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Statistika vládních návrhů zákonů za dva roky působení vlády do 11. 7. 2012
Počet návrhů zákonů, u nichž proběhlo alespoň první čtení:

207

Z toho:
Počet návrhů zákonů, které byly Parlamentem přijaty a publikovány ve Sbírce zákonů
nebo budou v nejbližší době ve Sbírce publikovány:
166
Počet návrhů zákonů, u kterých proběhlo prozatím třetí čtení:
Počet návrhů zákonů, u kterých proběhlo prozatím druhé čtení:
Počet návrhů, u kterých proběhlo prozatím první čtení:

6
12
5

Žádný vládní návrh zákona nebyl zamítnut nebo vrácen k dopracování.
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Úvodní slovo předsedy vlády
13. července 2012 uplynuly dva roky od jmenování vlády, proto je čas na bilanci její
práce. Jednotlivé resorty v této publikaci stručnou formou představují hlavní prosazené kroky
a úspory v personální oblasti.
Úvodem bych rád zmínil, že přes různé politické a mediální turbulence - včetně posunu
v koaličním půdorysu - vláda intenzivně pracuje a do této doby schválila většinu svých
programových záměrů. Trochu strohé statistiky: K dnešnímu dni prošlo minimálně 3. čtením
v Poslanecké sněmovně nebo bylo splněno nelegislativně více než 60 procent bodů
z Programového prohlášení vlády. Celkem 166 vládních návrhů do této doby prošlo
parlamentním legislativním procesem a bylo publikováno ve Sbírce zákonů (nebo budou
v nejbližší době publikovány). Žádný vládní návrh zákona nebyl v Poslanecké sněmovně
zamítnut nebo vrácen k dopracování.
Klíčové je pro vládu snižování tempa zadlužování veřejných rozpočtů tak, abychom
v příštím roce dosáhli deficitu pod 3 procenta HDP. Naším hlavním záměrem je každoroční
postupné snižování schodků veřejných rozpočtů, a to i přes komplikovanou ekonomickou
situaci v Evropě. Rozpočtová odpovědnost je dnes nutností, kterou se musí řídit všechny státy,
ať už v nich vládnou jakékoli vlády. Na každý odklon od tohoto kurzu by negativně reagovaly
zahraniční finanční trhy i mezinárodní instituce, což by mohlo v krátké budoucnosti přinést
mnohem větší ekonomické problémy. Proto jsou nutné reformy, proto jsou nezbytné úspory, i
když se často nejedná o populární kroky.
Podíl úspor na snižování schodků veřejných rozpočtů přitom dosahuje dvou třetin proti
třetinovému podílu na straně příjmů. Stát šetří v první řadě u sebe. Objem mezd ve státní
správě klesl o 10 procent a výdaje jednotlivých ministerstev klesnou podle výhledu do roku
2014 až o více než 50 procent. Složenou daňovou kvótu přitom nechceme zvyšovat a hodláme
ji udržet kolem 34,5 procenta.
Strukturální reformy, ať už v důchodovém, sociálním nebo zdravotním systému, jsou
nezbytné a dnes jen doháníme to, co bylo zanedbáno v minulosti v době příznivějších
ekonomických podmínek. Tolik medializovaný boj proti korupci nevidíme v siláckých
prohlášeních, heslech a kampaních, ale v trpělivé a postupné nápravě dlouho zanedbávaného
prostředí veřejných zakázek. Nejde přitom jen o omezení korupčního prostředí, ale i o
znatelné úspory ve veřejných rozpočtech, které se už v poslední době projevují.
Před vládou je celá řada dalších úkolů. Například reforma vysokého školství a vědy a
výzkumu nás teprve čeká. Úspornou politiku chceme přitom do budoucna doplnit takovými
kroky na podporu růstu, které nepůjdou proti snaze omezit zadlužování státu.
Dva roky vlády jsou za námi. Jsou to dva roky často zásadních změn, ke kterým
předchozí vlády neměly odvahu. Vláda nadále hodlá v naplňování programového prohlášení
pokračovat a za jeden z hlavních úkolů považujeme vysvětlovat a zdůvodnit tyto podle
našeho názoru nezbytné kroky široké veřejnosti.
Petr Nečas
předseda Vlády ČR
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Složení vlády České republiky
předseda vlády

Petr Nečas

1. místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí

Karel Schwarzenberg

místopředsedkyně vlády

Karolína Peake

ministr financí

Miroslav Kalousek

ministr obrany

Alexandr Vondra

ministr vnitra

Jan Kubice

ministr průmyslu a obchodu

Martin Kuba

ministr spravedlnosti

Pavel Blažek

ministr práce a sociálních věcí

Jaromír Drábek

ministr dopravy

Pavel Dobeš

ministr zemědělství

Petr Bendl

ministr zdravotnictví

Leoš Heger

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Petr Fiala

ministr životního prostředí

Tomáš Chalupa

ministr kultury

Alena Hanáková

ministr pro místní rozvoj

Kamil Jankovský

Strana 4

oddělení tiskové | odbor tiskový a styku s veřejností
Úřad vlády České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí
a) Vývoj počtu zaměstnanců
Ministerstvo zahraničních věcí zrušilo v posledních dvou letech 333 pracovních míst, a tím
dosáhlo úspory celkem 95 milionů korun. Dále uzavřelo šest zastupitelských úřadů v rámci
racionalizace zahraničního zastoupení.
V souvislosti s hledáním způsobů, jak minimalizovat náklady na diplomatickou službu,
pracuje ministerstvo zahraničí na vytváření systémově flexibilnější sítě zastupitelských úřadů
a hledá nové modely pokrývání zahraničně politických zájmů České republiky. Konkrétní
výsledek této snahy představuje otevření nového zastupitelského úřadu v Jerevanu, který
místo pořízení vlastního sídla využívá část prostor polského velvyslanectví. Rozšiřují se služby
občanům v cizině prostřednictvím většího sdílení konzulárních služeb mezi členskými státy
Evropské unie (Latinská Amerika, Afrika, Mongolsko).

b) Prosazené kroky
Koncepce zahraniční politiky ČR
•

Koncepce zahraniční politiky byla schválena vládou 20. července 2011. Jde o klíčový
dokument, který vytváří novou koncepci působení zahraniční politiky České republiky
pro střednědobý časový horizont, a nově formuluje její prioritní cíle. Reflektuje reálné
možnosti ČR v mezinárodním prostředí a je založena na rovnováze mezi zdroji a
ambicemi. Na jejím základě jsou dále vytvářeny cílené strategické dokumenty
krátkodobého charakteru.

Bezpečnostní strategie ČR
•

Bezpečnostní strategie ČR byla schválena vládou 8. září 2011. Tento dokument
navazuje na novou Strategickou koncepci NATO a reaguje na proměny
bezpečnostního prostředí od roku 2003, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém
prostoru. Zajišťuje systémový a koordinovaný rámec prosazování bezpečnostních
zájmů České republiky. Na jejím základě jsou dále vytvářeny cílené strategické
dokumenty krátkodobého charakteru.

České předsednictví Visegrádské skupině
•

Od června 2011 do června 2012 Česká republika úspěšně předsedala skupině V4.
České předsednictví se zaměřilo na úzkou spolupráci nad evropskými tématy.
Výsledkem této koordinace je například společný postup zemí v otázkách kohezní
politiky při jednáních o novém rozpočtovém rámci EU na léta 2014 – 2020.

Zvyšování efektivity ekonomické diplomacie
•

Ministerstvo zahraničí zvýšilo efektivitu podpory ekonomických zájmů ČR v zahraničí
typologizací jednotlivých zemí, která vede ke konkrétnímu zadání aktivit pro
diplomatickou službu v daných typech zemí. Pro rok 2012 schválilo ministerstvo 62
Strana 5

oddělení tiskové | odbor tiskový a styku s veřejností
Úřad vlády České republiky

projektů na podporu ekonomické diplomacie v celkové hodnotě přesahující 5 milionů
korun.

Modernizace nástrojů k prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí
•

I v roce 2011 pokračuje realizace projektů na podporu prosazování ekonomických
zájmů České republiky v zahraničí. Jde o více než 40 projektů, jejichž realizaci
ministerstvo zahraničí podpořilo dotacemi ve výši sedm milionů korun.

Podpora diverzifikace exportu ČR
•

Proces optimalizace sítě zastupitelských úřadů ČR v zahraničí provazuje Ministerstvo
zahraničních věcí s využitím potenciálu zemí Latinské Ameriky, Asie a Afriky jako
potenciálních příjemců většího množství exportu ČR, při snaze snížit závislost českého
exportu na zemích Evropské unie.

Racionalizace působení v mezinárodních organizacích
•

Ministerstvo zahraničních věcí začalo podnikat kroky ke zvýšení efektivity účasti ČR v
mezinárodních organizacích. Celkově by tyto kroky měly přinést nejen úspory, ale
rovněž zvýšení účasti českých občanů v mezinárodních organizacích. Zesiluje se
mezirezortní koordinace při obsazování míst a využívání českých pracovníků v
mezinárodních organizacích.
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Místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady
vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje
s korupcí
a) Vývoj počtu zaměstnanců
•

V období dvou předchozích let od jmenování současné vlády byla legislativní činnost
Sekce Legislativní rady vlády zabezpečována bez nároku na další pracovní místa.
V návaznosti na vládou schválené Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace
(RIA), bylo v rámci Sekce Legislativní rady vlády zřízeno Oddělení pro koordinaci
procesu hodnocení dopadů regulace v počtu čtyř zaměstnanců. Stejně tak bylo
v rámci Sekce Legislativní rady vlády zřízeno rozhodnutím vlády Oddělení sekretariátu
Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti
komunismu v počtu čtyř zaměstnanců.

b) Prosazené kroky
Zřízení Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí
•

V dubnu 2011 byl zřízen Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, který je poradním
orgánem vlády pro oblast boje s korupcí. Výbor předkládá vládě návrhy na přijetí
opatření snižujících korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy, v souladu se
strategií vlády v boji proti korupci kontroluje plnění úkolů zadaných jednotlivým
rezortům a koordinuje jejich činnost v oblasti boje proti korupci. V čele Vládního
výboru je místopředsedkyně vlády. Dalšími členy jsou ministr zahraničních věcí,
ministr vnitra, ministr spravedlnosti, ministr financí, ministr obrany, ministr pro
místní rozvoj a ministr dopravy.

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012
•

Strategie je výchozím vládním dokumentem v boji s korupcí v České republice,
přičemž byla schválena usnesením vlády 5. ledna 2011 a jejíž naplňování důsledně
monitoruje a koordinuje Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády. K měsíci
červnu 2012 byly splněny téměř dvě třetiny úkolů. Nová Strategie vlády v boji
s korupcí na období let 2013 a 2014 bude vládě předložena ke schválení do 30.
listopadu 2012.

Partnerství pro otevřené vládnutí - Open Government Partnership (OGP)
•

Iniciativa OGP je mezinárodní iniciativou administrativy USA podporující otevřenost,
transparentnost a boj proti korupci. Akční plán České republiky schválila vláda svým
usnesením v dubnu 2012, přičemž třemi hlavními okruhy Akčního plánu jsou přijetí
zákona o úřednících veřejné správy zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a
stabilizaci veřejné správy, zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím a
zpřístupnění dat a informací.
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Zavedení přímé volby prezidenta republiky
•

Ústavním zákonem se do ústavního pořádku ČR zavádí přímá volba prezidenta
republiky. Poprvé v historii České republiky, a také Československé republiky, tak
přímo občané zvolí nového prezidenta republiky již začátkem příštího roku, neboť
funkční období současného prezidenta republiky skončí dnem 7. března 2013.
Schválený návrh prováděcího zákona, připravovaný Ministerstvem vnitra, obsahuje
tzv. finanční limity na volební kampaň a další opatření směřující ke zprůhlednění
financování volební kampaně kandidátů.

Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
•

Byl předložen vládní návrh ústavního zákona a vládní návrh novely zákona o
Nejvyšším kontrolním úřadu, jejichž smyslem je rozšířit působnost Nejvyššího
kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat i hospodaření územních samosprávných
celků (výlučně z hlediska souladu se zákonem) a dále hospodaření vybraných
právnických osob nakládajících s veřejnými prostředky. Konkrétní určení těchto
právnických osob nově podléhajících kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního
úřadu stanoví související novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Zavedení institutu celostátního referenda
•

Vláda předložila v souladu se svým programovým prohlášením návrh ústavního
zákona o celostátním referendu, Ústavní zákon stanoví pouze základní podmínky pro
konání celostátního referenda, a to buď z iniciativy občana, jehož návrh musí
podpořit 250 000 občanů, nebo i vlastní iniciativy vlády bez podpory ve formě petice.

