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Bod č. 6: 
 

Návrh novely zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České 
republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky 

(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů 
 
 Cílem předkládaného návrhu novely zákona je legislativně umožnit převod 
privatizačních peněžních zdrojů ve prospěch státních finančních aktiv pro potřeby  
Ministerstva zemědělství. Jedná se o peněžní částku ve výši maximálně 3 mld. Kč, která by 
měla být převáděna z privatizačních zdrojů do státních finančních aktiv  postupně v letech 
2007 až 2012. 

Z těchto zdrojů budou financována  protipovodňová opatření zajišťovaná  
Ministerstvem zemědělství. Spolu s privatizačními zdroji budou použity k řešení 
protipovodňových opatření i další peněžní prostředky, a to 2,2 mld. Kč ze státního rozpočtu a 
9 mld. Kč z úvěru od EIB. 

Ve svém důsledku tyto zdroje významně napomohou  ochraně soukromého, veřejného 
i státního majetku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 8 
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Vláda na svém jednání schválila materiál „Obecné zásady pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA)“, který zavádí povinné vyhodnocování dopadů návrhů právních předpisů do 
legislativního procesu na úrovni vlády. Návrhy právních předpisů, které bude vláda 
projednávat a které budou dále předkládány Poslanecké sněmovně, nebudou již obsahovat 
pouze zhodnocení dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a konstatování, že 
návrh nemá žádné dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady atd. Každý návrh 
právního předpisu bude nyní obsahovat komplexní zhodnocení ekonomických, sociálních a 
environmentálních dopadů, které bude založeno na relevantních datech. Dopady 
navrhovaných řešení budou hodnoceny jak z hlediska celé společnosti, tak i z hlediska 
jednotlivých společenských skupin, sektorů ekonomiky, územních částí státu, firem dle 
velikostí apod.  

Součástí procesu hodnocení dopadů budou také konzultace, které jsou realizovány 
v průběhu celé přípravy návrhu právního předpisu. Konzultace budou prováděny vedle orgánů 
veřejné správy také s ostatními dotčenými subjekty, kterých se navrhovaný právní předpis 
bezprostředně týká, jedná se např. o podnikatele, zástupce spotřebitelů, zástupce neziskového 
sektoru. Konzultace umožní nejen jejich informování o navrhovaných řešeních, ale také 
pomohou získat data pro vyhodnocení dopadů a určit všechny dopady navrhovaného řešení, 
případně nalézt vhodnější způsob řešení. Z důvodu zajištění jednotného postupu při 
hodnocení dopadů  a sjednocení obsahu zprávy z hodnocení dopadů byl vytvořen materiál 
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, podle kterého budou muset všechna 
ministerstva a ostatní ústřední správní úřady postupovat při přípravě návrhů právních 
předpisů. Výstup z provedeného hodnocení dopadů ve formě závěrečné zprávy bude vždy 
součástí důvodové zprávy návrhu zákona nebo odůvodnění u nařízení vlády a vyhlášek.  

Pro zajištění transparentnosti budou  všechna provedená hodnocení zveřejňována 
ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady na webových stránkách.  

Smyslem hodnocení dopadů není pouze číselné vyjádření dopadů, ale především 
diskuze která je vedena při hledání různých variant řešení a to včetně řešení problému jiným 
způsobem než přijetím nové regulace. Důležité je vždy stanovit cíl a výsledky, kterých 
chceme dosáhnout. V závěru posuzování různých variant je vybráno takové řešení, které 
naplňuje stanovený cíl a jeho přínosy převyšují náklady. Teprve na základě této analýzy a 
nalezení nejhodnějšího způsobu řešení je připraven návrh právního předpisu. Dojde tak k 
zamezení zbytečného vynakládání prostředků na neefektivní řešení. Tato iniciativa vlády by 
z tohoto důvodu  měla přispět ke kvalitnějšímu právnímu prostředí v České republice zejména 
tím, že vláda nebude přijímat návrhy právních předpisů, které zbytečně zatěžují jednotlivé 
společenské skupiny, aniž by přínosy převažovaly nad zátěží z nich plynoucí. Studie 
provedené v zahraničí ukazují, že dochází rovněž k podpoře hospodářského růstu a zlepšení 
výkonnosti ekonomiky, jelikož uspořené prostředky  mohou být investovány efektivněji. 

