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Příloha 2: Podrobný přehled jednotlivých opatření 

Poznámka: zvýrazněná opatření jsou reakcí na doporučení Rady EU z roku 2015. 

Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
3.1 Daňový 
systém a 
daňová zátěž 

MF Rozšíření režimu 
přenesení daňové 
povinnosti (reverse-
charge) 
 

Legislativní  
(novela zákona č. 
235/2004 o dani z 
přidané hodnoty a 
nařízení vlády č. 
361/2014 Sb., o 
stanovení dodání 
zboží nebo 
poskytnutí služby 
pro použití režimu 
přenesení daňové 
povinnosti), 
specifikace 
položek dle 
nařízení vlády 

Rozšíření používání mechanismu 
přenesení daňové povinnosti ve vztahu k 
dodání některého zboží a poskytnutí 
některých služeb s vysokým rizikem 
podvodů, použití mechanismu rychlé 
reakce proti podvodům v oblasti DPH. 

Opatření pro snížení míry 
daňových úniků na DPH. 

Pozitivní dopady na výnos DPH, 
nelze explicitně vyčíslit. 

Postupná účinnost opatření přijatá v průběhu 
roku 2015 a v prvním trimestru roku 2016. 

 

MF Kontrolní hlášení k 
DPH 
 

Legislativní  
(novela zákona 
235/2014 S., o 
dani z přidané 
hodnoty, zákonem 
č. 360/2014 Sb.) 

Jedná se povinnost všech plátců DPH 
spočívající v elektronickém zasílání 
kontrolního hlášení spolu s daňovým 
přiznáním Finanční správě. Kontrolní 
hlášení bude obsahovat výčet 
zdanitelných plnění spolu s 
poskytovatelem a odběratelem plnění. Na 
základě párování těchto hlášení Finanční 
správou bude docíleno vyšší kontroly 
oprávněnosti nadměrných odpočtů i 
vlastní daňové povinnosti. 

Snížení míry daňových úniků a 
vyšší elektronizace daňových 
dokumentů. 

V prvních letech zavedení zvýšení 
výnosu daňových příjmů vládního 
sektoru o cca 9 mld. Kč, ve 
střednědobém horizontu se 
předpokládá vyšší nárůst - odhad až 
cca 15 mld. Kč. 

Účinnost opatření od 1. 1. 2016.   

MF Elektronická 
evidence tržeb 

Legislativní  
(vládní návrh 
zákona, sněmovní 
tisk č. 513) 

On-line vykazování tržeb, které budou 
ihned elektronickou formou reportovány 
Finanční správě, avšak s důrazem na co 
nejnižší možnou míru zatížení povinných 
subjektů dodatečnými administrativními 
náklady. Každá provedená platební 
transakce bude označena jedinečným 
identifikátorem, který bude zobrazen i na 
platebním dokladu, který bude povinně 
vydán kupujícímu. Na základě tohoto 
dokladu bude kdykoliv možné ověřit, zda 
daná transakce byla reportována Finanční 
správě ČR. V souvislosti se zavedením 
EET je plánováno také kompenzační 
opatření, které spočívá v zavedení 
jednorázové slevy na dani z příjmů pro 
podnikající fyzické osoby. Současně 
bude také zavedena kompenzace pro 
podnikatele v sektoru pohostinství a 
ubytování, kdy dojde k přeřazení 
restauračních služeb ze základní sazby 
do snížené sazby DPH, tzn. snížení sazby 
z 21 % na 15 %. 

Snížení míry daňových úniků, 
vyšší efektivita daňových kontrol 
a vysoká úroveň elektronizace 
finanční správy.  

Zvýšení výnosu daňových příjmů 
vládního sektoru o cca 12,5 mld. 
Kčv prvních dvou fázích a dalších 
cca 6 mld. Kč ve třetí a čtvrté fázi.  

Návrh byl dne 30. 3. 2016 podepsán 
prezidentem, platnosti nabyl 13. 4. 2016 a 
účinnosti nabývá v prosinci 2016. 

Projekt bude spuštěn v prosinci 2016. 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
MF 
(MV) 

Daňová Kobra Legislativní/ 
nelegislativní 

Nové mechanismy v kontrolní a 
metodické činnosti. Posiluje se 
spolupráce mezi útvary finanční správy, 
celní správy a policií a mezinárodní 
spolupráce a výměna informací. 

Snížení míry daňových úniků. Pozitivní dopady na výnos daní, 
primárně DPH, nelze explicitně 
vyčíslit.  

Opatření je aktivní. Dosavadní prací týmu 
Kobra bylo zabráněno daňovým únikům 
v kumulativní výši cca 4,1 mld. Kč. 