Zavedení povinného hodnocení dopadů regulace (RIA)
•

Vláda schválila nové Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, které stanovují
pravidla a postup při vyhodnocování dopadů legislativních návrhů připravovaných na
úrovni ústřední státní správy. Relevantnost a kvalitu provedeného hodnocení dopadů
zpracovaného resorty k legislativním návrhům nově posuzuje pracovní komise
Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA), která je složena
z nezávislých expertů působících mimo státní správu.
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Ministerstvo financí
a) Vývoj počtu zaměstnanců
•

V rámci úsporných opatření došlo oproti počátku roku 2010 v kapitole Ministerstva
financí ke snížení počtu míst o 1 727. Celková roční úspora činí 956,2 miliony korun.

b) Prosazené kroky
Vláda snižuje deficit veřejných financí
•

Deficit veřejných financí v roce 2011 klesl meziročně ze 4,8 procenta na 3,1 procenta
HDP. Vláda schválila fiskální cíle na roky 2012 až 2015. Podíl deficitu veřejných
rozpočtů na HDP je pro rok 2012 navržen ve výši 3,0 procenta, čímž by Česká
republika splnila jedno z Maastrichtských kritérií. V dalších letech bude docházet
k postupnému snižování deficitu. Stabilizace veřejných rozpočtů se od roku 2010
odehrává z více než dvou třetin na výdajové straně.

Daňová reforma přinese úsporu administrativních nákladů
•

Legislativním procesem prošel vznik Jednoho inkasního místa, které přinese úsporu
administrativních nákladů státu i daňových poplatníků. Ministerstvo financí plánuje
jeho spuštění v roce 2014. Novou úpravou budou sjednoceny základy daně z příjmu a
obojího pojistného. Bude také zrušeno několik desítek nesystémových výjimek,
zjednodušen systém a dojde ke snížení vedlejších nákladů práce.

Vytvoření moderní soustavy orgánů finanční a celní správy
•

Schválenou institucionální fází daňové reformy dojde k reorganizaci daňové a celní
správy, která přinese zefektivnění a větší pružnost jejich činnosti, což přispěje k růstu
inkasa veřejných odvodů. Nové zákony o Finanční správě a o Celní správě budou
účinné od 1. ledna 2013. Od letošního roku funguje Specializovaný finanční úřad
s celostátní působností pro velké poplatníky a finanční instituce.

Účinnější boj s daňovými úniky v oblasti DPH
• Novela zákona o DPH sleduje moderní trendy segmentace daňových subjektů. Na

jedné straně je to posilování klientského přístupu a podpora poctivých daňových
subjektů, a na straně druhé posilování nástrojů správců daně v boji s daňovými úniky.
V této souvislosti se bude např. daňové přiznání podávat jen elektronicky, upravuje
se povinnost ručení nebo se zavádí nový institut nespolehlivého plátce.

Rovnoměrnější rozdělení daní mezi obce
•

Novela zákona o rozpočtovém určení daní sníží rozdíly v příjmech na obyvatele mezi
jednotlivými obcemi. Dojde k odstranění disproporcí a posílení daňových příjmů
drtivé většiny obcí. Stane se tak především díky převedení prostředků z národních
dotačních titulů, což sníží administrativní náklady i korupční potenciál. Rozhodování
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se přesune z centra do konkrétních obcí, které budou mít více jistých a každoročně
opakovatelných prostředků na svůj dlouhodobý rozvoj.

Emise spořících dluhopisů pro občany
•

Ministerstvo financí vydalo dvě úspěšné emise spořících státních dluhopisů určené
pro nebankovní subjekty, zejména pro domácnosti a občanská sdružení. Občané tak
dostali příležitost bezpečného zhodnocení svých úspor. V prvních dvou emisích byly
zakoupeny dluhopisy v souhrnné výši 35,7 miliard korun.

Předdůchody pomohou překonat obtížnou životní situaci
•

Cílem vládou schváleného návrhu je umožnit, aby osoby blízké důchodovému věku
měly možnost čerpat penze ze systému doplňkového penzijního spoření ještě před
dosažením důchodového věku. Tedy v období, které pro ně může být obtížné z
hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň bude zajištěno, aby pobírání těchto
dávek nemělo dopad na výši důchodových nároků z průběžného pilíře a na veřejné
zdravotní pojištění těchto osob.

Regulace a zdanění hazardu
•

Novela loterijního zákona vyřešila nejpalčivější problémy v oblasti hazardu, jimiž byla
nedostatečná pravomoc obcí při regulaci hazardu a osvobození loterijních společností
od daně z příjmů. Obce tak mají od ledna 2012 pravomoc regulovat veškerý hazard
na svém území. U loterijních společností bylo zavedeno klasické zdanění příjmů a
nadto speciální odvod ve výši 20 procent, který je příjmem státního a obecních
rozpočtů. Díky těmto opatřením mohlo ministerstvo zrušit více než 26 000 herních
zařízení.

Zásadní úspěchy v mezinárodních arbitrážích
•

Ministerstvo financí pokračuje v trendu účinné obrany zájmů státu v mezinárodních
arbitrážích. Česká republika tak dosud za současné vlády vyhrála všechny spory
v rámci dohod o ochraně investic, v současné době je veden již pouze jeden spor.

Dohody o výměně informací s tzv. daňovými ráji
•

Ministerstvo financí sjednalo již devět konečných textů dohod mezi Českou
republikou a státy s preferenčními daňovými režimy (tzv. daňovými ráji). Jde o vůbec
první dohody o spolupráci v daňové oblasti s těmito jurisdikcemi, které se podařilo
vyjednat. Na jejich základě bude možné získat informace potřebné ke správnému
stanovení, výběru a vymáhání daní, popř. využití v rámci přípravné fáze vyšetřování
nebo stíhání daňových trestných činů.

Projekt Státní pokladny
• Projekt Státní pokladny pozvedne správu veřejných financí v ČR na úroveň
nejvyspělejších států. Od 1. července 2012 byl spuštěn modul Rozpočtového
informačního systému – Příprava rozpočtu, ve kterém je sestavován rozpočet na rok
2013.
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Ministerstvo obrany
a) Personální úspory
•

Ministerstvo obrany muselo oproti roku 2010 ušetřit v roce 2011 na platových a
mzdových prostředcích cca 970 milionů korun. V rámci desetiprocentního snížení
mzdových prostředků rozprostřel resort obrany úspory jak do mezd svých
zaměstnanců, tak do snížení počtu systemizovaných míst. Ministerstvo obrany
opustilo 700 zaměstnanců. Vojáků se propouštění netýkalo, nicméně v armádě
zůstalo 350 tabulkových míst z úsporných důvodů dočasně neobsazeno. K 1. lednu
2012 opustilo resort obrany dalších 69 zaměstnanců. V současné době probíhají
strukturální změny uvnitř úřadu, které přinesou další personální úspory.

b) Prosazené kroky
Bílá kniha o obraně dala armádě budoucí vizi
•

Poprvé od roku 1995 byla v České republice zpracována Bílá kniha o obraně,
dokument běžný v mnoha jiných zemích NATO. Materiál detailně analyzuje současný
stav resortu a v principech popisuje, jak by měla Armáda České republiky fungovat
v následujících letech a kde budou její priority. Od schválení Bílé knihy vládou
probíhají v resortu obrany změny s cílem zefektivnit vnitřní organizaci a zprůhlednit
akviziční systém. Bílou knihu schválila vláda 18. května 2011.

Konec drahých nákupů přes prostředníky
•

Ministerstvo obrany prosadilo zásadní změnu postupu při nákupu armádní techniky a
výzbroje. Podle novelizovaného zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu
s vojenským materiálem, je možné nakupovat vybavení pro armádu a bezpečnostní
sbory přímo od výrobců. Skončila praxe, kdy nákup vybavení ze zahraničí nemohl
proběhnout jinak, než přes české zprostředkující firmy, což v uplynulých šesti letech
prodražilo armádní nákupy o 1,5 miliardy korun. Novela zákona částečně nabyla
účinnosti k 1. září 2011, v plném znění potom k 30. červnu 2012.

Nový zákon přinesl zadostiučinění účastníkům třetího odboje
•

Parlament schválil zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Cílem
zákona je vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické
totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili
hodnoty svobody a demokracie. Tento zákon tedy není určen pro pasivní oběti
komunistického režimu, ale pro aktivní účastníky odboje a odporu. Zákon nabyl
účinnost 17. listopadu 2011.

Velikost vojenských újezdů se přizpůsobí potřebám současné armády
•

Zatímco v ČR vojenské újezdy aktuálně zabírají 1,7 procenta rozlohy státu, v jiných
zemích to je jenom kolem půl procenta. Ministerstvo obrany proto po více než
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desetiletích nerealizovaných úvah přistoupilo k radikálnímu zmenšení výcvikových
prostor o 33 procent. Do roku 2015 by se měl vojenský újezd Brdy zrušit úplně a čtyři
zbývající zmenšit. Připravovanou optimalizací ušetří resort obrany ročně 100 milionů
korun. S navrženou optimalizací vojenských újezdů souhlasila vláda 4. ledna 2012.

Českým firmám se otevřela cesta k získávání amerických zbrojních zakázek
•

Česká republika se v dubnu 2012 připojila k 21 zemím, se kterými mají USA
podepsanou Dohodu o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany.
Dokument, jehož příprava trvala několik měsíců a který podepsali ministři obrany
obou zemí 18. dubna 2012, otevírá českým podnikům cestu k získávání amerických
veřejných zakázek v oblasti obrany. Do budoucna jim ve vyhlašovaných tendrech
zaručuje rovnocenné postavení s domácími výrobci. Vláda ČR souhlasila se sjednáním
dohody 4. dubna 2012.

Společné nákupy s dalšími zeměmi NATO šetří státu peníze
•

V rámci nadnárodní spolupráce na půdě NATO začala Česká republika k nákupům
vojenského materiálu využívat služeb alianční agentury NAMSA. Hlavní výhodou
agentury je realizace společných nákupů více zemí za výhodnějších podmínek. Při
pilotním nákupu munice touto formou se Ministerstvu obrany podařilo ve srovnání s
minulostí dosáhnout úspory ve výši 33 procent, přičemž u některých položek byla
pořízená munice dokonce o polovinu levnější. Alianční agenturu NSPA, která od
července 2012 převzala agendu společných nákupů, bude ministerstvo využívat i
v budoucnu. Informaci o společných nákupech cestou NATO projednala vláda
16. května 2012.

Novela zákona zjednodušila vojákům v misích kontakt s rodinami
•

Novela zákona o vojácích z povolání zajistila vojákům působícím v zahraničních
operacích právo na pravidelný kontakt se svými blízkými v ČR. Novela dále mimo jiné
upravila rodičovskou dovolenou vojáků, zrušila neefektivní příspěvek na
přestěhování, nebo zavedla povinnost úhrady vojenské výstroje, pokud voják opustí
řady armády již po dvou letech. Zákon nabyl účinnost 1. června 2012.

Zahraniční mise na roky 2013 a 2014 prošly parlamentem rekordně hladce
•

Ministerstvo obrany předložilo vládě a poté oběma komorám parlamentu realistický
návrh působení českých vojáků v zahraničí v letech 2013–2014. Jeho základním rysem
je postupná, ale výrazná změna v rozsahu i charakteru působení ČR v Afghánistánu. V
roce 2013 nepřesáhne české zapojení do mise ISAF 539 osob, přičemž již v průběhu
tohoto roku se počet příslušníků AČR sníží na cca 360 osob. V roce 2014 se počet
příslušníků Armády ČR sníží na 340 osob na začátku roku a na jeho konci bude
dosahovat cca 170 osob. V rozmezí let 2011 – 2014 tak fakticky dojde k redukci
českých jednotek v Afghánistánu o přibližně 70 procent. Jejich úsilí bude zaměřeno na
výcvik afghánských bezpečnostních sil. Sněmovna schválila mandát 12. června 2012,
Senát 13. června 2012. V obou případech měl návrh historicky největší podporu
napříč politickým spektrem.
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Ministerstvo vnitra
a) Personální úspory
•

Na snížený rozpočet mzdových výdajů o 10 % reagovalo Ministerstvo vnitra jak
snížením počtu funkčních míst, tak i snížením průměrných platů obou příslušných
kategorií; počty se snižují o 5 141 míst příslušníků, což představuje snížení o 9,7
procenta oproti roku 2010 a o 1 731 míst občanských zaměstnanců, což je cca 10,5
procenta oproti roku 2010. Průměrné platy klesají o 3 016 korun (o devět procent) u
příslušníků a o 1 832 korun (o osm procent) u občanských zaměstnanců.

b) Prosazené kroky
Zřízení základních registrů
•

Úspěšným spuštěním základních registrů veřejné správy k 1. červenci 2012 se vyřešily
dosavadní potíže s nejednotností a neaktuálností klíčových databází veřejné správy a
udělal se tak dosud nejvýznamnější krok v elektronizaci veřejné správy. Tím došlo k
zásadnímu posunu ve vztahu mezi státem a občanem, kdy občané při změně svých
osobních údajů nebudou nuceni postupně ohlašovat tyto změny do všech evidencí
veřejné správy. Pokud bude chtít, bude moci občan navíc umožnit přístup ke změnám
ve svých údajích i komerčním subjektům – své bance, pojišťovně apod. Samotné
základní registry zajistí aktualizaci těchto údajů automaticky po prvním nahlášení
změny občanem nebo právnickou osobou. Současně bude zajištěn i vyšší stupeň
ochrany osobních údajů uchovávaných o občanech.

Generální inspekce bezpečnostních sborů
•

Zřízením Generální inspekce bezpečnostních sborů došlo od 1. ledna 2012
k vytvoření systému nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků a
zaměstnanců bezpečnostních sborů. Tím byl vytvořen nástroj k zefektivnění boje
proti korupci mezi příslušníky a zaměstnanci bezpečnostních sborů a ke zrušení
institucionálních vazeb mezi policií a orgánem, který trestnou činnost příslušníků a
zaměstnanců policie stíhá. GIBS je konstruována jako samostatný bezpečnostní sbor.

