 
nemocné děti, a umožňuje oproti platné právní úpravě uložit takovému dětskému 
pachateli ochranné léčení, trvající dokud to bude vyžadovat jeho účel. 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

1) Regionální školství 
 

• Státní maturity – v návaznosti na schválení vládou v srpnu tohoto roku proběhla 11. -
 14. října 2010 úspěšně maturitní generálka.  

• Srovnávací zkoušky – do roka bude spuštěn pilotní projekt srovnávacích zkoušek pro 
žáky 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem tohoto kroku je dlouhodobě klesající 
úroveň vzdělání v ČR, a také chybějící jednotný systém, jak tuto úroveň měřit.  
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• Efektivita středních škol – do konce listopadu bude předložen hejtmanům krajů 
k projednání návrh ideální sítě středních škol. Tento návrh povede ke zvýšení 
efektivity sítě středních škol. 

• Celková koncepce regionálního školství – do 31. 10. 2010 bude hetmanům krajů 
předložen návrh dlouhodobé koncepce regionálního školství. Tento materiál 
projedná vláda v březnu 2011. 

 
 
 

2) Vysoké školství 
 
• Spuštěn registr docentů a profesorů. Cílem registru je nastavit měřítko kvality 

vysokých škol. 

• Návrh pravidel financování vysokých škol bude předložen do 31. 10. 2010. Ten 
povede především k posílení kvalitativních kritérií při stanovení rozpočtu vysokých 
škol. 

• Akreditační komise byla 8. 9. 2010 požádána o hodnocení všech doktorských 
programů na vysokých školách. 

 

Ministerstvo vnitra 
 

1) Boj proti korupci 
 

• Představena resortní koncepce boje proti korupci, ve schvalovacím procesu je i 
vládní Strategie v boji proti korupci na léta 2010 – 2012.  

• Dokončována nová koncepce posílení restitutivního přístupu policie (zajištění 
náhrady pro poškozené trestnou činností) a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. 

 

2) Vnitřní bezpečnost 
 

• Integrovaný záchranný systém plnil při letních povodních skvěle svou záchranářskou 
roli a Ministerstvo vnitra pak roli koordinátora při pomoci postiženým krajům a 
obcím.  

• V souvislosti s aktuálními hrozbami a novými bezpečnostními riziky byly 
aktualizovány priority v boji proti terorismu.  

• Pokračuje se v reformě policie – po legislativní i organizační stránce je připraveno 
dokončení transformace cizinecké policie a převod pobytových agend na 
Ministerstvo vnitra k 1. lednu 2011, což bude mít i významný protikorupční efekt a 
přinese úspory více než 200 mil. Kč. Dochází k odbřemenění policie od administrativy, 
posílení přímého výkonu a k efektivnější organizaci a práci policie.  
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• Velký důraz je kladen na preventivní působení policie přímo v terénu, o čemž svědčí i 
nejnovější údaje o bezpečnosti na našich silnicích – letos zatím nejméně mrtvých za 
posledních 20 let. 

 

3) Úspory 
 

• Podařilo se zabránit zvýšeným odchodům policistů a hasičů a konkrétními 
opatřeními (např. zabránění zdanění odchodného) výrazně přispěli ke stabilizaci 
bezpečnostních sborů.  

• Organizačními změnami je zvyšována efektivita práce na ministerstvu (snížení počtu 
zaměstnanců cca o 300 lidí) i v policii (snížení stavů na Policejním prezidiu, posílení 
specializovaných útvarů a přímého výkonu). Při dodržení stanoveného objemu úspor 
tak nebudou dopady na zaměstnance a příslušníky tolik citelné. 

 
Ministerstvo zdravotnictví 
 

1) Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění 
 
• Byl novelizován zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. 

• Novela umožňuje zásadním způsobem urychlit vstup generických léků na trh 
z původních mnoha měsíců na pouhé dva. Zároveň zajistí snížení jejich cen o 32 %. 
Navíc zjednodušuje a zrychluje správní řízení o cenách a úhradách léčivých 
přípravků. Obě opatření přivítají především pacienti a zdravotní pojišťovny.  

• Bude možné připravit sloučení Vojenské zdravotní pojišťovny ČR a Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Návrh dává do budoucna možnost připravit i další 
fúze a tím zvýšit efektivitu a snížit finanční náklady celého systému.  

• Umožní změnit regulační poplatek za ošetřovací den ze současných 60 Kč na 100 Kč. 

• Otvírá prostor pro transparentní formu spoluúčasti pacientů tak, aby pacientovi byla 
zpřístupněna volba mezi jednotlivými alternativami nabízené péče. Zároveň je 
prvním krokem k zavedení standardů zdravotní péče, stejně jako je tomu ve 
vyspělých zemích EU. 