 

MF Úprava podmínek 
pro nakládání 
s vybranými 
výrobky (minerální 
oleje, tabákové 
výrobky, alkohol) 

Legislativní 
(novela zákona č. 
353/2003 Sb., o 
spotřebních 
daních, zákonem 
č. 331/2014 Sb.) 

Došlo ke zpřísnění podmínek pro 
vydávání povolení k nakládání s výrobky 
podléhajícími spotřební dani. Subjekty 
musí splnit požadovaná ekonomická 
kritéria (ek. stabilita) a další požadavky 
(právní bezúhonnost, bezdlužnost vůči 
orgánům státní správy). 

Eliminace rizikových subjektů 
v režimu podmíněného 
osvobození od spotřební daně, 
snížení počtu a rozsahu daňových 
úniků na spotřebních daních. 

Nelze kvalifikovaně kvantifikovat. Účinnost od 1. 1. 2015.   

MF Znovuzavedení 
slevy pro pracující 
důchodce  
 

Legislativní  
 

Od roku 2015 je znovu zavedena 
možnost uplatnění slevy na poplatníka u 
daně z příjmů fyzických osob i pro 
pracující důchodce (za roky 2013 a 2014 
byla zavedena možnost uplatnění slevy 
zpětně na základě rozhodnutí soudů).  

Snížení daňového zatížení 
pracujících důchodců.  

Roční negativní dopad na výnos daně 
z příjmů fyzických osob pro vládní 
příjmy ve výši cca 3,6 mld. Kč.  

V účinnosti od roku 2015.  
 

 

MF Postupné zvýšení 
daňového 
zvýhodnění na 
druhé a další dítě v 
letech 2015 a 2016  
 

Legislativní  
 

V souladu s Programovým prohlášením 
vlády se od roku 2015 zvýšilo daňové 
zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a 
každé další dítě. Maximální výše 
daňového bonusu zůstává nezměněna. 
Další zvýšení částek daňového 
zvýhodnění na vyživované dítě bude 
provedeno v roce 2016.  

Snížení daňového zatížení rodin s 
dětmi.  
 

Snížení výnosu daně z příjmů 
fyzických osob o cca 1,6 mld. Kč v 
roce 2015, další snížení o cca 1 mld. 
Kč v roce 2016.  
 

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti na rok 
2015 je v účinnosti od roku 2015.  
Zvýšení daňového zvýhodnění na děti na rok 
2016 nyní projednává PSP ČR. Bez ohledu na 
termín schválení v průběhu roku 2016 bude 
zvýhodnění možno uplatnit retroaktivně za 
celý rok 2016. 

Dokončení legislativního procesu u zvýšení 
daňového zvýhodnění na děti na rok 2016. 

MF Tříletý plán na 
postupné zvýšení 
sazeb z tabákových 
výrobků 

Legislativní  Zvýšení sazeb ze spotřební daně 
z tabákových výrobků, kdy je od roku 
2016 do roku 2018 navrhován tříroční 
výhled postupného zvyšování sazeb 
z tabákových výrobků, které jsou nad 
rámec minima stanoveného EU. 

Zvýšení podílu nepřímého 
zdanění (první krok výhledu 
sleduje dosažení minima sazeb 
EU, další dva kroky zvyšují 
zdanění nad minimum). 

Předpokládaný pozitivní dopad na 
daňové výnosy ve výši cca 3,3 mld. 
Kč v roce 2016, další zvýšení o 1,1 
mld. Kč v roce 2017 a zvýšení o 
dalších cca 1,4 mld. Kč v roce 2018. 

V účinnosti od 1. 1. 2016.    

MF Zvýšení sazeb 
stávajícího odvodu a 
následné zavedení 
daně z hazardních 
her 

Legislativní V roce 2016 dojde k navýšení stávajících 
sazeb odvodu. Od roku 2017 plánované 
zavedení daně z hazardu, která bude 
nově obsahovat i zdanění hazardních her 
provozovaných prostřednictvím 
internetu. Zavedením této daně dojde ke 
zrušení stávajícího odvodu z loterií a 
jiných podobných her. Sazby nové daně 
z hazardu budou vyšší než současně 
účinné sazby.  

Zvýšení podílu nepřímého 
zdanění. 

Předpokládaný pozitivní dopad na 
daňové výnosy ve výši cca 1,8 mld. 
Kč. 

Návrh na zavedení nové daně z hazardních her 
i návrh na zvýšení sazeb jsou projednávány 
PSP. 