Zvláštní ochrana svědka
•

Změnou zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob došlo k posílení systému
poskytování zvláštní ochrany a pomoci chráněným osobám v České republice, a tím
byla zajištěna vyšší míra bezpečnosti všech obyvatel před organizovanou kriminalitou.
Novela byla vyhlášena s účinností od 1. ledna 2012.

Zahájení vydávání elektronických občanských průkazů
•

Od 1. ledna 2012 bylo zahájeno vydávání elektronických občanských průkazů. Tyto
občanské průkazy lze vydávat rovněž občanům mladším 15 let a občanům, kteří
nemají na území České republiky trvalý pobyt. Zahájení vydávání nového občanského
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průkazu vytváří spolu se systémem základních registrů prostor pro další rozvoj
elektronizace veřejné správy a prosazování služeb eGovernmentu do praxe.

Komunikační infrastruktura veřejné správy
•

Vláda přijala novou koncepci komunikační infrastruktury veřejné správy, podle které
budou státní orgány nakupovat datové služby umožňující přístup do centrálního
místa služeb eGovernmentu formou dynamického nákupního systému (obdoba eaukce), který umožní získání nejvýhodnějších dostupných cen na telekomunikačním
trhu a současně umožní dosažení úsporných finančních synergických efektů
(předpoklad 30 – 40 procentní snížení cen) díky společnému nákupu subjektů státní
správy založeném na principu centrálního zadávání.

Změny v imigrační oblasti
•

Převodem agendy dlouhodobých pobytů z policie na ministerstvo vnitra byl vytvořen
nový systém rozdělení kompetencí mezi civilní a policejní orgány odpovědné za
imigraci v ČR. Zpracováním věcného záměru nové právní úpravy podmínek vstupu
a pobytu cizinců na území ČR a jeho schválením vládou byl učiněn první krok
k systémově nové úpravě cizineckého práva v ČR.

Nový kontrolní řád
•

Parlament schválil nový zákon o kontrole (kontrolní řád), který je obecným procesně
právním předpisem pro oblast veřejné kontroly. Jeho hlavním smyslem je v co nejširší
míře překonat roztříštěnost a nejednotnost jednotlivých úprav kontrolních postupů a
sjednotit tak procesně právní prostředí v oblasti kontroly. Zároveň stanovuje jasná
pravidla kontrolních postupů včetně jednoznačného vymezení práv a povinností jak
kontrolovaných subjektů, tak kontrolních orgánů.

Snížení správního poplatku za kopie úředních dokumentů
•

Ministerstvo vnitra snížilo správní poplatek za pořízení kopie, opisu, výpisu z úředního
spisu za druhou a další stránku textu z původních 15 na pět korun, a dále zavedlo
možnost správním orgánům zvážit snížení nebo upuštění od vybrání správních
poplatků u účastníků správního řízení, aby výše správního poplatku nemohla být
překážkou pro realizaci jejich procesních práv. Návrh zákona byl ve Sněmovně
schválen ve třetím čtení.

Snížení státního příspěvku politickým stranám
•

V souladu s programovým prohlášením vlády došlo k redukci příspěvku
na mandát a příspěvek za hlas politickým stranám a hnutím o pět procent. Dále
je připravován zákon, který zprůhlední financování politických stran.

Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti
•

Výsledky policie v roce 2011 jsou přelomové. Nárůst zajištěného majetku oproti roku
2010 činí celých 335 procent. Celkem se podařilo zajistit majetek ve výši 4,3 miliardy
korun, což je nejlepší výsledek v historii policie.
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Česká pošta
•

Vláda se zabývá budoucností tohoto důležitého státního podniku vzhledem k poklesu
objemu tradiční poštovní přepravy a jejímu nahrazování moderními formami
elektronické komunikace. Po vzoru dalších států EU jako je Rakousko, Dánsko a
Finsko, je záměrem Ministerstva vnitra posílit úlohu České pošty jako centra
sdílených ICT služeb pro státní správu. Za tímto účelem vláda schválila materiál, ve
kterém je zdůrazněna úloha České pošty, s.p. jako centra ICT služeb pro státní správu
a současně je stanovena Česká pošta jako generální dodavatel v rámci programu
Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií
IZS, dodavatele v rámci projektů Integrovaná síť služeb Ministerstva vnitra a Centrální
místo služeb eGovernmentu ČR.

Modernizace českého archivnictví
•

Změnou zákona o archivnictví a spisové službě a zákona o elektronickém podpisu
došlo od 1. července 2012 k vytvoření právního rámce pro ukládání dokumentů
v digitální podobě, jejich výběr za archiválie v digitální podobě a následnou péči
v digitálních archivech. Digitalizace archivnictví významným způsobem zefektivňuje a
rozšiřuje přístup veřejnosti k archiváliím, respektive k informacím v nich obsaženým,
vytvoření struktury digitálních archivů a stanovení jednotných pravidel pro péči o
archiválie v digitální podobě současně umožňuje uchování národního archivního
dědictví obsaženého v digitálních dokumentech pro budoucí generace.

Odpovědná rozpočtová politika resortu
•

Ministerstvo vnitra schválilo restrukturalizaci resortního školství při zachování jeho
plné funkčnosti. Stávající školská struktura byla zjednodušena zrušením tří
organizačních složek státu, čímž se předpokládá dosažení úspory na výdajové straně
resortního rozpočtu jak v oblasti provozních výdajů, tak mzdových prostředků v
očekávaném rozsahu 144 milionů korun.

Zbavování se nepotřebného majetku
•

V návaznosti na organizační a personální změny resort přikročil k redukci zejména
nemovitého majetku, u kterého se již nepředpokládá využití pro vlastní potřeby a
tento je tudíž nabízen přednostně k odprodeji formou otevřeného nabídkového
řízení. I s ohledem na současný stav realitního trhu se předpokládá odvod na příjem
státního rozpočtu ve výši minimálně 300 milionů korun.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
a) Personální úspory
•

Ministerstvo průmyslu a obchodu vstupovalo do roku 2011 se snížením počtu míst o
65, čímž ušetřilo na mzdách zaměstnanců 19 milionů korun. Všechny podřízené
organizace resortu pak postupovaly obdobně.

b) Prosazené kroky
Nová proexportní politika
•

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový dokument efektivní, koncepční
a koordinované proexportní politiky - Exportní strategii České republiky pro období
let 2012-2020, který byl schválen vládou ČR dne 14. března 2012. Strategie vznikla v
úzké spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Prosazuje pozitivní změny v české ekonomice, zvýšení její konkurenceschopnosti a
podporu vývozu s vysokou přidanou hodnotou. Strategie nabízí vývozcům kvalitní a
integrované proexportní služby státu a zjednodušuje jejich řízení. Usnadňuje vývozní
procedury a zajišťuje konkurenceschopné financování a pojištění vývozu.
Podnikatelské reprezentace se budou moci i nadále podílet na rozhodování o
podpoře exportu - stát bude směřovat obchodní politiku na trhy dle zájmu českých
firem a poskytne jim tam servis a podporu podle jejich potřeb.

Klíčová opatření na podporu inovací
•

Nový finanční nástroj Operační program podnikání a inovace zvaný „seed/venture
fond“, který formuje novou ekonomickou platformu v ČR s využitím kapitálových
vstupů do růstových MSP v raném stadiu rozvoje, je velkou výzvou pro zlepšení
podmínek tzv. start-upů na stávajícím trhu.

Dostupnější a levnější vysokorychlostní internet
•

Vláda schválila strategii Digitální Česko, která pomůže rozšířit rychlý internet na
mnohem větší území České republiky. Občanům i firmám ve výsledku přinese
mnohem větší pokrytí za nižší cenu.

Konec vyvlastnění kvůli těžbě
•

Ministerstvo připravilo novelu horního zákona, která odstraňuje možnost vyvlastnit
pozemky nebo nemovitosti a podobně kvůli těžbě výhradních ložisek nerostných
surovin. Novela by měla začít platit do konce letošního roku.

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012 - 2020
•

Vláda schválila strategický materiál připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ve
spolupráci s ostatními resorty. Klade si za cíl zlepšit klíčové předpoklady růstu
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ekonomiky a posunout Českou republiku mezi 20 nevíce konkurenceschopných
ekonomik do roku 2020 prostřednictvím realizace řady reformních opatření.

Snížení administrativní zátěže
•

Administrativní zátěž v oblasti živnostenského podnikání a podnikatelů se proti roku
2005 snížila o 16 %. Na dalším snižování administrativní zátěže spolupracuje přímo
s profesními sdruženími. Přímo podnikatelé a občané pak mohou své podněty na
snížení administrativní zátěže zasílat prostřednictvím nového formuláře na adrese
www.zjednodusujeme.cz. Cílem úřadu je odstranit alespoň třicet byrokratických
regulací ročně.

Asistence podnikatelům na jednom místě
•

Od ledna 2011 ministerstvo poskytuje českým podnikatelům jako první v EU ucelené
poradenství z jednoho místa. Sjednotilo totiž systémy ProCoP (poradenství o
výrobcích), SOLVIT (pomáhající řešit špatná rozhodnutí zahraničních orgánů) a JKM
(jednotná kontaktní místa pro podnikatele, která poskytují asistenci při zahájení
podnikání v rámci EU) do jednoho robustního systému.

Více peněz pro podnikatele z evropských fondů
•

Proplácení podpory podnikatelům z evropských fondů prostřednictvím Operačního
programu Podnikání a inovace je rychlejší a efektivnější. Jeho cílem je zvýšení
konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Podpora byla
schválena již pro téměř 10 000 projektů v hodnotě 62 miliard korun. Tempo
proplácení nadále vzrůstá, v první polovině roku 2012 bylo na účty českých
podnikatelů v průměru zasláno více než 1,2 miliardy korun měsíčně.

Pomoc začínajícím podnikatelům – Program Inostart a Záruka
• V roce 2012 ministerstvo připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční

a rozvojovou bankou, a.s. nový Program Záruka pro malé podnikatele. Podnikatelé,
s méně než 50 zaměstnanci mohou získat zvýhodněnou záruku za bankovní úvěr
do pěti milionů korun na dobu až šesti let na financování investičních a provozních
potřeb. V rámci tohoto programu bude možno v letech 2012 a 2013 zaručit úvěry až
za dvě miliardy korun. Dále byla spuštěna pilotní výzva z Programu švýcarsko-české
spolupráce určená na poskytování záruk a poradenství v Olomouckém a
Moravskoslezském kraji. V programu je k dispozici více než 200 milionů korun.

Veřejná evidence čerpacích stanic pohonných hmot
•

Novela zákona o pohonných hmotách zavádí veřejnou registraci čerpacích stanic
pohonných hmot, povinnou registraci distributorů pohonných hmot. Umožňuje České
obchodní inspekci zveřejňovat pravomocná rozhodnutí, týkající se čerpacích stanic,
jejich provozovatelů, distributorů a dopravců pohonných hmot, u nichž kontrolou
zjistila nekvalitní jakost pohonných hmot. V praxi tím došlo ke zlepšení kvality
pohonných hmot a ke snížení rizika možných daňových úniků v této oblasti. Kontroly
ČOI prokazatelně ukazují pokles procenta nekvalitních paliv u čerpacích stanic.
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Efektivnější podpora pro investory
•

Novela zákona o investičních pobídkách zatraktivňuje systém pobídek. Nově mohou
získat podporu nejen investoři z oblasti zpracovatelského průmyslu, ale rovněž
technologická centra a strategické služby. Například se prodlužuje období pro
uplatnění slevy na dani z příjmu z původních pěti na deset let a je zaveden koncept
strategické investiční akce, zaměřený především na velké investory.

Nová strategie pro inovace
• V roce 2011 byla zavedena společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

nová Národní inovační strategie ČR. Kromě zohlednění současné situace v oblasti
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR jsou na strategické úrovni nyní lépe
reflektovány poslední trendy z hlediska pohledu na inovace, je rozšířena paleta
možných nástrojů podpory na národní úrovni a větší důraz je kladen na význam
a podporu inovačního podnikání.

Dostatečné zdroje pro státem podpořené financování a pojišťování vývozu
•

Vláda v roce 2011 a letos navýšila dotací ze státního rozpočtu ve výši jedné miliardy
korun pojistné fondy Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Její pojistná kapacita
je tak ve státním rozpočtu na rok 2012 odsouhlasena ve výši 250 miliard korun (proti
200 miliardám v roce 2010). Vláda v roce 2011 také navýšila státní záruku za zdroje
pro financování vývozu, a to pro rok 2011 na 90 miliard korun, pro rok 2012 na 100
miliard. Česká exportní banka tak disponuje dostatečným kapitálem a zdroji na
pokrytí poptávky vývozců po financování jejich projektů.

Jasná pravidla pro obnovitelné zdroje
•

Nový zákon o podporovaných zdrojích zavádí povinnost zlikvidovat solární panely po
skončení jejich životnosti a zefektivňuje podporu pro obnovitelné zdroje. Navíc bylo
dalšími kroky zabráněno opakování situace zdražování elektřiny z důvodu podpory
ekologických zdrojů do budoucna. Příslušný zákon je účinný od května 2012.