V neposlední řadě se očekává, že vláda získá kvalitnější podklady pro své rozhodování 
a dojde tím k minimalizaci neočekávaných dopadů navrhovaných právních předpisů.   
Vláda se k zavedení vyhodnocování dopadů zavázala ve svém programovém prohlášení. 
Současně tak naplňuje i doporučení Evropské komise, která ve svém Sdělení „Lepší regulací 
k ekonomickému růstu a zaměstnanosti v Evropské unii“, doporučuje všem členským státům, 
aby vytvořily systém hodnocení dopadů pro integrované vyhodnocování ekonomických, 
sociálních a environmentálních dopadů. Většina členských států tak již učinila, přičemž 



dlouhodobé pozitivní zkušenosti s hodnocením dopadů má Velká Británie, Irsko, 
Nizozemsko, Německo a Finsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 9 
Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy 

Vláda na svém jednání schválila „Metodiku stanovení plánovaných nákladů na výkon 
státní správy“ a usnesení vlády, které upravují postup ministerstev a ostatních ústředních 
správních úřadů při hodnocení plánovaných nákladů na výkon státní správy a podrobnější 
podmínky pro zajišťování úhrady nákladů prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy.  

Metodika byla přijata ze tří důvodů. V první řadě v souvislosti se zavedením 
hodnocení dopadů regulace (RIA) do procesu přípravy právních předpisů. Metodika slouží 
jako doplňkový metodický nástroj k procesu hodnocení dopadu regulace (RIA) a k Obecným 
zásadám pro hodnocení dopadu regulace (RIA). Náklady na výkon státní správy tvoří jeden z 
hodnocených nákladů a je potřeba přijmout jednotný postup pro jejich vyčíslování.  

Druhým důvodem je snaha o odstranění zjištěných nedostatků ve financování výkonu 
přenesené působnosti. Zástupci územní samosprávy opakovaně upozorňují na nedostatečné 
financování výkonu přenesené působnosti, na to, že musí neúměrně dotovat výkon státní 
správy z prostředků samosprávy, a na chybějící systém, který by zajistil, že spolu s nově 
navrhovanou agendou jsou náležitě vyčísleny finanční náklady na její výkon a zajištěno jejich 
finanční krytí. Zjištěná data poskytnou relevantní informace pro jednání Ministerstva vnitra 
a Ministerstva financí o úpravě příspěvku na výkon státní správy pro následující roky. 
Posledním důvodem je využití metodiky pro vyčíslení nákladů existujících agend 
vykonávaných v rámci státní správy. Získaná data lze využít pro řešení způsobu financování 
výkonu státní správy, pro sledování nejnákladnějších agend, hledání levnějších způsobů 
výkonu agend apod. a tím vytvořit podmínky pro efektivnější veřejnou správu. Finanční 
prostředky na výkon veřejné správy jsou jedním z vrcholových bodů systému veřejné správy a 
způsobu alokace zdrojů na jednotlivé aktivity , systému rozpočtování a provázání rozpočtů se 
strategickými prioritami vlády, ministerstev a územních samospráv je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 10 
Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti  

do přípravy vládních dokumentů 
 
 

Vláda na svém jednání schválila materiál „Návrh postupu zavedení metodiky pro 
zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů“. Metodika byla schválena jako návrh, 
který bude otestován v rámci pilotní fáze na třech  materiálech - Národní plán boje proti 
terorismu, Návrh věcného záměru zákona o jednotném dohledu nad finančním trhem, Návrh 
zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Na základě výsledků pilotní fáze a za využití 
zkušeností dalších ministerstev při zapojování veřejnosti (např. veřejná dikuze k novele 
trestního zákoníku, či kulaté stoly k reformě zdravotnictví) bude metodika doplněna a do 
konce roku 2008 znovu předložena vládě. 

Metodika byla přijata z několika důvodů. V první řadě v souvislosti s cílem vlády  
učinit veřejnou správu transparentnější a zapojit veřejnost do přípravy zejména právních 
předpisů. Schválená metodika tak doplňuje novelu Legislativních pravidel vlády, která zavádí 
do legislativního procesu veřejné připomínkové řízení. Současně může být využita v rámci 
hodnocení dopadu regulace (RIA), neboť konzultace jsou nedílnou součástí tohoto procesu. 
Záběr metodiky je však širší. Vedle dokumentů legislativní povahy zahrnuje také koncepce, 
strategie a další nelegislativní materiály. 