 

MF Zavedení slevy na 
umístění dítěte do 
zařízení péče o děti 

Legislativní Je zavedena sleva na dani za umístění 
dítěte  do zařízení péče o děti 
předškolního věku včetně mateřské školy 
až do výše minimální mzdy (tzv. 
školkovné). Je možné je uplatnit již za 
rok 2014. 

Snížení daňového zatížení rodin s 
dětmi.  

Dopad na výnos daně z příjmů 
fyzických osob je cca -1,1 mld. Kč. 

V účinnosti od roku 2015.   

3.2.1Rozpoč
tová politika 

MF Rozpočtová politika   Dle údajů zveřejněných ČSÚ dosáhlo 
hospodaření sektoru vládních institucí za 
rok 2015 hodnoty −0,4 % HDP. To 
odpovídá strukturálnímu saldu ve výši 
−0,3 % HDP. Strukturální saldo nesmí 
být horší než −1,0 % HDP. 

Cílem je udržet střednědobý 
rozpočtový cíl, který pro ČR 
odpovídá strukturálnímu saldu ve 
výši −1,0 % HDP, v letech 
následujících. 

Hospodaření státního rozpočtu a 
ostatních složek vládního sektoru by 
mělo odpovídat možnostem příjmové 
strany veřejných rozpočtů a to tak, 
aby nedošlo k překročení 
střednědobého rozpočtového cíle, tj. 
ke zhoršení strukturálního salda pod 
hodnotu −1,0 % HDP. 

Za rok 2015 ČR svůj střednědobý rozpočtový 
cíl (MTO) předčila, strukturální saldo dosáhlo 
hodnoty −0,3 % HDP. 

Udržení MTO i v dalších letech. 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
3.2.2 
Fiskální 
rámec  

MF   Numerická fiskální 
pravidla 

Legislativní Implementace číselných fiskálních 
pravidel – výdajové pravidlo pro 
odvození výdajových rámců SR a státní 
fondy (SF), pravidlo pro územní 
samosprávné celky (ÚSC); zakotvení 
dluhového pravidla pro sektor vládních 
institucí na ústavní úrovni. 

Fungující národní rozpočtový 
rámec. 
Implementace směrnice Rady č. 
2011/85/EU o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států 
– transpoziční lhůta uplynula 31. 
12. 2013.  

Zajištění fiskální disciplíny jako 
předpokladu pro udržitelný a 
dlouhodobý hospodářský růst a 
plnění závazků vůči EU. 

Návrhy ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti, zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti a souvisejícího změnového 
zákona byly schváleny vládou 23. 2. 2015.  
 
Návrhy prošly 1. čtením v PSP. Ke schválení 
ústavního zákona v Parlamentu ČR je potřeba 
ústavní většina. 

Dokončení projednání v PSP. 

MF   Národní rozpočtová 
rada 

Legislativní Zřízení funkčně nezávislé fiskální 
instituce odpovědné za hodnocení plnění 
numerických fiskálních pravidel atd. 

Zajištění fungování 
navrhovaných numerických 
fiskálních pravidel, zajištění 
udržitelnosti a posílení 
transparentnosti veřejných 
financí. 
Implementace směrnice Rady č. 
2011/85/EU o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států 
– transpoziční lhůta uplynula 31. 
12. 2013. 

Zajištění fiskální disciplíny jako 
předpokladu pro udržitelný a 
dlouhodobý hospodářský růst a 
plnění závazků vůči EU. 
 
Předpokládaný dopad na SR – 
v prvním roce max. 25 mil. Kč, 
v násl. letech do 20 mil. Kč. 

Návrhy ústavního zákona o rozpočtové 
odpovědnosti, zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti a souvisejícího změnového 
zákona byly schváleny vládou 23. 2. 2015. 
 
Návrhy prošly 1. čtením v PSP. Ke schválení 
ústavního zákona v Parlamentu ČR je potřeba 
ústavní většina. 

Dokončení projednání v PSP. 

MF   Rozpočtová 
strategie sektoru 
veřejných institucí 

Legislativní/ 
nelegislativní 

Stanovení celkových výdajů sektoru 
veřejných institucí na každý z roků, 
výdajové rámce SR a SF na každý 
z roků, popis dopadů plánovaných hosp. 
politik na sektor veřejných institucí, 
z něhož je zřejmý postup dosažení 
střednědob. rozp. cíle, finanční vztahy 
SR k rozpočtům ÚSC a k rozpočtům 
veřejných institucí a všeobecnému 
zdravotnímu pojištění. 