Konkurence na trhu energií
•

Novela energetického zákona de facto dokončuje uvolnění trhu a oddělení výroby,
přenosu a distribuce energií. Znemožňuje tak vytváření monopolů a umožňuje přístup
konkurence na trh s energiemi, čímž umožňuje, aby dál úspěšně pokračovala
liberalizace trhů s elektřinou a plynem. Zákon také posiluje pravomoci i nezávislost
Energetického regulačního úřadu v oblastech cenových kontrol a regulace.

Zlepšení přístupu na trhy třetích zemí
•

Ministerstvo prosazovalo další liberalizaci mezinárodního obchodu a vytváření
příznivých podmínek pro české exportéry. Od července 2011 jsou v platnosti
ustanovení Dohody o volném obchodu s Korejskou republikou. Dokončena byla i
jednání o Dohodě o volném obchodu s Ukrajinou, Peru a Kolumbií a Střední
Amerikou.
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Ministerstvo spravedlnosti

a) Personální úspory
•

Ministerstvo spravedlnosti propustilo kvůli snižování počtu pracovníků 469
zaměstnanců. Snížil se také počet vyšších soudních úředníků a asistentů soudců, a to
z 1 058 na 1 013, respektive z 568 na 531.

b) Prosazené kroky
Nový občanský zákoník
•

Nový občanský zákoník opouští principy vytvořené v 60. letech minulého století a
vrací se k tradičnímu pojetí soukromého práva tak, jak je v Evropě běžné. Nový
občanský zákoník sjednocuje roztříštěnou úpravu soukromého práva do jednoho
kodexu. Spolu s tímto kodexem byl přijat také návrh zákona o obchodních
korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Nový občanský zákoník
vstoupí v platnost k 1. lednu 2014.

Jednodušší a svobodnější podnikání
•

Nový zákon o obchodních korporacích, který upravuje fungování obchodních
společností a družstev, reaguje na novou úpravu občanského zákoníku a stanoví
určité odlišnosti typické pro podnikatelský svět. Mezi hlavní přínosy nového zákona
patří zjednodušení podnikání, svobodné rozhodování o vlastnictví a motivace k dobré
správě společností. Zákon nabude účinnosti k 1. lednu 2014.

Přiznání nemajetkové újmy v trestním řízení
•

Přiznání nemajetkové újmy způsobené poškozenému trestnou činností může být díky
novele trestního řádu platné od 1. července 2011 rozhodnuto již v rámci trestního
řízení. Touto úpravou dochází k výraznému posílení práv poškozených, kteří budou
moci už v rámci trestního řízení dosáhnout úplné satisfakce a vyrovnat se tak
s nepříznivými následky trestného činu.

Tvrdší tresty za korupci
•

Tvrdší trestní postih korupčního jednání, a to zejména u úředních osob, přináší novela
trestního zákoníku. Za přijetí úplatku budou namísto dosavadních tří let hrozit čtyři
roky odnětí svobody. Úředním osobám bude v případě přijetí úplatku namísto
současných dvou až osmi let hrozit trest odnětí svobody v rozmezí tří až deseti let.
Znamená to, že takový trestný čin bude zvlášť závažným zločinem. Opatření jsou
účinná od 1. prosince 2012.
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Zefektivnění exekučního řízení
•

Cílem novely je v důsledku zásadního omezení „dvoukolejnosti“ výkonu rozhodnutí
a exekuce pro ty oprávněné, kteří mají pravomoc vést exekuci sami podle správního,
resp. daňového řádu a zavedení pověřování exekutora soudem zrychlit exekuční
řízení a zároveň odbřemenit soudy od agendy, která je svojí povahou spíše formální.
Soudy se díky tomu budou moci lépe soustředit na rozhodování ve věcech, které
formální povahu nemají, např. na rozhodování o návrzích na zastavení nebo na
odklad exekuce, o nichž nerozhodl soudní exekutor. Uvolnění kapacit soudů přispěje
k intenzivnějšímu výkonu dohledu nad činností soudních exekutorů a rovněž
k efektivnější ochraně povinných. Novela byla 13. června schválena Poslaneckou
sněmovnou a měla by být účinná k 1. lednu 2013.

Trestní odpovědnost právnických osob
•

Zákon s účinností od 1. ledna 2012 umožňuje trestně postihovat právnické osoby,
jejichž jménem, v jejichž zájmu nebo při jejichž činnosti se jejich statutární orgán
nebo jiná osoba v řídícím nebo kontrolním postavení dopustila trestného činu. Dále
umožní postihovat i taková jednání, u nichž se fyzické osoby v současnosti vyhýbají
trestní odpovědnosti s odvoláním na to, že rozhodoval kolektivní orgán právnické
osoby.

Zjednodušení vazebního řízení, posílení protikorupčních nástrojů
•

Novela trestního řádu účinná od 1. ledna 2012 si klade za cíl odstranit nejpalčivější
praktické problémy ve stávajícím vazebním řízení. Dále rozšiřuje využitelnost
nástrojů, které mají orgány činné v trestním řízení k dispozici při odhalování korupce,
zejména odposlechů a agenta. Výslovně také umožňuje využívat v trestním řízení
videokonference.

Zavedení institutu o dohodě o vině a trestu
•

Novela trestního řádu zavádějící institut dohody o prohlášení viny a přijetí trestu s
obviněným, který se k činu přizná, přispěje ke zrychlení trestního řízení a zabrání
zdlouhavým soudním přelíčením. Podstatou nového institutu je možnost státního
zástupce sjednat s obviněným za přítomnosti obhájce v rámci přípravného řízení
dohodu o prohlášení viny a přijetí trestu, kterou následně schválí ve veřejném
zasedání soud, aniž by musel provádět dokazování v rámci hlavního líčení. Proti jeho
rozhodnutí nebude možné odvolání. Novela nabude účinnosti v září 2012.

Institut mediace odbřemení soudy
•

Nový zákon o mediaci v netrestních věcech zavádí v českém právním řádu novou
možnost alternativního řešení sporů. Zákon přispěje k odbřemenění soudů a ke
zkrácení civilního soudního řízení. Mediací prováděnou podle předloženého návrhu
zákona může být řešen kterýkoli spor, u kterého není vyloučeno řešení smírem nebo
dohodou. Mediace budou provádět zapsaní mediátoři, kteří budou evidováni v
seznamu mediátorů vedeným ministerstvem spravedlnosti. Zákon bude platit od září
roku 2012.
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Řešení problému tzv. souběhu funkcí
•

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo novelu obchodního zákoníku, která řeší
problém souběhu funkcí statutárního orgánu a pracovního poměru v obchodní
společnosti nebo družstvu. Novela výslovně stanoví, že členové statutárních orgánů
mohou vykonávat činnosti spadající do obchodního vedení společnosti i
v zaměstnaneckém poměru. Podle novely je možné vykonávat obchodní vedení
společnosti ve funkci ředitele v pracovním poměru, i pokud bude ředitel zároveň
statutárním orgánem. Novela je účinná od počátku ledna 2012

Zvýšení transparentnosti akciových společností
•

Zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností reguluje anonymizované
vlastnictví akcií tak, aby orgány státní správy a orgány činné v trestním řízení mohly
identifikovat akcionáře společnosti. Nová právní úprava přispěje k zprůhlednění
obchodních vztahů a k omezení prostoru pro možnou korupci. Nový zákon stanovuje
pro akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele povinnost zvolit si mezi
různými prostředky transformace listinných akcií na majitele, a to mezi změnou na
akcie na jméno, imobilizací (fyzickou úschovou v bance, kde bude veden účet na
akcionáře) nebo tzv. zaknihováním (registrací) u centrálního depozitáře. Zákon na
konci května schválila vláda.

e-Justice – centrální elektronický platební rozkaz
• Od počátku roku 2012 ministerstvo spravedlnosti na celkem pěti pilotních soudech

úspěšně testuje centrální aplikaci, která v agendě platebního rozkazu nahradí
papírový spis. Jedná se o vůbec první využití čistě elektronického vedení soudního
spisu. Tato přelomová novinka se v polovině roku 2012 rozšíří na dalších 29 soudů.
Dojde tak ke zrychlení a zjednodušení práce soudů, neboť listinný originál soudního
spisu nahrazuje elektronická verze. Elektronický soudní spis zanechává takzvanou
elektronickou stopu, díky které lze zpětně dohledat každý přístup do spisu, nebo
úkon, jenž se s ním někdo učinil.

Uvedení veřejně přístupné databáze soudních rozhodnutí
•

V rámci projektu elektronizace justice spustilo ministerstvo spravedlnosti na svých
webových stránkách veřejně přístupnou databázi soudních rozhodnutí okresních,
krajských a vrchních soudů, a to v trestních i v civilních věcech. Možnost bezplatného
vyhledávání vybrané judikatury povede zejména ke zvýšení právní jistoty občanů.
Aplikace je denně aktualizována.

Spuštění databáze soudních výkazů a statistik
•

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo do provozu statistický portál infoData, který
umožňuje přístup široké veřejnosti k soudním výkazům a statistikám. Jeho hlavním
cílem je na jednom místě přehledně prezentovat všechny důležité informace o justici
a tím přispět k její větší otevřenosti. Hlavními zveřejňovanými dokumenty jsou
přehledy činnosti soudů a státních zastupitelství nebo statistické ročenky
vyhotovované z pravomocně skončených věcí.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
a) Personální úspory
•

V průběhu dvou let došlo v rezortu ke snížení výdajů na platy zaměstnanců o 17,5
procenta (tj. o 943 milionů korun). Další úspora mzdových prostředků ve výši 179
milionů byla dosažena v návaznosti na usnesení vlády o výdajových opatřeních k
dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu ve výši 5,3 procenta v roce 2010.
Celková úspora ve sledovaném období činí 20,6 procenta (tj. 1,13 miliardy korun).
Počet zaměstnanců resortu se snížil o 10,26 procenta, tj. o 1 954 osob. Dále je třeba
upozornit, že v souvislosti se sjednocením výplaty a administrace nepojistných dávek
sociální ochrany přešlo na Úřad práce ČR a ministerstvo od 1. ledna 2012 z územních
samosprávných celků 1 953 zaměstnanců. Tím uvedené činnosti zajišťuje na Úřadu
práce ČR o 1 689 zaměstnanců méně než na územních samosprávných celcích. Resort
práce a sociálních věcí tak ušetřil v průběhu dvou let cca 3 643 zaměstnanců.

b) Prosazené kroky
Pružnější trh práce - zákoník práce
•

Celá řada opatření byla aplikována prostřednictvím novelizace zákoníku práce, a to
zejména v souvislosti s požadavkem na pružnější trh práce. Ke konkrétní změně došlo
například u zkušební doby, která může být sjednána u vedoucích zaměstnanců až na
šest měsíců. Zásadních změn doznal pracovní poměr na dobu určitou, který je možno
sjednat na maximálně třikrát tři roky, nové úpravy se dočkalo také tzv. dočasné
přidělení zaměstnance či výše odstupného ve výši jednoho až tří měsíčních platů
podle počtu odpracovaných let. Dohoda o provedení práce se již nově uzavírá
maximálně na 300 hodin v kalendářním roce atd. Platy ve státní sféře se již neřídí
rigidními tabulkami, které zohledňovaly zejména počty odpracovaných let, nedávaly
ale dostatečný prostor pro promítnutí skutečných schopností zaměstnance.

Sjednocení agendy nepojistných sociálních dávek
•

Od 1. ledna 2012 došlo ke sjednocení procesu výplaty nepojistných dávek, které
administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Agendu nyní namísto tří různých
úřadů provádí jeden orgán, a to Úřad práce ČR. Došlo tak ke zvýšení komfortu klientů
z hlediska územní dostupnosti i k úspoře na straně státních výdajů, veškeré služby –
jak v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi i dávek
pro osoby se zdravotním postižením – jsou dostupné na 423 kontaktních pracovištích
Úřadu práce ČR a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovištích Úřadu práce ČR.
Došlo také ke zjednodušení systému dávek, který byl v mnohém nepřehledný a
komplikovaný nejen pro správce, ale i příjemce pomoci. Byla zvýšena motivace osob
k řešení své nepříznivé sociální situace a položení důrazu na sociální práci s osobami,
které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze.
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Elektronická sociální karta
•

V návaznosti na sjednocení výplaty nepojistných dávek v jedno výplatní místo je
zřizována karta sociálních systémů, tzv. sKarta. Hlavním cílem zavedení karty
sociálních systémů je větší účelovost a adresnost sociálních dávek a také modernizace
celého systému. Zavedením sKarty stát na transferech dávek k příjemcům ušetří přes
200 milionů korun.

Pružnější čerpání rodičovského příspěvku
•

Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání a mohou rozhodovat pružněji než
dříve o jeho délce a výši. Systém je jednodušší a vstřícnější k potřebám rodin s malými
dětmi. Rodičovský příspěvek rodiče získají i tehdy, když dítě starší než dva roky umístí
do školky. Tato doba přitom není nijak omezena. Rodiče mohou pružně volit délku
pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny.
Celkem mohou vyčerpat až 220 000 korun, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výši
příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší
peněžité pomoci v mateřství – tedy 70 procenty 30 násobku denního vyměřovacího
základu, nejvýše však činí 11 500 korun za měsíc.