Druhým důvodem je snaha o sjednocení postupů ústřední státní správy při zapojování 
veřejnosti. V současnosti řada ministerstev již v nějaké podobě veřejnost při přípravě 
dokumentů jako strategie, či zákony, zapojuje. Schválená metodika však nabízí jednotný 
návod, jak postupovat při zapojování veřejnosti z hlediska forem zapojení, výběru subjektů či 
lhůt pro zapojení. Metodika je v zásadě minimálním standardem pro komunikaci ústřední 
státní správy s veřejností při přípravě vládních dokumentů. 

V neposlední řadě je důvodem snaha zajistit kvalitnější podklady pro rozhodování 
vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 11 
Analýza procesních předpisů, které jsou používány v rámci výkonu jednotlivých 

správních agend, a teze věcného řešení, na jejichž základě budou moci být vytvořena 
univerzální procesní pravidla s minimem odchylek a výjimek 

 

Podle programového prohlášení vlády „vláda zahájí revizi veškerých procesních 
předpisů, které jsou používány v rámci výkonu jednotlivých správních agend, na jejichž 
základě budou moci být vytvořena univerzální procesní pravidla s minimem odchylek a 
výjimek“. Jedná se o cíl vlády č. 07-13. V souladu s harmonogramem plnění cíle vlády je 
předkládán níže uvedený materiál. 

Obdobný úkol byl již dříve Ministerstvu vnitra uložen též usnesením vlády ze dne 
25. října 2006 č. 1199 (část II. bod 1. fa), které se zabývá Strategií vlády v boji proti korupci 
na období let 2006 až 2011. Podle tohoto měl být připraven „návrh věcného záměru zákonné 
úpravy vedoucí ke zjednodušení, větší transparentnosti a jednotnosti správních řízení“. Tento 
úkol obsahuje i cíl vlády č. 07-13, a proto se v návrhu usnesení vlády navrhuje zrušení výše 
uvedeného bodu usnesení, neboť nadále lze postupovat v souladu s harmonogramem plnění 
cíle vlády č. 07-13. Podle tohoto harmonogramu předloží vládě ministr vnitra další materiál 
(viz úkol ministra vnitra v návrhu usnesení vlády) do 30. 6. 2008. 

V souladu s výše uvedeným cílem vlády byly shromážděny podklady od gestorů 
právních předpisů, které upravují postup při výkonu veřejné správy (viz tabulka). Na základě 
těchto podkladů byly zpracovány teze věcného řešení, které představují podklad pro další 
práce na plnění cíle vlády. Základní teze představují návrh dalšího postupu při práci na cíli 
vlády včetně vymezení základních metod této práce. Teze věcného řešení jsou rovněž 
promítnuty do návrhu usnesení vlády k tomuto materiálu. Základními navrhovanými úkoly je 
zpracovat koncepci budoucích univerzálních procesních pravidel pro výkon veřejné správy 
(úkol ministra vnitra), spolupracovat s ministrem vnitra při plnění tohoto úkolu (ostatní 
ministři a vedoucí ústředních správních úřadů) a promítnout plnění tohoto úkolu do 
stávajících či připravovaných legislativních návrhů. V souvislosti s tím budou 
v novelizovaných právních předpisech rovněž odstraňovány stávající nedůvodné odchylky. 
Tyto úkoly bude možné plnit v rámci připomínkového řízení ale též formou předběžných 
konzultací s Ministerstvem vnitra při přípravě návrhů. Ministerstvo vnitra pro účely 
sjednocení přístupu k průběžným novelizacím právních předpisů vytvoří pracovní metodický 
návod. Uvedené úkoly vyplývají též z § 12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle 
něhož Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení. 

Předkládaný materiál se nedotýká rovnosti mužů a žen. Materiál je předkládán po 
mezirezortním připomínkovém řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 12 
Návrh koncepce vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě včetně analýzy návrhu 

jediné komplexní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě 
 

Ministerstvo vnitra předkládá pro jednání vlády České republiky „Návrh koncepce 
vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě včetně analýzy návrhu jediné komplexní 
úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě“ s termínem předložení do 
30. června 2007.   
 Návrh vychází z analýzy Koaliční smlouvy a Programového  prohlášení vlády, 
zformulované do Cílů vlády ČR, a to cíle  prostřednictvím zákona o veřejné službě (státní 
službě) určit hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy ve státní správě 
a samosprávě a zajistit odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy (cíl 
č. 101).  
 Předložený materiál obsahuje z hlediska věcného dvě relativně samostatné části: 
„Analýzu možností jediné komplexní právní úpravy právního postavení zaměstnanců ve 
veřejné správě“ (část III.), (dále jen „Analýza“), a „Návrh koncepce vzdělávání zaměstnanců 
ve veřejné správě“ (část IV.). Obě zmíněné části materiálu se vzájemně propojují v „Návrhu  
zásad koncepce nové právní úpravy (zákona o zaměstnancích ve veřejné správě 
a o vzdělávání ve veřejné správě)“, který je uveden v závěru Analýzy . 