Zlepšení koordinace mezi 
úrovněmi vlády, posílení 
střednědobé dimenze 
rozpočtového procesu a 
provázání národního 
rozpočtového procesu 
s aktualizací KoPr předkládaného 
EK. 
Implementace směrnice Rady č. 
2011/85/EU o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států 
– transpoziční lhůta uplynula 31. 
12. 2013. 

Posílení střednědobé dimenze 
rozpočtového procesu. 

Návrh zákona o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti byl schválen vládou 23. 2. 2015. 
 
Návrhy prošly 1. čtením v PSP. Ke schválení 
ústavního zákona v Parlamentu ČR je potřeba 
ústavní většina. 

Dokončení projednání v PSP. 

3.2.3 
Dlouhodobá 
udržitelnost 
důchodové-
ho systému 

MPSV 
(MF) 

Ukončení zvyšování 
důchodového věku 
při dosažení věku 65 
nebo 67 let a 
implementace 
mechanismu 
pravidelné revize 
stanovení 
důchodového věku 

Legislativní Maximální hranice důchodového věku 
má být dle návrhu stanovena na 65 nebo 
67 let. V dalších krocích bude na základě 
aktuálního odhadu vývoje střední délky 
života posouzeno, zda u jednotlivých 
generací odpovídá výše důchodového 
věku hodnotě kontrolního parametru. 
Kontrolním parametrem bude poměr 
střední délky života při dosažení 
důchodového věku k součtu této střední 
délky života a důchodového věku. Při 
vybočení kontrolního parametru u 
některé generace z pásma 24–26 % má 
býtpovinností MPSV předložit návrh 
změny stanovení důchodového věku tak, 
aby splňoval výše uvedenou podmínku 
kontrolního parametru. 

Posílení vazby vývoje 
statutárního důchodového věku a 
očekávané střední délky života. 

Negativní dopad do dlouhodobé 
udržitelnosti (ukazatel S2) v rozsahu 
1,5 % HDP v případě realizace 
ukončení zvyšování důchodového 
věku na 65 letech. Negativní dopad 
by se snížil až na 0,4 % HDP 
v případě schválení dalšího 
zvyšování nad 65 let vzešlého 
z procesu pravidelné revize.  

Vláda dne 23.3.2016 návrh schválila ve 
variantách 65 a 67 let. 

Do konce června 2016 vláda rozhodne mezi 
variantami 65 a 67 let.  
1/2018 – Předpokládaná účinnost novely. 

MPSV Úprava 
valorizačního 
mechanismu  

Legislativní Od roku 2017 bude valorizace důchodů 
prováděna Nařízením vlády, přičemž 
vládě ČR bude dáno zmocnění 
k navýšení valorizace důchodů nad 
úroveň zákonem stanoveného minima 
v maximálním rozsahu zvýšení důchodů 
o 2,7 %. 

Zajištění nominálně dostatečně 
vysokého pravidelného zvyšování 
důchodů. 

Negativní dopad do dlouhodobé 
udržitelnosti (S2). 

2/2016 – Vláda schválila novelu 
zákona.3/2016 – Projednávání Parlamentem 
ČR (12. 4. 2016 proběhlo 2. čtení). 
 
 

8/2016 – Předpokládaná účinnost novely. 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
3.2.4 
Nákladová 
efektivnost a 
správa ve 
zdravotnictví 

MZd DRG Restart Nelegislativní Zvýšení prediktivní schopnosti a 
efektivity úhradových mechanismů pro 
lůžkovou péči v ČR. 

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

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

Příprava novely zák. č.372/2011 Sb. a 
zakomponování změn zaměřených na podporu 
DRG. Projekt dále řešen dle harmonogramu – 
ustavena síť referenčních nemocnic ČR, 
připraveny metodiky DRG.  

Příprava související vyhlášky 116 pro 
novelizovaný zákon č. 372/2011 Sb., vč. 
datových příloh. Publikace nové metodiky 
ekonomického oceňování hospitalizačních 
případů. Implementace této metodiky 
v referenční síti nemocnic ČR.  

MZd  Racionalizace 
tvorby údajové 
základny výkazů o 
výkonnosti 
zdravotnických 
zařízení 

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

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

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

Novela zákona č. 372/2011 Sb. je schválena 
vládou, nyní je návrh zákona projednáván 
v PS PČR jako sněmovní tisk č. 614. 

Schválení PČR a následně příprava 
souvisejících vyhlášek a norem. Vybudování 
Národního registru zdravotnických 
profesionálů a Národního registru hrazených 
zdravotních služeb. 

MZd Národní akční plán 
screeningy (AP č. 7) 

Nelegislativní Zvýšení efektivnosti a kvality plošných 
preventivních programů – screeningů.  