Příspěvek na péči
•

K lednu 2012 byl zvýšen příspěvek na péči pro osoby od jednoho do 18 let ve druhém
stupni závislosti z 5 000 na 6 000 korun. Od ledna 2012 si také příjemci příspěvku na
péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o jeho
zvýšení, a to až o 2 000 korun za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi
společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny.
Aktuálně je projednáván návrh, podle kterého by měl být umožněn souběh
rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči u zdravotně postižených dětí, jejich
rodiče by si tedy nemuseli volit jen jednu z dávek jako dosud. Stejná zákonná úprava
také zavádí zvýšení příspěvku na péči u dětí od čtyř do sedmi let, které jsou ve třetím
nebo čtvrtém stupni závislosti, a to o 2 000 korun měsíčně.

Změny v oblasti zaměstnanosti
•

Oblast trhu práce upravuje novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. ledna 2012
přináší nové možnosti rekvalifikace a mění nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
Mění se podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna spočívá
v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň dvanáct měsíců
doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky.

•

Změnily se také podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu
práce ČR. Pokud Úřad práce ČR zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej
ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, případně
poměr ukončí zaměstnavatel z důvodu hrubého porušení pracovních povinností,
bude moci být uchazeč evidován na úřadu práce až po uplynutí šesti měsíců ode dne
vzniku tohoto zaměstnání. Pro klienta to znamená mj. to, že nebude mít nárok na
podporu v nezaměstnanosti.
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Veřejná služba
•

Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než
dva měsíce, se od ledna 2012 zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin
týdně. V praxi je veřejná služba nabízena především uchazečům, kteří jsou v evidenci
déle než jeden rok. Veřejná služba slouží k aktivizaci zejména dlouhodobě
nezaměstnaných.

Zvolená rekvalifikace
•

Uchazeč o zaměstnání si může sám vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení,
které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podle vlastního uvážení si tak
uchazeč zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem
získání zaměstnání. Uplatnitelnost rekvalifikace posoudí Úřad práce ČR, pokud cena
kurzu překročí stanovený limit, je rozdíl povinen uhradit sám uchazeč.

Změny v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
•

Ke změnám došlo také v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jedná
se mj. o zjednodušení dosavadní právní úpravy a také snížení administrativní zátěže
zaměstnavatelů. Realizovány byly kroky, které minimalizují možnost zneužití
náhradního plnění závazku zaměstnávat zdravotně postižené, resp. odebírat produkty
od firem, které je zaměstnávají. Byl stanoven limit tzv. přefakturace na 36 násobku
průměrné mzdy (cca 854 tisíc korun) za každého přepočteného zaměstnance se
zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Ke změnám
došlo i u příspěvku na podporu zaměstnávání zdravotně postižených.

Změny v kontrolní činnosti – potírání nelegální práce
•

Legislativní změnou zákona o zaměstnanosti byly od ledna 2012 převedeny na Státní
úřad inspekce práce mimo jiné i kontrolní působnosti spojené s kontrolou nelegálního
zaměstnávání. Tento nešvar stojí státní rozpočet České republiky ročně desítky
miliard korun. Došlo ke zdvojnásobení počtu kontrolorů i ke zvýšení maximální
hranice sankce za nelegální zaměstnávání právnickou osobou z pěti milionů na deset
milionů korun a zároveň stanovení minimální výše pokuty 250 000 korun.

Změny v oblasti důchodového zabezpečení
•

Vláda v roce 2011 prosadila změny důchodového systému tak, aby byl respektován
nález Ústavního soudu. Podle něj český důchodový systém dostatečně nezohledňoval
zásluhovost a penze byly příliš rovnostářské. Zároveň ministerstvo legislativně
nastavilo křivku věku odchodu do důchodu i pro mladší ročníky, u nichž dosud nebyl
tento věk zřejmý. Podobně jako všechny země Evropské unie se tím vyrovnává se
stárnutím populace a prohlubujícím se schodkem důchodového účtu.

•

Důchodový systém byl dosud založen téměř výhradně na průběžném financování
vyplácených důchodů z I. pilíře důchodového systému, tj. ze základního důchodového
pojištění. Toto zabezpečení financování penzí je z dlouhodobého hlediska
neudržitelné, a to zejména s ohledem na prodlužující se věk dožití a zvyšující se počet
starobních důchodců v populaci. Dobrovolný vstup do tzv. II. pilíře tak pojištěncům
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umožní od ledna 2013 část z pojistného ve výši tři procenta z pojistné sazby odvádět
na individuální účet. Podmínkou je, že tito pojištěnci budou odvádět další dvě
procenta (ze „svého“) nad rámec pojistné sazby. Vstup do systému bude dobrovolný,
avšak bez možnosti změny rozhodnutí (nebude tedy možné ze systému „vystoupit“).
Možnost vstoupit do II. pilíře budou mít osoby mladší 35 let. Pouze při startu systému
bude systém otevřen i pro osoby starší.

Sociálně právní ochrana dětí
•

Významný posun v pojetí ochrany práv dětí představuje novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí, kterou v polovině června 2012 schválila Poslanecká sněmovna.
Novela má uvést do praxe základní principy ochrany dětí, na nichž panuje shoda
většiny odborné veřejnosti. Prioritní je, aby dítě mohlo vyrůstat v biologické rodině.
Pokud to není možné, zajistí se dítěti náhradní rodinná péče, pro kterou je třeba
vytvořit systém podpory a doprovázení. Ideálně by každé dítě mělo vyrůstat v rodině,
nikoli v ústavní péči. Institucionální péče by měla být poslední možností při řešení
situace dítěte. Výkon sociálně-právní ochrany dětí se zprofesionalizuje a novela
zavede do této oblasti standardy kvality práce. Pro ochranu práv dětí budou
využívány moderní vědecké poznatky a metody sociální práce.

Valorizace životního a existenčního minima
•

Od ledna 2012 vzrostly částky životního a existenčního minima o devět procent.
Životní minimum samostatně žijící osoby se zvýšilo o 284 korun (tedy ze 3 126 na
3 410 korun za měsíc). Tímto krokem se vláda rozhodla kompenzovat těm
nejpotřebnějším zvýšené náklady domácností v souvislosti s růstem DPH.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
•

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost má schváleno více než 3,5 tisíce
projektů za 46,3 miliardy korun. Více než 80 procent z celkové alokace programu bylo
již přiděleno na projekty. Do konce roku 2013 zbývá přidělit 9,4 miliardy korun. Dosud
bylo vytvořeno přes 49 tisíc nových pracovních míst a podpořeno přes jeden milion
osob, mj. osoby sociálně vyloučené, nezaměstnané, čerství absolventi, starší
pracovníci, matky s malými dětmi nebo osoby se znevýhodněním. Audit Evropské
komise na konci roku 2011 potvrdil, že systém čerpání evropských prostředků
z tohoto programu je nastaven dobře a peníze jsou rozdělovány na smysluplné
projekty.

Zefektivnění fungování resortu práce a sociálních věcí
•

Ke změnám došlo u úrazového pojištění. Podstatně se zrychlila agenda České správy
sociálního zabezpečení, včetně kritizovaných průtahů u exekucí, posílena byla činnost
Státního úřadu inspekce práce, v řešení jsou i vnitřní procesy provozu resortu,
připravován je projekt, jehož cílem je zlepšit efektivitu fungování také Lékařské
posudkové služby. K dalším přijatým změnám patří tříleté omezení tempa růstu
valorizace důchodů, a to zejména s ohledem na nutná úsporná opatření.
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Ministerstvo dopravy
a) Personální úspory
•

Na Ministerstvu dopravy došlo v rámci úsporných opatření ke snížení počtu
zaměstnanců o 138. Z hlediska rozpočtového představuje snížení 47 milionů korun a
je tak plněno opatření z programového prohlášení ve snížení mezd o deset procent.

b) Prosazené kroky
Omezení reklamních zařízení u pozemních komunikací
•

Novelou zákona o pozemních komunikacích byly výrazně zpřísněny podmínky pro
umisťování reklamních zařízení u dálnic, rychlostních silnic a ostatních silnic I. třídy.
Umístit zde bude možné pouze zařízení určená k propagaci blízkých provozoven. Pro
narovnání podmínek byla omezena platnost všech povolení k umístění reklamních
zařízení na dobu nejdéle pět let, včetně povolení vydaných v minulosti na dobu
neurčitou.

Zvýšení bezpečnosti nově budovaných pozemních komunikací
•

V rámci územního a stavebního řízení u pozemní komunikace zařazené do
transevropské silniční sítě bude nově nutné posouzení stavby samotné z hlediska
zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby. Výsledná zpráva z auditu
bezpečnosti pozemních komunikací nejen popíše předpokládané dopady na
bezpečnost silničního provozu při jejím užívání, ale i navrhne opatření pro odstranění
nebo snížení předpokládaných rizik na základě cost-benefit analýzy. Tímto způsobem
lze ušetřit významné finanční prostředky předcházením vzniku kongescí.

Přísnější úprava zajištění a kontroly technického stavu vozidel v provozu
•

Byl zaveden nový institut tzv. silničních technických kontrol. V červnu 2012 pak vláda
schválila přísnější a podrobnější pravidla a povinnosti při provozování stanic
technické kontroly a stanic měření emisí. Tato opatření, stejně jako nová úprava
zákazu tzv. přetáčení tachometrů, povedou ke zlepšení technického stavu vozidel
v silničním provozu a tím ke zvýšení jeho bezpečnosti.

Zjednodušení posuzování a schvalování technické způsobilosti vozidel
•

Nová úprava schvalování technické způsobilosti vozidel představuje zjednodušení
tohoto procesu a jeho sladění v rámci EU jak u hromadně vyráběných a dovážených
vozidel, tak u vozidel dovážených jednotlivě. Základním rysem je odbourání
několikerého posuzování stejných podmínek. Nová úprava zjednoduší činnost jak
správních orgánů, tak výrobců a prodejců vozidel, ale i jejich majitelů.
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Značky na přání
•

Jako v řadě jiných států bude i u nás možné zvolit si vlastní kombinaci znaků jako
registrační značku svého vozu. Toto opatření vychází vstříc přání majitelů silničních
vozidel a rovněž si klade za cíl omezení korupčního prostředí při přidělování
některých registračních značek.

Sjednocení podmínek pro podnikání v silniční dopravě
•

Novelou z roku 2012 došlo v reakci na unijní úpravu k úpravě podmínek pro
provozování silniční dopravy tzv. velkými vozidly. Cílem je jednak zvýšení odborného
povědomí dopravců důležitého pro výkon jejich podnikání, jednak zajištění tzv.
řádného usazení dopravců na území státu, který je k činnosti opravňuje, a který
dohlíží na její řádný výkon.

Omezení „řidičákové turistiky“
•

Novelou zákona o silničním provozu byla zpřísněna pravidla pro udělování řidičského
oprávnění a vydávání řidičských průkazů. Cílem je sladit podmínky a kontrolu jejich
plnění s jinými členskými státy EU. Opatření by měla předcházet zneužívání možnosti
podávat žádosti v těch členských státech, kde jsou podmínky pro vydání příznivější,
než v domácím státě.

Otázka tzv. „osoby blízké“
•

Jelikož řada dopravních přestupků zůstává v dnešní době neobjasněna a
nepotrestána z toho důvodu, že se nepodaří vypátrat řidiče vozidla, novela zákona o
silničním provozu zavedla odpovědnost provozovatele vozidla za porušení dopravních
předpisů. Opatření by měla vést k vyšší objasněnosti některých dopravních přestupků
a tím k lepší vymahatelnosti dodržování pravidel silničního provozu.

Modernizace D1
•

Byly zahájeny konkrétní kroky k řešení katastrofálního stavebně-technického stavu
naší páteřní dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, který byl dlouhodobě neřešen.
Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic připravilo projekt
komplexní modernizace této tepny, který bude stavebně zahájen v případě
úspěšného výběru zhotovitelů ještě v roce 2012.

Otevření trhu v železniční dopravě
•

Ministerstvo dopravy úspěšně pokračuje v plnění plánu postupného otevírání trhu v
dálkové železniční dopravě, bylo vyhlášeno první zadávací řízení na výběr dopravce v
relaci Ostrava - Opava - Krnov – Olomouc

Úprava sazeb mýtného
•

Dochází k postupné harmonizaci výše zpoplatnění s okolními státy, která zajišťuje
zvýšený příjem Státního fondu dopravní infrastruktury, aplikovala se i možnost
poskytovat hromadné slevy dopravcům v souladu s nařízeními EU.
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Ministerstvo zemědělství
a) Personální úspory
•

Pro rok 2012 byl rozpočet na platy resortu snížen o 82,1 milionu korun (tj. o pět
procent) oproti roku 2011. Současně došlo ke snížení plánovaného stavu
zaměstnanců o 499 funkčních míst (tj. o 7,5 procenta) na ministerstvu, jemu
podřízených organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.
Rozpočtu odpovídá i realita, protože za první pololetí letošního roku bylo dosaženo
meziročního snížení mezd o 41 milionů korun. Na provozních výdajích byl rozpočet
resortu v tomto roce snížen o 428,8 milionu korun oproti roku 2011 a také v tomto
případě úspory za první pololetí 2012 ve výši 240 milionů korun odpovídají poměru
na úsporách plánovaných na celý rok.

b) Prosazené kroky
Stav českého zemědělství
•

I v době ekonomické krize dosahuje české zemědělství a potravinářství slušných
ekonomických výsledků. V loňském roce obor docílil nejvyššího zisku od roku 1998
(16,4 miliardy korun). Na úspěchu zemědělců se podílela hlavně rostlinná výroba
(58,4 procenta), přičemž nejvýznamnější zastoupení měly obiloviny (45,9 procenta) a
technické plodiny (25,4 procenta). Právě převaha rostlinné výroby a dlouholetý
propad živočišné výroby však zůstává hlavním strukturálním problémem v resortu.