Podstatná část materiálu je výstupem pracovního týmu, na jehož zpracování se přímo 
spolupodíleli  i odborníci Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády ČR, nepřímo 
odborníci z řad zaměstnanců územní samosprávy, Svazu měst a obcí  a Asociace tajemníků. 
 Návrh koncepce nové právní úpravy je postaven na návrhu primární zásady, že 
nová zákonná úprava právního postavení zaměstnanců vykonávajících veřejnou správu 
by měla být charakteru soukromoprávního a doplněna v nezbytném rozsahu o 
veřejnoprávní prvky. 

V případě zaměstnanců územních samosprávných celků by k žádné zásadní 
koncepční změně nedošlo, neboť jejich zaměstnanecký vztah, aktuálně upravený 
zákonem  č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, již soukromoprávní charakter s veřejnoprávními prvky má.    

Druhá část materiálu pojednává o inovovaném systému vzdělávání zaměstnanců ve 
veřejné správy, kdy se vyváženě narovná systém pro státní správu a územní samosprávné 
celky. Větší podíl na jeho realizaci budou mít vysoké školy, které zabezpečují přípravu 
v oborech veřejné správy, nadále bude zachován princip rovnocennosti vzdělání (t.j. uznávání 
předcházejícího vzdělání), větší důraz bude kladen na zvýšení kvality vzdělávání vrcholového 
managementu veřejné správy a na uplatnění těch dosavadních principů v systému profesního 
vzdělávání, které pozitivně ovlivňují profesionalizaci výkonu státní správy v přenesené 
působnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bod č. 13 
Plán obrany České republiky 

 
Podle platných právních předpisů a na základě nařízení vlády zpracovává Ministerstvo 

obrany Plán obrany České republiky. Ten určuje, co musí stát a všechny prvky 
bezpečnostního systému vykonat k zajištění obrany, aby mohlo být využito všech potřebných 
zdrojů státu za stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 
Základní bezpečnostní zárukou pro Českou republiku je členství v Severoatlantické alianci a v 
Evropské unii. Z analýz vyplývá, že nebezpeční vojenského ohrožení České republiky má jen velmi 
obecný až teoretický charakter. Tento stav neumožňuje připravovat a rozpracovávat konkrétní způsoby 
a rozsah reakce státu na jednotlivé druhy vojenského ohrožení ve formě konečných a podrobných 
plánů. Z těchto důvodů má předkládaný Plán obrany popisný charakter, odpovídající stávajícím 
právním normám.. 

Dokument obsahuje mimo jiné přehled sil a prostředků připravených k obraně státu a plán 
jejich doplňování, plán hospodářské mobilizace, nebo plán nezbytných dodávek za stavu ohrožení 
státu nebo za válečného stavu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 18: 
 

Návrh usnesení vlády k zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a 
pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro zajištění auditních činností při 
čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 

2007 – 2013 
 

Předpisy Evropských společenství stanovují povinnost členských států určit pro 
jednotlivé operační programy pro čerpání z fondů EU auditní orgán. ČR určila pro všechny 
operační programy schválené pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v programovém období 
let 2007 až 2013 auditním orgánem Ministerstvo financí (usnesením vlády č. 198 z 22. února 
2006).  

Zásadní otázkou pro další postup při nastavení systému auditních činností je okamžité 
schválení počtu auditorů. Společná dohoda Ministerstva financí, dotčených ministerstev, 
Magistrátu hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti, stanovuje počty 
zaměstnanců auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro 
zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti na období 2007 – 2013 na celkem 76 auditorů pro rok 2007 a pro další jednotlivé 
roky se celkový počet pohybuje na úrovni cca 120 – 165. Navrhované počty jsou výsledkem 
shody auditního orgánu a všech pověřených auditních subjektů. Byly stanoveny na základě 
dlouhodobé systematické analýzy a sledují současný vývojový trend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 21 
Návrh na směnu akcií společnosti Pražská energetika, a.s. v majetku ČR-MPSV za akcie 

společnosti ČEZ, a.s. 
 