Implementovat systém 
optimalizace screeningů založený 
mimo jiné na ukazatelích 
nákladové efektivnosti.  

Zlepšení dostupnosti péče, zajištění 
rovného přístupu  k péči podle 
zdravotního stavu a regionálního 
členění. Efektivní prevence povede 
ve střednědobém horizontu 
k úsporám prostředků z veřejného 
zdravotního pojištění.  

Akční plán schválen vládou ČR dne 20. 8. 
2015 a následně rozpracován k implementaci. 
Projednána a nastavena strategie financování 
z programů OPZ.  

Ustavení Národní řídící rady a audit 
přihlášených pilotních projektů. Spojení 
s preventivními programy plátců zdravotní 
péče.  

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

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

Vyvinout a implementovat on-
line systém zpravodajství 
hodnotící mezinárodně 
doporučené indikátory 
zdravotního stavu obyvatel a 
indikátory stavu sítě 
poskytovatelů zdravotních služeb.  

Reprezentativní monitoring sítě 
poskytovatelů zdravotních služeb a 
výstupů těchto služeb významně 
zvýší efektivnost opatření 
přijímaných v dané oblasti státní 
správou na úrovni regionů, zejména 
v případě krajských úřadů. 

Akční plán schválen vládou ČR dne 20. 8. 
2015 a následně rozpracován k implementaci. 
Projednána a nastavena strategie financování 
z programů OPZ. Vybudována pilotní verze 
portálu pro jeden z krajů a zajištění 
připomínkových řízení (celkem v pilotní verzi 
> 300 indikátorů).   

Dokončení odborné oponentury a 
implementace řešení pro všechny regiony 
ČR a dále pro síť Zdravých měst. Rozvoj on-
line zpravodajství v přímé vazbě na datové 
zdroje Národního zdravotnického 
informačního systému.  

MZd Změna 
přerozdělování 
vybraného 
pojistného 
zdravotních 
pojišťoven 

Legislativní 
(novela zákona 
592/92 Sb.) 

Zavedením metody PCG do přerozdělení 
vybraného zdravotního pojištění dojde ke 
spravedlivé redistribuci mezi plátci 
zdravotní péče na základě reálné 
nemocnosti pojistného kmene. 

Spravedlivější rozdělení 
pojistných kmenů mezi plátci na 
základě nemocnosti pacientů 
oproti současnému stavu, kdy se 
přerozdělují fondy na základě 
věku a pohlaví. 

Rozvoj programů péče o chronicky 
nemocné, zlepšení dostupnosti péče, 
zajištění rovného přístupu k péči 
podle zdravotního stavu. 

Po vypořádání meziresortního 
připomínkového řízení byl materiál předložen 
vládě. Návrh zákona byl schválen usnesením 
vlády č. 71 ze dne 3. 2. 2016. Dne 11. 2. 2016 
byl doručen do Poslanecké sněmovny jako 
sněmovní tisk č. 715. 

Předložení PČR. Musí být schválena 
zákonná úprava, parlamentní mechanizmy 
však mohou odložit nebo pozměnit záměr 
navrhovatele. 

MZd Úhradová vyhláška Legislativní 
(vyhláška, o 
stanovení hodnot 
bodu, výše úhrad 
hrazených služeb 
a regulačních 
omezení pro rok 
2016) 

Úhradová vyhláška stanovuje hodnoty 
bodu, výši úhrad a regulační omezení, 
podle nichž zdravotní pojišťovny platí 
nemocnicím a lékařům, každoročně řeší 
aktuální problémy ve financování péče. 

Cílem každé úhradové vyhlášky 
je zlepšení efektivity poskytované 
péče a nastavení financování ve 
zdravotnictví dle současných 
potřeb.  

Zlepšení dostupnosti akutní i 
následné lůžkové péče, upevnění 
pozitivní bilance zdravotního fondu 
zdravotních pojišťoven, rozvoj 
motivace k efektivnímu poskytování 
zdravotních služeb. 

Proces přípravy úhradové vyhlášky na rok 
2017 bude započat zahájením dohodovacího 
řízení o úhradách, které vydání vyhlášky 
předchází. Dohodovací řízení bylo zahájeno v 
únoru 2016. 

Vyhodnocení dopadů vyhlášky z roku 2016 
a příprava úhradové vyhlášky na rok 2017. 

MZd Zřízení Komise pro 
posuzování 
rozmístění 
přístrojových 
zdravotnických 
prostředků 

Nelegislativní Úkolem Komise je posuzovat a 
doporučovat vstup drahé a nákladné 
zdravotnické techniky do systému 
veřejného pojištění. 