 

2) Pokrok ve vzdělávání lékařů 
 

• Podařilo se zásadním způsobem novelizovat vyhlášku č. 185/2009 Sb. o oborech 
specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů 

• Byly akceptovány návrhy odborné zdravotnické veřejnosti na provedení dílčích 
změn, které vyplývají ze zkušeností při jejím používání. Odbornou zdravotnickou 
veřejností je novela přijímána jako přínosná pro další rozvoj vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů.  
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• Mezi hlavní změny patří například rozšíření základních vzdělávacích kmenů z 10 na 
16. Lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří se začali vzdělávat v předchozím 
období, umožní dokončit vzdělávání dle stávajících právních předpisů. Novinkou je 
také uznání ukončeného společného základu jako splnění podmínek základního 
kmene. Odstraní se tak diference předchozí vyhlášky, která toto přechodné 
ustanovení neobsahovala. 

• Nyní je vyhláška na cestě do Legislativní rady vlády a během několika následujících 
týdnů bude podepsána a vejde v platnost.  

 

3) Ratifikační proces Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku 
 
• V souladu se závazkem vlády „podporovat prevenci závislostí včetně kouření a 

ochrany nekuřáků“ uvedeným v Programovém prohlášení Vlády ČR obnovilo 
Ministerstvo zdravotnictví ratifikační proces Rámcové úmluvy WHO (světová 
zdravotnická organizace) o kontrole tabáku podepsané v Ženevě 16. června 2003.  

• Úmluva se zabývá komplexní ochranou před škodlivými zdravotními, sociálními, 
ekonomickými a environmentálními následky spotřeby tabáku a před expozicí 
tabákovému kouři. V platnost vstoupila dne 27. února 2005 a do současné doby ji 
ratifikovalo 171 států, z toho 26 členských států Evropské unie.  

• Ratifikací získá ČR možnost se aktivně zapojit do přípravy navazujících smluvních 
dokumentů v této oblasti a prosazovat a hájit tak zájmy ČR. Ratifikace nevyžaduje 
žádné zásadní změny našeho právního řádu, který již v současné době odpovídá 
závazkům vyplývajícím z této úmluvy.  

• ČR tuto mezinárodní úmluvu podepsala již v červnu 2003. Při prvním pokusu vlády ČR 
o její ratifikaci v roce 2005 chyběl ke schválení jeden hlas v Senátu.  

 

Ministerstvo zemědělství 
 

1) Velké úspory 
 

• V roce 2010 ušetří ministerstvo na investicích, provozních nákladech a dotacích 
1,288 miliard korun. Procentuálně největší úspory přinese radikální řez do běžných 
výdajů ministerstva zemědělství.  

• O 140 pracovníků oproti loňskému roku se sníží stav ústředí na Těšnově a 
regionálních pracovišť ministerstva zemědělství. Celkově přibližně deset procent 
zaměstnanců odejde z podřízených organizací. Zemědělci dostanou v celkovém 
objemu dotací proti loňskému roku o 2,5% méně.  

 

2) Nastolení pořádku v Lesích ČR a zlepšení půdního hospodářství 
 
• Prvním krokem na cestě ke zlepšení situace bylo vyhodnocení zakázek a zastavení 

neefektivních projektů. Ještě v letošním roce bylo díky tomu ušetřeno skoro 400 
milionů korun. 
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• Velmi podstatným krokem bylo i zastavení prodeje dřeva přes netransparentního 
prostředníka, kvůli kterému lesy přicházely ročně o stamiliony korun. 

• Od 1. ledna 2011 vstoupí v platnost vládní nařízení, které upravuje rozlohu půd 
ohrožených erozí na 44,62 % z celkové rozlohy orné půdy. Je to zásadní krok, který 
ochrání nejcennější přírodní zdroj naší země.  

• ČR každoročně přichází o miliony tun ornice, které odnese voda kvůli nevhodnému 
hospodaření na ohrožených půdách. Dosud byla pravidla hospodaření závazná pouze 
na 10 % území ČR.  

 

3) Zpracování české pozice pro jednání o zemědělské politice EU 
 
• Ministerstvo zemědělství připravilo klíčový materiál, který definuje pozici České 

republiky pro jednání o Společné zemědělské politice EU po roce 2013.  

• Podíleli se na ní i reprezentanti klíčových nevládních organizací, odborníci z dalších 
rezortů i akademické sféry a přiblížili jsme se tomu, abychom poprvé v historii 
definovali jednu společnou pozici České republiky, kterou budou stát i nevládní 
organizace prosazovat v Evropské unii.  

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

1) Evropa 
 

• Zásadní posun byl učiněn v jednáních o umístění sídla evropské agentury GSA 
zajišťující provoz evropského navigačního systému Galileo v Praze. 