Usnesením vlády České republiky č. 477 ze dne 6. května 2002 bylo rozhodnuto o 
 bezúplatném převodu části majetkové účasti státu na podnikání regionálních 
elektroenergetických distribučních společností na Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále 
jen „MPSV“) pro účely důchodového pojištění, konkrétně pak i podílu ve výši 14,19% ve 
společnosti Pražská energetika, a.s. 

Usnesením vlády ČR č. 1091 ze dne 25. září 2006 vláda vyslovila souhlas se 
zahájením prodeje části akcií společnosti ČEZ, které jsou v držení státu. 

Smyslem a cílem navrženého postupu – směny akcií PRE za akcie ČEZ – je nejen 
snaha o zajištění relevantních zdrojů financování pro plánovanou důchodovou reformu, nýbrž 
i zvýhodnění pozice státu před již vládou schváleným prodejem části akcií ČEZ. Podíl MPSV 
na základním kapitálu PRE lze označit jako za izolovaný a vzhledem k současné akcionářské 
struktuře PRE s omezenou prodejností, navzdory veřejné obchodovatelnosti akcií.  

MPSV poukazuje mj. na skutečnost, že podíl MPSV v PRE je relativně nízký (14,19%), 
z čehož plyne praktická izolovanost MPSV jako akcionáře a nízká pravděpodobnost prosazení 
vlastních akcionářských práv při řízení společnosti (ať již např. složení dozorčí rady, když 
v minulosti již byl několikrát odmítnut zástupce navrhovaný ze strany MPSV, koncepce 
dividendové politiky, či eliminace obchodních rizik plynoucích z diverzifikace možných 
interních a externích investic). Rizikem zůstává možnost rozhodnutí majoritního akcionáře 
použít zisk PRE k dalším investicím, aniž by byla dividenda vůbec vyplacena, resp. rozhodnutí 
o její výplatě v omezené výši.  

MPSV rovněž zdůrazňuje nižší likviditu akcií PRE, než je tomu tak v případě akcií 
ČEZ.  

Naproti tomu ve společnosti ČEZ drží stát 67,61% podíl, a přestože odhadovaný počet 
směnou získaných akcií ČEZ by měl dosáhnout 0,5%- 0,55% podílu, není synergický efekt 
takového navýšení zanedbatelný. 
Účelem předložení tohoto materiálu na jednání vlády je vyslovení souhlasu se záměrem na 
výše uvedenou směnu cenných papírů. V případě schválení tohoto záměru vládou bude po 
skončení nabídkového procesu, určeného odsouhlaseným subjektům, předložen na jednání 
vlády další materiál ke schválení konkrétní směnné smlouvy s vítězem výběrového řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod č. 22 
Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 94. zasedání Mezinárodní konference 
práce v roce 2006 
 

Na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce (MOP) jsou vlády 
členských států po přijetí nových instrumentů MOP povinny předložit nejpozději do 18 
měsíců tyto nově přijaté instrumenty kompetentním orgánům svého státu k informaci, 
k posouzení možnosti ratifikace a vnitrostátního provádění. Těmito orgány jsou zpravidla 
zákonodárné orgány členských států MOP. 

Ke splnění této povinnosti vyplývající z členství v MOP je nyní vládě a následně 
Parlamentu ČR předkládána Úmluva MOP o námořní práci (dále jen Úmluva), přijatá na 
94. (námořním) zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2006. Česká republika toto 
zasedání neobesílala s ohledem na tehdejší absenci lodí plujících pod českou vlajkou a obecně 
nižší relevanci tohoto odvětví pro ČR. 

Úmluva, nazývaná také Konsolidovaná námořní úmluva, byla připravována na základě 
doporučení Námořní komise MOP z ledna 2001 s cílem sjednotit a aktualizovat systém 
mezinárodních pracovních standardů v tomto odvětví přijatých za uplynulých více než 80 let a 
zároveň do něj vnést větší dynamičnost a schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky 
v globalizující se ekonomice.  

Po několika přípravných zasedáních a Přípravné technické námořní konferenci v září 
2004 byla v loňském roce přijata Úmluva, stanovící minimální požadavky pro námořníky 
pracující na lodi a obsahující podmínky pro podmínky zaměstnávání, pracovní doby a 
odpočinku, ubytování, stravování, ochrany zdraví a lékařské péče, jakož i sociálního 
zabezpečení. 