Omezení neúčelných nákupů 
nákladné zdravotnické techniky, 
efektivní využíváni prostředků na 
investice do přístrojů v celém 
resortu. 

Účelná distribuce zdravotních služeb 
vázaných na přístrojovou techniku 
v souladu s potřebami, vyrovnání 
regionálních rozdílů v dostupnosti, 
úspory v systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

Komise byla zřízena k 1. 4. 2014 a ke dni 25. 
1. 2016 se uskutečnilo 16 jednání této Komise, 
na kterých projednala žádosti o 248 přístrojů.  
Celková odhadovaná roční úspora finančních 
prostředků veřejného zdravotního pojištění 
u dosud nedoporučených přístrojů činí cca 300 
- 350 mil. Kč. Při posuzování je kladen důraz 
na zajištění rovnoměrné sítě a dostupnosti 
posuzovaných přístrojů. 

Pokračuje se v implementaci opatření. 
Komise se schází v pravidelných termínech, 
připravuje vytvoření databáze konečných 
cen, které byly uhrazeny za nákladné 
přístroje. Databáze bude využita pro potřeby 
hodnocení žádostí.  

MZd Centrální nákupy 
pro nemocnice 
přímo řízené MZd 

Nelegislativní Zabezpečení centralizace nákupů 
vybraných komodit za účelem snížení 
nákladů na jejich pořízení pro největší 
poskytovatele zdravotní péče v ČR – 
přímo řízené organizace MZd. 

Úspora nákladů v řádech milionů 
Kč ročně. 

Opatření má pozitivní dopad na 
efektivní a transparentní řízení 
nákladů zejména v nemocniční sféře. 
Bezprostřední dopad na státní 
rozpočet není, jedná se o vnitřní, 
efektivnější realokaci nákladů. 

V roce 2015 bylo realizováno zadávací řízení 
na centrální nákup čtyř skupin spotřebního 
zdravotnického materiálu. Na základě 
vyhodnocení tohoto pilotního projektu byly 
upraveny plány pro další zadávací řízení a 
rozhodnuto o rozšíření definice centrálně 
nakupovaných komodit. 

V průběhu roku 2016 je plánováno jednak 
dokončení pilotního projektu a realizace 
dalších kol centrálních nákupů (např. 
medicinální plyny, jejichž zadávací 
dokumentace se nyní dokončuje). 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=614
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Kapitola v 
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Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
3.3.1 
Politika 
zaměstnanos
ti a služby 
zaměstnanos
ti 

MPSV Investiční pobídky Legislativní  
(§111 zákona č. 
435/2004 Sb.) 

Rozšíření okruhu regionů, do nichž lze 
poskytnout hmotnou podporu na 
vytváření nových pracovních míst 
v rámci systému investičních pobídek o 
regiony s podílem nezaměstnaných osob 
přesahujícím o 25 % celorepublikový 
průměr a odstupňování výše poskytované 
podpory. 

Zvýšit počet nově vytvářených 
pracovních míst v regionech 
postižených nezaměstnaností a 
nivelizace rozdílů na trhu práce 
v regionech ČR. 

Případné dopady na státní rozpočet 
jsou závislé na schopnosti přilákat 
nové investory do oblastí postižených 
vysokou nezaměstnaností. Opatření 
je financováno v rámci a mezích 
rozpočtu na realizaci APZ. Výsledný 
efekt na veřejné rozpočty je pozitivní 
neboť roční náklady na jednoho 
nezaměstnaného činí 207 tis. Kč, 
přičemž hmotná podpora je 
poskytována za podmínky 
udržitelnosti pracovních míst po 
dobu několika let ve výši 100 až 300 
tis. Kč (v závislosti na charakteru 
regionu, průmyslové zóně). 

Od 1. 5. 2015 účinný zákon č. 84/2015 Sb., 
novelizující § 111 zákona č. 435/2004 Sb., 
zákona o zaměstnanosti (rozšíření regionů). 
 
Od 15. 7. 2015 účinné nařízení vlády č. 
173/2015 Sb. novelizující nařízení vlády č. 
515/2004 Sb. (odstupňování výše podpory). 

Není relevantní – opatření naplňováno. 

MPSV Příspěvek v době 
částečné 
nezaměstnanosti 

Legislativní Legislativní ukotvení preventivního 
nástroje APZ – příspěvek v době 
částečné nezaměstnanosti – v českém 
právním řádu. Opatření slouží k udržení 
pracovních míst u zaměstnavatelů 
v případě závažných hospodářských 
poruch nebo živelných pohrom. Opatření 
je aktivováno prostřednictvím nařízení 
vlády, jestliže nastanou podmínky k jeho 
aplikaci.  