Transformace zemědělských institucí
•

Dokončena je transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Restrukturalizace
resortu v tuto chvíli pokračuje přípravou na sloučení kontrolních a inspekčních
institucí v oblasti rostlinolékařské péče a na propojení pozemkových úřadů a
Pozemkového fondu do budoucího Ústředního pozemkového úřadu. Cílem
restrukturalizace je zajistit finanční úspory v řádu stovek milionů korun ročně,
efektivní chod resortu a omezení byrokracie.

Společná zemědělská politika
•

Finišuje reforma Společné zemědělské politiky EU na léta 2014 - 2020. Letošní rok
bude zásadní pro vyjednání pozice českého zemědělství. U přímých plateb musí dojít
k realokaci finančních prostředků tak, aby příjmy zemědělců v EU byly vyvážené. Pro
Českou republiku navržená národní obálka dosahuje zhruba 890,2 milionu EUR. Jde o
snížení jen o dvě procenta za situace, kdy se celý evropský balík krátí asi o pět až
sedm procent. To je pozitivní zpráva pro české zemědělce a pro zachování kontinuity
nejvýznamnějších plateb. Do budoucna Ministerstvo zemědělství hledá cestu, jak v
přímých platbách více motivovat k provozování náročnější živočišné výroby.
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Agrární dotace
•

Celkový objem agrárních dotací činil v roce 2011 částku 42,4 miliardy korun. Česká
republika je úspěšná v čerpání dotací z Programu rozvoje venkova – od roku 2007
bylo zazávazkováno cca 73 miliard korun a z nich již vyplaceno cca 58 miliard korun z
celkových cca 90 miliard. Česká republika tak v tempu čerpání PRV zaujala osmé
místo z evropské sedmadvacítky. Na přímých platbách včetně TOP-UP dostanou letos
zemědělci více než 21 miliard korun, což je zhruba o jednu miliardu více než v
loňském roce.

Zemědělská výroba
•

Od roku 2010 dochází k navyšování stavů přežvýkavců, jejichž význam je – vedle
produkce mléka a masa – zásadní i pro efektivní využití trvalých travních porostů a
jejich udržování, rozmanitost rostlin, tvorbu pracovních míst a osídlení venkova.
Vývoji napomohlo nastavení podpor z národního i unijního rozpočtu a nalezení zdrojů
na národní dotace a národní doplňkové platby. ČR je soběstačná v produkci
základních zemědělských surovin pro výrobu potravin (obilí, mléko, hovězí maso).
Stoprocentní potravinová soběstačnost není na otevřeném trhu prioritou. Pro
rozvinutou zemi, jakou je ČR, je normální, že svoji spotřebu zajišťuje z domácí
produkce i z dovozu.

Ekologické zemědělství
•

I za pomoci vládních opatření se daří pokračovat v rozvoji tohoto oboru a zvyšovat
počet ekologických zemědělců. Ke konci loňského roku jich hospodařilo již 3 982, a to
na celkové výměře téměř 480 tisíc hektarů, což představuje podíl 11,4 procenta z
celkové výměry zemědělské půdy. Registrováno je 454 výrobců biopotravin. Daří se
tak naplňovat Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 - 2015,
který přijala vláda.

Pozemkové úpravy
•

Provedení pozemkových úprav je podmínkou kvalitního rozvoje obcí a předpokladem,
aby venkov a krajina mohly plnit všechny své funkce. Ve veřejném zájmu se při
pozemkových úpravách uspořádávají pozemky, zabezpečuje se jejich přístupnost jako
podmínka pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V současné době činí počet
ukončených komplexních nebo jednoduchých pozemkových úprav přes 4 000, což
představuje 890 tisíc hektarů. Aktivně rozpracováno je téměř 820 komplexních a 150
jednoduchých pozemkových úprav na cca 400 tisících hektarech. Alespoň zahájených
je 600 akcí na 210 tisících hektarech. Celkově je ukončeno, rozpracováno či zahájeno
více než 5 000 akcí, což činí zhruba polovinu katastrálních území, které je třeba řešit v
pozemkových úpravách.

Podpora kvality potravin
•

Ministerstvo dlouhodobě usiluje o zvýšení standardů kvality, dozorové orgány
intenzivně kontrolují jakost potravin. Zástupci osmi největších obchodních řetězců v
ČR se zavázali k dodržování pravidel správné prodejní praxe a zlepšení kontroly.
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Podpora kvalitních regionálních potravin pokračuje kampaněmi a udílením certifikátů
Regionální potravina a Klasa. Klademe také důraz na podporu tzv. prodeje ze dvora.

Lesní hospodářství
•

Proběhla úspěšná notifikace všech podpor poskytovaných do lesního hospodářství u
Evropské komise, mimo jiné došlo k vyjmutí z režimu de minimis u finančního
příspěvku na lesní hospodářské plány a u opatření Programu rozvoje venkova –
Lesnická infrastruktura.

Ochrana před povodněmi
•

Na období 2007 až 2013 bylo ve II. etapě programu Podpora prevence před
povodněmi zabezpečeno 11 miliard Kč. Dosud bylo do 479 akcí investováno 7,13
miliardy korun. Mezi nejvýznamnější dokončené akce patří ochrana Domažlic,
Třebíče, Jaroměře a Napajedel. Dokončují se protipovodňová opatření v Soběslavi,
Zruči nad Sázavou, Bechyni, Děčíně, Jablonci nad Nisou, Roudnici, Benátkách nad
Jizerou, Mělníku a Mnichově Hradišti. Vláda už projednala plán na III. etapu
protipovodňových opatření po roce 2013.

Vodní hospodářství
•

V rámci programu Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby
vodních nádrží budou za období 2007 až 2013 vynaloženy zhruba tři miliardy korun.
Na výstavbu a obnovu vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství loni poskytlo
formou dotací i zvýhodněných úvěrů 2,2 miliardy korun. Pro letošní rok je na
pokračování podpory rozvoje infrastruktury připraveno přibližně 1,5 miliardy korun.

Vláda schválila řadu důležitých zákonů pro zemědělství
•

Vláda schválila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela dává do souladu
českou a evropskou legislativu. Vláda souhlasila s novelou zákona o vinohradnictví a
vinařství, který zvyšuje ochranu před falšováním vín a také s novelou zákona o
veterinární péči, který přispívá k ochraně zdraví zvířat. Zákon o ekologickém
zemědělství dává do souladu evropskou a českou legislativu o ekologické produkci a
označování ekologických produktů. Novela zákona o rostlinolékařské péči je základem
pro vytvoření národní strategie používání přípravků na ochranu rostlin s ohledem na
životní prostředí a lidské zdraví. Vláda také schválila návrh zákona o Státním
pozemkovém úřadu.

Strana 30

oddělení tiskové | odbor tiskový a styku s veřejností
Úřad vlády České republiky

Ministerstvo zdravotnictví
a) Personální úspory
• Ministerstvo zdravotnictví meziročně snížilo svůj rozpočet o 23 procent. Na vlastním
provozu ministerstva pak došlo ke snížení nákladů o 50 milionů korun. Zároveň v
souladu s programem vlády redukovalo objem mzdových prostředků a snížilo svůj
stav o 30 zaměstnanců.

b) Prosazené kroky
Jednotné podmínky pro poskytování zdravotnických služeb
•

Ministerstvo zdravotnictví připravilo zákon o zdravotních službách, který zavádí
jednotné podmínky pro poskytování zdravotních služeb. Jasně stanoví práva a
povinnosti pacientů i poskytovatelů zdravotní péče. Za neplnění závazků budou
ukládány sankce a práva budou vymahatelná. Dochází tak k zásadní změně postavení
pacienta, který se stane hlavním účastníkem systému poskytování zdravotní péče.

Nová pravidla pro záchrannou službu
•

Zákon o zdravotnické záchranné službě zavádí jednotné podmínky pro poskytování a
určí pravidla pro spolupráci záchranářů a lůžkových zdravotních služeb. Zároveň
stanovuje dojezdové časy záchranné služby a práva a povinnosti záchranářů.

Legální spoluúčast na zdravotní péči
•

•

Velkým posunem je novela zákona o zdravotním pojištění, která poprvé od roku 1989
otevírá možnost legální spoluúčasti pojištěnce na poskytované zdravotní péči. Dále
stanovuje nárok pojištěnce na rozsah zdravotní péče a povinnost pro zdravotní
pojišťovny tuto péči zajistit v jasně definovaném čase.
Ministerstvo do zákona prosadilo větší roli a odpovědnost pojišťoven při rozhodování
o úhradách léčivých přípravků. Nastavilo tak pravidla pro jejich fúze, a tím otevřelo
cestu ke sloučení pojišťovny Ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny.
Posílilo dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování
nároku pro pojištěnce. Doplněny byly sankce k ustanovením cenotvorby léků, bez
nichž by nebylo možné zajistit nárok pojištěnce. V návaznosti na programové
prohlášení vlády byly zavedeny i sankce vůči zdravotním pojišťovnám například za
porušení principů smluvní politiky či za nedodržování úhradové vyhlášky, a to až do
výše 10 milionů korun.

Transparentní stanovení ceny léků
•

Novela zákona o zdravotním pojištění rovněž upravuje cenotvorbu léčivých přípravků
s tlakem na dosažení co nejnižší ceny. Zvyšuje počet referenčních zemí z osmi na 21,
zavádí institut dohod o úhradě a elektronické aukce na úhradu léčivých přípravků.
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Současně minimalizuje správní lhůty pro zrychlení cenotvorby a zavádí sankce vůči
účastníkům řízení. Zákon přináší přesnější definici úhrady zdravotnických prostředků.

Úprava systému regulačních poplatků
•

Změnou legislativy byly vyřazeny léky v cenové hladině do 50 korun z úhrad
veřejného zdravotního pojištění a současně zrušen poplatek za položku na receptu,
kterou nahradil jeden poplatek za recept. Regulační poplatek za hospitalizaci se zvýšil
na 100 korun za ošetřovací den. Analýza zvýšení hospitalizačního poplatku na 100
korun ukázala, že i v případě sociálně nejslabších spoluobčanů by nemělo dojít k
omezení jejich možnosti čerpat zdravotní péči. Zároveň se ukázalo, že míra
spoluúčasti na zdravotní péči je velmi nízká, nižší než výdaje občanů na alkohol a
tabákové výrobky.

Úprava podmínek získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání
•

Ministerstvo zdravotnictví provedlo úpravy právních předpisů pro nelékařský
zdravotnický personál, které zlepší podmínky výkonu těchto povolání. Registrační
období se prodlužuje ze 6 na 10 let a správní poplatky se snižují z 500 na 100 korun.
Díky novele se však především zvyšují kompetence pro nelékařské zdravotnické
pracovníky. Do vyhlášky o činnostech byly doplněny činnosti chybějících povolání z
předcházejících úprav zákona a nově byly stanoveny činnosti některých
specializačních oborů.

Zklidnění situace ve vzdělávání lékařů
•

V oblasti lékařských povolání došlo k úpravě specializačního vzdělávání lékařů,
zubních lékařů a farmaceutů a certifikovaných kurzů. Vyhláška Ministerstva
zdravotnictví rozšiřuje základní vzdělávací kmeny a zvyšuje počty základních oborů.
To přineslo zklidnění napjaté situace ve vzdělávání lékařů. Vyhláška též upravuje
rozsah praxe v rámci základního kmene.

Personální stabilizace českého zdravotnictví
•

Díky úsporným a racionalizačním opatřením v přímo řízených nemocnicích mohly být
i přes pokračující nedobrou ekonomickou situaci v ČR i ve světě významně navýšeny
platy lékařům i ostatnímu zdravotnickému personálu. Průměrný plat lékaře je za rok
2011 59 028 korun. V žádné jiné oblasti placené z veřejných rozpočtů nedošlo
k takovým platovým nárůstům.

Posílení ochrany veřejného zdraví
•

Novelou vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem byla v ČR od listopadu 2010
zavedena selektivní vakcinace proti tuberkulóze. Dále byl novelizován zákon o jakosti
vod ke koupání a další úpravou legislativy se zjednodušil provoz zotavovacích akcí pro
děti. Ministerstvo vydalo sérii vyhlášek stanovujících požadavky na čistotu a
identifikaci přídatných látek v potravinách vedoucí k vyšší ochraně zdraví občanů.
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Spravedlivější nastavení úhradových mechanismů
•

V roce 2012 byla v nové úhradové vyhlášce poprvé zavedena pro sektor ústavní péče
takzvaná platba za diagnózu (DRG). Díky DRG bude možné lépe odměnit ty zařízení,
která se mohou prokázat větším počtem a složitostí odléčených pacientů. Změna tak
zároveň dále akcentuje důraz na pacienta, neboť pacient svým výběrem zařízení nově
přináší tomuto zařízení i peníze.