• Nastartování projektů spolupráce při poskytování konzulárních služeb v rámci 
Visegradské skupiny a zemí EU.  Podařilo se uzavřít dohody o využívání společných 
prostor a o vzájemném zastupování (např. společný projekt Visegrádské skupiny v 
Kapském Městě, zastupování České republiky Španělskem v Dominikánské republice, 
Jamajce, Bolívii, Ekvádoru a Rovníkové Guineji). 

• Aktivní podíl MZV na úspěšném vyjednání společné rezoluce EU – Srbsko 
k poradnímu posudku Mezinárodního soudního dvora ve věci jednostranného 
vyhlášení nezávislosti Kosova. 

• Otevření Českého domu v Düsseldorfu soustředícího Konzulát, České centrum a 
pobočky agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. 

 

2) Svět 
 

• Aktivní zapojení do humanitární pomoci regionům postiženým katastrofami: pomoc 
Rusku postiženému požáry (humanitární pomoc v hodnotě 5 mil. Kč), pomoc 
Barmě/Myanmaru postižené hladomorem (humanitární pomoc v hodnotě 2 mil. Kč), 
pomoc Čadu a Nigeru pro zmírnění hladu a podvýživy (humanitární pomoc v hodnotě 
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2 mil. Kč), pomoc Afghánistánu postiženému záplavami (humanitární pomoc 
v hodnotě 600 000 Kč). 

• Úspěšné působení Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v afghánském Lógaru. 

• Schválení mandátu pro vyslání sil do Afghánistánu. Dvouletý mandát s výhledem na 
třetí rok umožňuje efektivnější plánování Ministerstva obrany a větší transparentnost 
vůči spojencům. 

 

3) Ostatní 
 
• Významná reorganizace ministerstva a zastupitelských úřadů s cílem snížit 

rozpočtové náklady a zefektivnit činnost. MZV přistoupilo k tomuto kroku jako jeden 
z prvních resortů. 

• Zpřístupnění zahrad Černínského paláce a „Toskánské uličky“ jako součást projektu 
veřejné diplomacie.  

Ministerstvo životního prostředí 
 

1) Zlepšení kvality ovzduší 
 

• Dne 13. září 2010 byla otevřena výzva v rámci prioritní osy 2 Operačního programu 
Životní prostředí, která je zaměřena na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí v 
Moravskoslezském kraji.  

• Výzva umožní obcím, městům, a dalším veřejným subjektům financování např. 
nových rozvodů centrálního zásobování teplem, pořízení nízkoemisního zdroje či 
výsadbu izolační zeleně. Otevřená ale bude i pro velké soukromé společnosti, které 
budou chtít investovat do ekologizace svých provozů a snížit tím vypouštění emisí a 
prašnosti do ovzduší.  

• Celková alokace na tuto výzvu byla vyčleněna ve výši 4 mld. Kč. Vzhledem k množství 
připravovaných projektových záměrů velkých znečišťovatelů se očekává vyčerpání 
alokovaných finančních prostředků a současně s tím výrazné snížení vypouštěných 
emisí znečišťujících látek. 

• Připravena novela zákona o ochraně ovzduší, která si klade za cíl především zlepšit 
kvalitu ovzduší ve všech oblastech, ve kterých jsou dlouhodobě a výrazně 
překračovány imisní limity. Navrhovaná právní úprava by měla významně snížit 
emise polétavého prachu z největších průmyslových závodů a částečně i z dopravy 
v centru obcí a měst, a tím snížit zátěž občanů vystavovaných zdravotním rizikům.  

 

2) Řešení situace v NP Šumava 
 

• Daří se postupně sbližovat doposud výrazně antagonistické názory a představy o 
způsobu a směru vlivu člověka na území Národního parku Šumava postupně 
v jednotlivých diskutovaných bodech sbližovat.  
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• Volení zástupci občanů obcí i krajů, zástupci vědecké obce i zástupci návštěvníků 
Šumavy začali spolu s vedením MŽP pracovat na hledání společného řešení. 

• Řešení musí být hlavně dlouhodobé a nesmí umožnit měnit každých pár let zásadním 
způsobem parametry jednotlivých vymezených území, způsob péče o ně a filozofii 
Národního parku Šumava jako takovou. Tímto řešením bude nový zákon o zřízení 
Národního parku Šumava. 

 

3) Zeštíhlení resortu životního prostředí 
 

• Příprava resortu na snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za 
provedenou práci na rok 2011 – zeštíhlení aparátu ministerstva o celkem 280 
pracovních míst. Opatření bylo provedeno tak, aby neohrozilo plnění předmětu 
činnosti i zákonných povinností ministerstva a jednotlivých podřízených organizací 
a současně aby nedošlo k dramatickému propadu u průměrného platu zaměstnanců.  

• Souběžně byla zahájena analýza agend a úkolů ministerstva i organizací s cílem 
v příštím roce dále racionalizovat a zefektivnit fungování resortu tak, aby byl 
schopen plnit úkoly i se sníženým objemem finančních prostředků na provoz a 
investice.   