Zmírnění dopadů závažných 
hospodářských poruch 
přechodného charakteru a 
významných živelných pohrom 
na zaměstnanost. 

Dopady nelze v současné době 
kvantifikovat, neboť rozsah využití 
opatření a jeho aplikace závisí na 
prováděcím nařízení a konkrétních 
okolnostech vedoucích k aktivizaci 
nástroje. 

Opatření implementováno do zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pod § 115 
s účinností od 1. 10. 2015. 

Opatření je možné využít až na základě 
vydání nařízení vlády, které vymezí důvody 
aktivace nástroje (závažné hospodářské 
problémy, rozsáhlé živelné katastrofy) jakož 
i další podmínky realizace. Opatření je 
v současné době z důvodů pozitivního 
vývoje na trhu práce a absence závažných 
hospodářských poruch neaktivní. 

MPSV 
(UP ČR) 

Příspěvek na 
podporu regionální 
mobility 

Nelegislativní Osobám, které byly uchazeči o 
zaměstnání, bude poskytován paušální 
příspěvek na úhradu nákladů 
souvisejících s přijetím zaměstnání mimo 
místo jejich bydliště. 

Zvýšit regionální mobilitu 
pracovní síly. 

Opatření je navrhováno k pilotnímu 
ověření, financováno z národních 
prostředků v rámci stávajícího 
rozpočtu APZ, odhad nákladů činí 71 
mil Kč. 

Návrh příspěvku probíhá schvalováním 
v rámci MPSV. 

Zavedení opatření do praxe od 2Q/2016. 

ÚP ČR Efektivní služby 
zaměstnanosti 
(EFES) 

Nelegislativní Rozvoj a standardizace činností ÚP ČR 
v oblasti práce s klienty. 

Posílit efektivitu UP ČR. Není relevantní (financováno z OP 
Z). 

Schválena projektová žádost. Projekt bude realizován od února 2016 do 
srpna 2020. 

Výzkum
ný ústav 
práce a 
sociálníc
h věcí 

Efektivita a účinnost 
APZ 

Nelegislativní Detailní vyhodnocení dopadů nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanosti na cílovou 
skupinu, včetně nastavení systému 
průběžného vyhodnocování a dopadů 
APZ. 

Monitoring dopadů APZ. Není relevantní (financováno z OP 
Z). Na základě výstupů projektu bude 
možné průběžně hodnotit dopady 
APZ včetně cílení jednotlivých 
nástrojů a průběžně zvyšovat 
efektivitu vynakládaných výdajů. 

Zpracováván projektový záměr.  

MPSV KOMPAS Nelegislativní Vybudování komplexního predikčního 
systému v oblasti vývoje trhu práce za 
široké participace regionálních i 
národních partnerů s cílem včas 
predikovat potřeby trhu práce a jeho 
případné disfunkce. 

Predikce v oblasti vývoje trhu 
práce. 

Není relevantní (financováno z OP 
Z). Predikční systém umožní včasné 
intervence na trhu práce v podobě 
proaktivních preventivních opatření, 
včasného cílení nástrojů APZ, včetně 
rekvalifikací a poskytne relevantní 
podklady k optimálnímu nastavení 
vzdělávacího systému a rozvoji 
lidských zdrojů. 

Zpracováván projektový záměr. Očekávané zahájení realizace projektu ve 
3Q/2016. 

MPSV Záruky pro mládež Nelegislativní Série regionálních individuálních 
projektů navazujících na program Záruky 
pro mládež. Opatření slouží k podpoře 
mladých osob na trhu práce 
prostřednictvím podpory vytváření 
pracovních míst, mentoringu a některých 
inovativních prvků (práce na zkoušku, 
stáže v zahraničí), včetně podpory 
návratu do vzdělávání. 

Zvýšit zaměstnanost mladých 
osob. 

Není relevantní (financováno z OP 
Z). 

Projekty připravovány k realizaci zhruba od 
poloviny roku 2016. 

Projekty budou zahájeny v průběhu roku 
2016. 
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Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
ÚV-
MLP 

Zákon o sociálním 
podnikání 

Legislativní  Zákon definuje znaky sociálního podniku 
a jeho specifické formy integračního 
sociálního podniku, který zaměstnává a 
sociálně začleňuje osoby sociálně či 
zdravotně znevýhodněné na trhu práce. 

Podpořit rozvoj sociální 
ekonomiky jako dalšího nástroje 
podpory zaměstnanosti na trhu 
práce znevýhodněných osob. 