Otázka ratifikace Úmluvy byla předmětem jednání v rámci EU. Rada EU pro opravu 
schválila na svém zasedání dne 8. června 2007 Rozhodnutí Rady č. 2007/431/ES, kterým se 
členské státy zmocňují Úmluvu ratifikovat v zájmu Evropského společenství co nejdříve, 
nejlépe do konce roku 2010. S přihlédnutím k tomuto vývoji se místopředsedovi vlády a 
ministru práce a sociálních věcí a ministru dopravy navrhuje uložit, aby přihlíželi 
k ustanovením Úmluvy při přípravě právních předpisů v oblasti svých kompetencí s cílem 
vytvořit podmínky pro její ratifikaci v daném termínu. V současnosti je vnitrostátní 
zákonodárství v rozporu s požadavky úmluvy v oblasti úpravy zprostředkování zaměstnání a 
formátu evidence pracovní doby. 

Po rozboru a zvážení všech ustanovení Úmluvy Mezinárodní organizace práce o 
námořní práci, 2006 a s přihlédnutím k současnému stavu právních předpisů České republiky 
týkajících se této problematiky se navrhuje Úmluvu prozatím nepředložit k vyslovení 
souhlasu s ratifikací z toho důvodu, že provádění závazků vyplývajících z Úmluvy vyžaduje 
přijetí vnitrostátních legislativních opatření, které česká strana v určitých oblastech dosud 
nepřijala. 

I přes geografickou polohu České republiky je ratifikace Úmluvy žádoucí především 
z hlediska budoucího zajištění možnosti výkonu námořnického povolání českými občany 
jakož i s přihlédnutím k rozhodnutí Rady EU č. 2007/431/ES, přijatému dne 7. června 2007, 
kterým se zmocňují členské státy Úmluvu ratifikovat v zájmu Evropského společenství. 
Úmluva však obsahuje v některých oblastech ustanovení, vyžadující přijetí vnitrostátních 
legislativních opatření – jedná se zejména o problematiku povinností agentur práce a evidence 
pracovní doby. 

 
 



Bod č. 51 
Koordinační mechanismy implementace Strategie Efektivní veřejná správa a 

přátelské veřejné služby a návrh na zřízení Grémia pro regulační reformu a veřejnou 
správu 

 

Vláda na svém jednání projednala materiál „Návrh koordinačních mechanismů 
implementace Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a návrh na zřízení 
Grémia pro regulační reformu a veřejnou správu“. Schválením Strategie Efektivní veřejná 
správa a přátelské veřejné služby (schválené na jednání vlády již v červenci t.r.) a 
v souvislosti s předkládaným materiálem týkajícím se vyhodnocování dopadů regulace (RIA), 
který vláda dnes rovněž projednávala, vyvstala potřeba zabezpečit efektivní koordinaci 
činností z těchto materiálů vyplývající. Realizace Strategie, která obsahuje projekty a 
projektové záměry, na které budou čerpány prostředky ze strukturálních fondů EU v rámci 
priority „Smart Administration“, si vyžádá koordinaci zejména mezi jednotlivými gestory 
projektů, aby nedocházelo k duplicitám nebo protichůdnosti řešení v rámci dílčích projektů.  
Dále bude potřeba nastavit odpovídající časový harmonogramu, aby bylo možné zajistit 
synergické působení investic ze strukturálních fondů podle pravidel Integrovaného operačního 
programu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. 

V oblasti hodnocení dopadů bude grémium plnit roli zejména kontrolní, kdy bude 
posuzovat kvalitu provádění hodnocení dopadů, včetně způsobované byrokratické zátěže, u 
všech materiálů legislativní povahy, které budou předkládány vládě k projednání.  

Pro zajištění koordinace v těchto dvou oblastech bylo ustaveno Grémium náměstků 
pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, které doposud fungovalo jako platforma 
pro koordinaci aktivit v oblasti zlepšování veřejné správy. Členy Grémia budou zástupci na 
úrovni náměstků ministrů ústředních správních úřadů a zástupci Asociace krajů a Svazu měst 
a obcí. Ve statutu Grémia, který vláda schválila jako součást materiálu, se navrhuje, aby 
v rámci Grémia fungoval stálý výbor pro koordinaci projektů určený pro čerpání prostředků 
ze strukturálních fondů EU v rámci priority Smart Administration a dále stálý výbor pro 
posuzování kvality provádění hodnocení dopadu regulace dle metody RIA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