Zamezení lobbyistických tlaků prostřednictvím reklamy
•

Ministerstvo připravilo novelu zákona o reklamě, která upraví do budoucna pravidla
kontaktu mezi lékaři a zástupci farmaceutických firem. Zamezí se tak případným
nekalým praktikám, přítomnosti zástupců farmaceutických firem v ordinační době či
nepřímému úplatkářství prostřednictví sponzoringu různých rekreačních aktivit.

Příprava nového zákona o hluku
•

Ministerstvo připravilo Zákon o hluku, který lépe vymezuje systém kompetencí,
odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku. Dozor nad hlukem, který může
negativně ovlivnit zdraví, stále zůstává pod státním dozorem. Dozor nad hlukem,
který je pouze otázkou akustického komfortu, bude nově spadat pod obce.

Restrukturalizace lůžkového fondu
•

Poprvé za dvacet let se rovněž podařilo prosadit restrukturalizaci lůžkového fondu.
Ministerstvo uzavřelo memorandum se zdravotními pojišťovnami a byl stanoven
jasný plán a pravidla, podle kterých bude restrukturalizace provedena. Díky tomuto
kroku bude stav lůžkového fondu uveden do souladu s moderními trendy v medicíně
a měnícími se potřebami pacientů.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a) Personální úspory
•

Limit počtu zaměstnanců u kmenové činnosti Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy se trvale snižuje, od roku 2009 o 64 míst. Objem mezd se snížil o 10
milionů korun. Další personální a navazující mzdové úspory byly realizovány u
ostatních přímo řízených organizací, zejména některé organizace byly zrušeny a jiné
sloučeny. Limit tohoto počtu zaměstnanců se snížil o 300 funkčních míst a bylo
uspořeno cca 44 milionů korun v prostředcích na platy.

b) Prosazené kroky
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR
•

Cílem je sjednotit vzdělávací politiku 14 krajů a státu, zvýšit kvalitu a efektivitu ve
vzdělávání, a tím také konkurenceschopnost naší republiky. Vládou byl schválen 16.
listopadu 2011.

Novela školského zákona
•

S účinnosti od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, která
zavedla několik legislativních opatření, např. podporu zakládání firemních mateřských
škol, snížení administrativní zátěže pro školy a školská zařízení, šestileté funkční
období pro ředitele škol. V návaznosti na novelu nabyla účinnosti od 1. července 2012
vyhláška o předškolním vzdělávání.

Ověřování výsledků vzdělání na základních školách
•

Česká školní inspekce v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy v České republice vyvíjí univerzální systém pro národní šetření a
pro zjišťování výsledků v počátečním vzdělávání. První kolo pilotního testování na
vzorku škol proběhlo na podzim 2011, první celoplošná generální zkouška se
uskutečnila na jaře 2012 a druhá generální zkouška bude na jaře 2013. Ostrý provoz
se plánuje od roku 2014. V lednu 2012 byly do rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání doplněny Standardy základního vzdělávání, jde o minimum
toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku znát a umět.

Státní maturity
•

Ministerstvo zajistilo přípravu a průběh maturitní zkoušky v jarním a podzimním
zkušebním období roku 2011, v jarním zkušebním období roku 2012, a také přípravu
a posuzování žádostí o přezkoumání výsledků zkoušek společné části maturitní
zkoušky konaných formou didaktických testů. V červnu 2012 byl zadán finanční a
procesní audit a ustavena pracovní skupina, která má za úkol analyzovat oba ročníky
státních maturit, pojmenovat nedostatky a navrhnout úpravu jejich podoby.
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Střední odborné vzdělávání
•

Již 80 procent středních škol, které vyučují učební obory, využívá zakončování
odborného středního vzdělávání formou jednotné závěrečné zkoušky. V letošním
roce byl spuštěn projekt, který má přípravu jednotné závěrečné zkoušky dokončit a
během kterého má být navržena forma legislativní změny. Akční plán podpory
odborného vzdělávání − koncem roku 2011 byl předložen materiál pro jednání vlády,
který vyhodnotil dosud realizovaná opatření.

Podpora znevýhodněných žáků
•

•

V oblasti inkluzívního vzdělávání došlo k několika opatřením s cílem začlenit všechny
znevýhodněné děti do hlavního vzdělávacího proudu. Prvním je realizace přípravné
fáze Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání, která skončí začátkem roku
2014. Další čtyři novelizované vyhlášky zlepšují poradenství pro žáky se zdravotním a
sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením, zakazují vzdělávat žáky bez
mentálního postižení v programech určených pro žáky s mentálním postižením,
rozšiřují zájmové vzdělávání na přípravné stupně základních škol a školy speciální.
Novelou zákona se rozšiřují preventivně výchovné služby, které mají předcházet
nařízení ústavní a ochranné výchovy. Zefektivňuje se tak pomoc dětem s rizikovým
chováním a jejich rodinám.

Oblast dalšího vzdělávání
• České republice se poprvé od vstupu do Evropské unie podařilo překonat unijní
průměr v účasti dospělých na dalším vzdělávání − účast ve věku 25 až 64 let vzrostla
ze 7,5 procenta (2011) na 11,4 procenta (2012), průměr EU 27 je 8,9 procenta.

Novela zákona o pedagogických pracovnících
• Vláda v květnu 2012 schválila novelu zákona o pedagogických pracovnících. Přináší
změny v získávání odborné kvalifikace, úpravu přímé pedagogické činnosti nad
stanovený rozsah, zpřesnění ustanovení týkajících se akreditací vzdělávacích institucí
a vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kariéra a odměňování pedagogů
• Ministerstvo schválilo „Koncepci nového kariérního systému učitelů“ a připravilo IPN
projekt „Kariérní systém“ (realizace začala v březnu 2012). Ten stanovuje principy
kariérního systému učitelů propojeného s atestacemi a motivující systém
odměňování. V letech 2011 a 2012 došlo k posílení finančních zdrojů MŠMT.
Novelizovaným nařízením vlády tak došlo k významné úpravě platových tarifů
pedagogických pracovníků, zejména k navýšení nástupních platů začínajících
pedagogů.

Výzkum, vývoj a inovace
• V září 2011 schválila vláda Národní inovační strategii ČR, která aplikuje hlavní
dokument EU pro výzkum, vývoj a inovace do roku 2020, do českého prostředí. V
říjnu 2011 byla vládou schválena aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur
pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. V souladu se zákonem o podpoře
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výzkumu, experimentálního vývoje a inovací bylo do konce roku 2011 vládou
schváleno financování 31 projektů velkých infrastruktur zařazených do Cestovní
mapy. Částkou 465 milionů korun pro roky 2012 – 2019 podpořila vláda program
NÁVRAT, který má přivést výzkumníky se zahraniční praxí na území ČR a vytvořit jim
podmínky pro jejich práci u nás. Částku 600 milionů korun schválila vláda pro
program ERC CZ, který bude realizován v letech 2012 – 2019 a podporuje vysoce
perspektivní projekty evropské úrovně posunující hranice poznání.
• V červnu 2012 byly vládou schváleny programy výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací MŠMT s názvem Národní program udržitelnosti I a II. Z programů bude
podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací obsahujících značný podíl velké infrastruktury vybudovaných realizací
projektů operačních programů strukturálních fondů s náklady na vybudování
převyšujícími 50 milionů EUR. Program bude realizován v letech 2016 až 2020, a to
finančními prostředky ve výši 2,5 miliardy korun.

Financování kvality vysokých škol
• Ministerstvo v roce 2012 do způsobu financování veřejných vysokých škol výrazně
zapojilo ukazatele jejich kvality a výkonu. Prostředky ze státního rozpočtu určené pro
vysoké školy již nejsou rozdělovány pouze na základě počtů studentů, ale jsou také
zohledněny výsledky, kterých vysoké školy dosahují.

Podpora školství, vědy a výzkumu z dotací EU
• Ministerstvo přidělilo přes 56 miliard korun z prostředků operačního programu
VaVpI, což je 90 % alokace programu (včetně ELI, CEITEC, ICRC, IT4Innovations,
BIOCEV, SUSEN − za celkem 21,1 miliardy korun). Díky dotacím z operačního
programu VK zatím získalo finanční podporu 93 procent mimopražských základních
škol (4 miliardy korun) a 88 procent mimopražských středních škol (1,5 miliardy
korun). Na podporu terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje bylo zacíleno sedm
výzev v celkovém objemu devět miliard korun.

Podpora sportu
• V březnu 2011 schválila vláda Koncepci státní podpory sportu v ČR. Materiál
zpřesňuje vztahy mezi státní správou, střešními organizacemi a sportovními svazy,
vymezuje strukturu a určuje priority státní podpory pro jednotlivé oblasti sportu.

Podpora talentů
• Pro talentované žáky středních škol ministerstvo vyhlásilo rozvojový program
„Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních
škol 2011“. Program podporuje aktivity pedagogů pracujících s nadanými žáky, kteří
uspěli v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích, a to formou navýšení
mzdových prostředků těmto středoškolským pedagogům. Z programu byli podpořeni
částkou 20 milionů korun učitelé z 291 středních škol. Tento program pokračuje také
v roce 2012.
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Ministerstvo životního prostředí
a) Personální úspory
•

Ke konci března 2012 byl počet zaměstnanců rezortu životního prostředí 3 517. V
porovnání se stejným obdobím loňského roku se snížil o 208 zaměstnanců. U
mzdových prostředků došlo v porovnání s údaji k 31. březnu 2011 ke snížení o 6,67
milionu korun.

b) Prosazené kroky
Zelená úsporám
•

•

V roce 2012 pokračuje administrace žádostí v programu Zelená úsporám, která se
znovu úspěšně nastartovala během loňského roku. K 10,6 miliardám korun,
vyplaceným k 31. prosinci 2011 na účty více jak 50 tisíc žadatelů, přibylo v letošním
roce dalších 4,6 miliardy korun a dalších 14 tisíc proplacených žádostí. Hranice
vyplacených peněz překročila 15 miliard korun, které přišly na účty 64 tisícům
žadatelů.
Současná aktivní bilance programu Zelená úsporám již nyní umožňuje alokovat ve
prospěch veřejných budov 200 milionů korun. Vláda navíc schválila materiál, díky
kterému veřejné budovy mohou dostat dalších cca 350 milionů korun z prodeje
emisních povolenek.

Nový zákon o ochraně ovzduší
•

Zákon výrazně snižuje administrativní zátěž a posiluje motivaci pro ty, kteří emise
snižují více, než jim ukládá norma. Cílem nového zákona o ochraně ovzduší je zajištění
kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika. Zákon zavádí
individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší. Zde zohledňuje jejich míru
působení na kvalitu ovzduší.

Šumava
•

Národní park Šumava má nového ředitele. Pokračuje zásah proti kůrovci. Loni bylo v
lokalitě Na Ztraceném zpracováno cca 5 tisíc stromů kácením a stejný počet stromů
„loupáním na stojato“. Polovina stromů byla tedy loni vykácena. Z aktuálních 1 700
stromů se v tuto chvíli má kácet cca 400 stromů, tedy méně než 24 %. Rovněž se má
zasahovat v malých skupinách, nejvýše 15 stromů, aby se předešlo holinám. Zároveň
byl dokončen nový zákon o Šumavě, který je nyní připraven k legislativnímu procesu.

Průzkum těžby břidlicového plynu
•

Současná legislativa v oblasti průzkumů těžby neposkytuje právní jistotu.
Ministerstvo připravilo návrh vládě k vyhlášení moratoria na průzkum těžby
břidlicového plynu. Do konce roku 2013 by nebyly povolovány nové průzkumy.
Největším rizikem jak pro stát, tak pro společnosti, které průzkumy provádí, je právní
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nejistota vycházející z nedokonalostí zákonů EIA, horního zákona a zákona o
geologických pracích, které nyní neposkytují silnou právní jistotu, která ochrání
Českou republiku před případnými arbitrážemi.

Povolení k průzkumu těžby
•

Bylo zrušeno stanovení průzkumného území na Náchodsku a Broumovsku kvůli
ochraně zdrojů pitné vody a také přírody a krajiny. Dále nebyla vypořádána vyjádření
dotčených subjektů. Zároveň se jednalo o špatný postup podle správního řádu.

Zlepšování podmínek pro život v místech se znečištěným ovzduším
•

Ozdravné pobyty, na které přispívá Ministerstvo životního prostředí, se zaměřují na
zlepšení zdravotního stavu a ekologickou výchovu dětí prvního stupně základních škol
z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to především v Moravskoslezském kraji. Ve
druhé výzvě je celkem alokováno 12,5 milionu korun. V rámci první výzvy bylo
alokováno 10 milionů. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 3 175 žáků.

Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji
•

V první výzvě na příjem dotací vyhlášené letos na jaře lidé podali celkem 562 žádostí.
Dotaci dostalo přes 330 žadatelů. Státní fond životního prostředí ČR na ni poskytl
přibližně 10 milionů korun, kraj pak také 10 milionů. Ve druhé výzvě z června 2012 se
oproti pilotnímu programu podpora rozšířila i na kotle na biomasu. Pro žadatele bylo
připraveno 40 milionů na 1 000 výměn kotlů.

Vyhlášení CHKO Brdy
•

CHKO Brdy se má zřídit do 30. června 2014. Návrh na její zřízení Ministerstvo
životního prostředí projednalo se samosprávami. Z oslovených 43 obcí nesouhlasily
se vznikem CHKO Brdy pouze dvě. Skupina šesti obcí podporuje vyhlášení CHKO Brdy
jen v hranicích stávajícího vojenského újezdu. Zbývající obce i kraje vznik CHKO v
rozsahu navrženém ministerstvem podporují.

Čerpání evropských fondů
•

V rámci Operačního programu Životní prostředí byly již proplaceny projekty za 33,5
miliard korun. Celkem je, včetně už podpořených projektů, zazávazkováno 86,9
miliard korun, zbývá vypsat výzvy za 15,9 miliard korun. Alokováno ve vyhlášených
nebo naposledy uzavřených výzvách je pak 29,3 miliard korun.
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Ministerstvo kultury
a) Personální úspory
•

Schválený rozpočet Ministerstva kultury na rok 2011 obsahoval snížení objemu
mzdových nákladů o 10 %, což v absolutním vyjádření činí částku 166,2 milionu
korun. Snížení o tento finanční objem se promítlo i do schváleného rozpočtu
příspěvkových organizací na rok 2012. Výsledkem racionalizace je postupně
narůstající úspora početních stavů, a to od 8,5 % v roce 2011 (absolutně 589 osob) až
po současný stav ve výši 11,11 % (absolutně 761 osob).

b) Prosazené kroky
Majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi
•

Navrhovaná úprava zmírňuje některé majetkové křivdy spáchané po roce 1948 na
církvích a vymezuje nová pravidla vztahu mezi státem a církvemi. Odstraňuje se
dosavadní hospodářská vazba církví na státní rozpočet, která omezuje ústavně
garantovanou nezávislost církví. Návrh reflektuje současné ekonomické možnosti a
do budoucna snižuje náklady státního rozpočtu.

Filmový průmysl a kinematografie
•

Ministerstvo kultury připravilo Koncepci podpory české kinematografie 2011 - 2016,
kterou schválila vláda v prosinci 2010. Z tohoto dokumentu vychází i návrh nového
zákona o kinematografii. Kromě toho se v rámci Programu podpory filmového
průmyslu úspěšně rozeběhly filmové pobídky, kterými se narovnaly podmínky pro
český filmový průmysl s většinou zemí Evropské unie. Vyhodnocení tohoto programu
za rok 2010 schválila vláda 4. května 2011.

Státní fond kultury ČR a Státní fond pro podporu a rozvoj české
kinematografie
•

Dlouhodobě nefunkční Státní fond kultury ČR získal nový impuls v souvislosti se
změnou zákonů o České televizi a o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
kdy byla České televizi uložena povinnost odvádět příjmy reklamy z kanálu ČT 2 právě
Státnímu fondu kultury. Současně se s touto novelou stanovila povinnost
licencovaným provozovatelům celoplošného televizního vysílání odvádět 2 % z příjmu
vysílání reklamy do Státního fondu na podporu a rozvoj české kinematografie, který
naopak přišel o významný zdroj příjmů od České televize.

Novelizace tiskového zákona
•

V návaznosti na Strategii vlády v boji proti korupci schválila vláda změnu tiskového
zákona směřující k zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik. Novelizací
zákona nedochází k podstatnému zásahu do práv a povinností při vydávání a šíření
periodického tisku. Jejím cílem, je zajistit posílení požadované plurality názorů
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jednotlivých členů zastupitelstva příslušného územního samosprávného celku v tzv.
radničních periodikách.

Oblast památkové péče
•

20. července 2011 vláda České republiky schválila „Koncepci památkové péče v České
republice na léta 2011 – 2016“. Akcentuje zejména nutnost legislativních změn
v oblasti památkové péče, především jde o novelu zákona o státní památkové péči
v oblasti archeologického památkového fondu a o přípravu nového památkového
zákona. Koncepce klade rovněž velký důraz na zlepšení vypovídací kvality Ústředního
seznamu kulturních památek a tím zvýšení právní jistoty vlastníků památkově
chráněných věcí a zjednodušení a zkvalitnění výkonu veřejné správy na úseku
památkové péče. Materiál je v souladu se současnými trendy elektronizace státní
správy a digitalizace analogových dat, včetně dokumentačních registrů.

Oblast dotační politiky
•

V rámci Finančních mechanizmů EHP/Norska bylo úspěšně ukončeno 58 projektů a
vyčerpány granty v hodnotě cca 1 miliardy korun. Tyto granty byly použity na obnovu
nemovitých a movitých hodnot památkového fondu na celém území republiky.
Na další období grantové podpory (do roku 2016) se podařilo vytvořit návrh
programu fondů EHP, který podstatnou měrou rozšiřuje nabídku možností realizovat
projekty nejen v oblasti kulturního dědictví, ale nově i v oblasti současného umění.
Realizace projektů a bilaterální spolupráce (s donorskými zeměmi – Norska,
Lichtenštejnska a Islandu) se tak očekává v oblastech divadla, hudby, výtvarného
umění a filmu.

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2015
•

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2015 stanoví hlavní tematické oblasti
pro optimální rozvoj systému knihoven v České republice. Její součástí je pokračování
projektu internetizace knihoven, jímž je ze strany Ministerstva kultury nadále
zajištěna úhrada připojení k internetu knihovnám poskytujícím veřejnosti knihovnické
a informační služby, s cílem umožnit občanům přístup k informacím ze státní správy,
informačním zdrojům a k evropskému kulturnímu dědictví v digitální podobě (např.
prostřednictvím portálu Europeana).

Navýšení dotací na podporu vydávání neperiodických publikací
•

Jedním z úsporných opatření vlády je zavedení jednotné sazby DPH, mj. i na vydávání
knih a publikací obecně. Jako kompenzaci tohoto kroku navýšilo Ministerstvo kultury
v letošním roce finanční prostředky v dotačním řízení na podporu vydávání
neperiodických publikací (celková výše 8 milionů korun) a na podporu odkupu
současné české literatury pro veřejné knihovny (celková výše 6 milionů korun).

Transformace Národního divadla a Státní opery Praha
•

K 1. lednu 2012 proběhlo sloučení Státní opery Prahy s Národním divadlem.
Ministerstvo kultury rozhoduje o finální podobě transformace, tak aby celý projekt
zajistil zvýšení jak umělecké tak ekonomické hodnoty Národního divadla.
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Ministerstvo pro místní rozvoj
a) Personální úspory
• Ministerstvo v loňském roce snižovalo počty zaměstnanců v reakci na snížení
prostředků na platy o 10 %. Celkem odešlo 61 zaměstnanců ke konci června 2011.
Celkový počet úředníků se tak snížil na 558 a na mzdách resort v loni ušetřil více než
31 milionů korun.

b) Prosazené kroky
Novela zákona o veřejných zakázkách
•

1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon o veřejných zakázkách, jehož záměrem je
zajištění vyšší transparentnosti celého systému zadávání veřejných zakázek. Mezi
nejdůležitější změny patří mimo jiné snížení finančního limitu pro veřejné zakázky,
u kterých musí zadavatel postupovat podle novely, čímž se rozšíří okruh veřejných
zakázek podléhajících zákonné kontrole. Veřejný zadavatel je dále povinen uveřejnit
na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a
dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam
subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky (výjimkou jsou pouze veřejné zakázky
malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 korun bez DPH a veřejná zakázka,
která má spojitost s utajovanými informacemi či bezpečnostními opatřeními). Nově je
také po veřejném zadavateli požadováno odůvodnění nadlimitní a podlimitní veřejné
zakázky, což přináší realizaci jen takových veřejných zakázek, u kterých je zadavatel
schopen prokázat jejich smysl a obhájit své nároky a nastavená kritéria hodnocení.

E-tržiště
•

Od 1. července 2012 byl spuštěn nový systém elektronických tržišť veřejné správy, na
kterém budou ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace realizovat
veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním
řízení pro vybrané komodity.

Centralizované zadávání veřejných zakázek
•

Byl stanoven závazný základní rámec centralizovaného zadávání veřejných zakázek
společný pro všechny resorty doplněný seznamem komodit, které budou povinně
centralizovaně nakupovány.

Novela Stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
•

Novela významně zjednodušuje a zkracuje postup pořizování územních plánů a dále
zjednodušuje a urychluje celý proces přípravy a realizace staveb. Je zjednodušen a
zkrácen postup pořizování územních plánů. Rozšířena je účast veřejnosti při územním
plánování Vláda také schválila novelu zákona o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě. Novela zákona o vyvlastnění je v současné době
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projednávána v Poslanecké sněmovně. Návrh se týká především podmínek pro
vyvlastnění, změny výše náhrady při odnětí pozemku nebo stavby a změny soudní
ochrany.

Evropské fondy a jejich čerpání
•

Byly úspěšně uzavřeny programy z předchozího programovacího období (2004 –
2006). Evropské komisi byly zaslány všechny dokumenty k uzavření Společného
regionálního operačního programu, Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2
pro Prahu a Fondu soudržnosti. V těchto programech se podařilo vyčerpat všechny
přidělené prostředky z Evropské unie. Navíc mnohé projektové záměry, na které už
v období 2004 − 2006 nezbyly finanční prostředky, napomohly rychlému a
úspěšnému startu navazujících programů v období 2007 − 2013.

•

S cílem efektivně využít finančních prostředky ministerstvo koordinovalo přesun 1,4
miliardy korun z Operačního programu Technická pomoc do devíti jiných operačních
programů. Přesun prostředků si vynutil provedení koordinované změny deseti
operačních programů a byl završen včasným schválením všech změn Evropskou
komisí.

•

Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinátor přípravy období 2014 - 2020 zahájilo
vyjednávání v Radě EU o návrzích nařízení EU pro budoucí čerpání fondů. Vláda
definovala pět národních rozvojových priorit, představujících základ pro budoucí
investiční cíle investic spolufinancovaných z prostředků EU.

Povodně
•

Vláda v roce 2010 schválila Strategii obnovy území Olomouckého, Zlínského,
Moravskoslezského, Jihomoravského, Libereckého a části Ústeckého kraje
postižených záplavami a povodněmi v květnu, červnu a srpnu 2010. Návazně na to
bylo v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní
nebo jinou pohromou“ podáno ze strany krajů a obcí celkem 1 069 žádostí
s požadavky na dotace ve výši 3,68 miliardy korun. Z nich byly v roce 2011 vyřízeny
943 žádosti v objemu 3,24 miliardy korun.

•

V návaznosti na zákon o státní pomoci při obnově území byl zpracován program
„Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“ jako nástroj pro
systémové poskytování státní pomoci v případě živelních pohrom v létech 2011 –
2016. V souladu s tímto programem byly v roce 2011 podány 164 žádosti ze strany
obcí. Ty byly v témže roce vyřízeny s objemem poskytnuté podpory ve výši 231
milionů korun. V roce 2012 bylo podáno doposud 24 žádostí, které jsou nyní
zpracovávány.

Návrh bytové koncepce České republiky do roku 2020
•

Vláda v červenci 2011 schválila Koncepci bydlení v ČR do roku 2020. Stanovuje tři
základní cíle: dostupnost přiměřeného bydlení, vytvoření stabilního prostředí pro
oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. Koncepce vychází z přístupu, že
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zajištění bydlení je odpovědností jednotlivce, avšak téma bydlení v širších
souvislostech je sdílenou odpovědností společnosti.

Konec regulace nájemného
•

První fáze přechodu na smluvní nájemné (1. leden 2011) je i v sociálně
problematických regionech relativně hladká. Nenaplnily se tak katastrofické scénáře
o záplavě soudních sporů.

Novela občanského zákoníku
•

Novela občanského zákoníku umožňuje domoci se nájemného z bytu v místě a čase
obvyklého, zároveň odstraňuje některá nadměrná omezení pronajímatelů (omezení
přechodu nájmu, úplná liberalizace výměny bytů).

Podpora sociálního cestovního ruchu
•

Ministerstvo úspěšně realizuje Národní program podpory cestovního ruchu, který je
zaměřen na zpřístupnění aktivit spojených s cestováním znevýhodněným skupinám
obyvatel (děti a mládež, rodiny s dětmi, zdravotně handicapovaní, senioři) a na
podporu rozvoje domácího cestovního ruchu, vytváření nových produktů cestovního
ruchu s cílem snížení sezónnosti cestovního ruchu. V letech 2010 − 2011 byly projekty
podpořeny částkou ve výši 133 milionů korun.
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Úspory resortů
• Byly hodnoceny výdaje ministerstev očištěné od prostředků EU (u kterých máme
zájem o jejich maximální čerpání). V případě Ministerstva průmyslu a obchodu byly
odečteny výdaje na podporu obnovitelných zdrojů, protože nejde o výdaj
ministerstva jako takový. Nejedná se o kumulované úspory, které jsou výrazně větší.
• Nejvíce již uspořilo mezi roky 2009 a 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj, celkem 58
procent. Celkově za období 2009 až 2014 půjde o úsporu výdajů ve výši 75 procent.
Více než polovinu výdajů uspoří za roky 2009 až 2014 také Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
• Jedinému ministerstvu za toto období výdaje vzrostou, a to je Ministerstvo práce a
sociálních věcí vlivem nárůstu výdajů na vyplácené penze.

Úspory jednotlivých resortů
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