Zákon je předpokladem pro možné 
získání benefitů pro podniky se 
statutem sociálního podniku. 
Očekávaný dopad rozvoje sociální 
ekonomiky je sociální a ekonomický 
s dopadem na místní úroveň. 

Připraven věcný záměr zákona. Projednání věcného záměru zákona vládou a 
příprava paragrafovaného znění zákona.  

3.3.2 Účast 
žen na trhu 
práce  

MPSV Zákon č.247/2014 
Sb., o poskytování 
služby péče o dítě 
v dětské skupině a o 
změně souvisejících 
zákonů 

Legislativní  Zákon definuje podmínky pro právní 
oblast služeb péče o děti od jednoho roku 
do zahájení povinné školní docházky 
prostřednictvím zavedení nového typu 
služby péče o dítě v dětské skupině. 
Podmínky zajišťují jak kvalitu péče, tak 
dosažitelnost pro široký okruh 
poskytovatelů. Související novela zákona 
o daních z příjmu obsahuje prorodinná 
daňová opatření, tj. zavedení daňové 
uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v 
souvislosti s poskytováním služeb péče o 
děti svých zaměstnanců a zavedení slevy 
na dani z příjmů pro rodiče, kteří využijí 
služeb péče o děti v souvislosti se 
vstupem nebo návratem na trh práce. K 
zákonu se váže rovněž vyhláška o 
hygienických požadavcích na prostory a 
provoz dětské skupiny do počtu 12 dětí.  

Rozšířením nabídky služeb péče 
o předškolní děti umožňuje zákon 
udržet kontakt rodiče se 
zaměstnáním v době péče o dítě a 
jeho postupný návrat nebo vstup 
na trh práce s ohledem na 
strategii rodiče při sladění 
profesního, rodinného a osobního 
života. Opatření má díky garanci 
kvality pozitivní vliv na děti, o 
které je pečováno, a rovněž 
přispívá ke snížení rizika 
ohrožení chudobou v případě, že 
je rodič delší dobu mimo trh 
práce. 

Přínosy do veřejných rozpočtů v 
souvislosti se zapojením rodičů na 
trhu práce jako plátců daní a 
pojistného (dle odhadu v roce 2014 
činí přínos 191 mil. Kč), přínos do 
veřejného rozpočtu v souvislosti s 
tím, že příspěvek formou 
nepeněžního plnění na straně 
zaměstnance vstupuje do 
vyměřovacích základů pojistného a 
rovněž je z něj odváděna daň 
z příjmů.  
Očekávané snížení počtu příjemců 
dávek státní sociální podpory a 
pomoci v hmotné nouzi. Snížení 
nákladů na SR v souvislosti s 
evidencí a kontrolou poskytovatelů 
služby péče o dítě v dětské skupině o 
cca 1,5 mil. Kč. Snížení nákladů na 
SR v souvislosti s výdaji spojenými s 
poskytováním služby organizačními 
složkami státu. Snížení ročních 
příjmů veřejného rozpočtu v 
souvislosti s daňovými úlevami pro 
zaměstnavatele zajišťující svým 
zaměstnancům péči o jejich děti a v 
souvislosti se slevami na dani pro 
rodiče-zaměstnance. 

Zákon nabyl účinnosti 29. 11. 2014.  
Možnost (nikoliv povinnost) evidence dětské 
skupiny byla zavedena novelou zákona o 
dětské skupině k 4. 6. 2015. 
MPSV v současné době eviduje 91 dětských 
skupin, další desítka žádostí o evidenci je 
v procesu zpracovávání.   
V rámci výzev z ESF na podporu zřízení a 
provozu služeb péče o děti bylo podpořeno 
téměř 400 projektů.  
MPSV rovněž spustilo informační webové 
stránky www.dsmpsv.cz. 

Služba péče o dítě v dětské skupině je 
podpořena z ESF v rámci systémového 
projektu Podpora implementace dětských 
skupin. V rámci projektu bude poskytováno 
komplexní poradenství a metodická podpora 
poskytovatelům dětských skupin k 
implementaci zákona o dětské skupině. 
Součástí projektu bude vytvoření 
celorepublikové databáze dětských skupin a 
webové komunikační platformy 
poskytovatelů. 
 

ÚV –
MLP 

Vytvoření Metodiky 
pro praktické 
a právní možnosti 
rozšiřování opatření 
pro slaďování 
pracovního 
a soukromého života 

Nelegislativní Metodika představí možnosti pro 
slaďování pracovního a soukromého 
života s ohledem na zákoník práce 
(Zákon č. 365/2011 Sb.), zákon o státní 
službě (Zákon č. 234/2014 Sb.) a zákon o 
úřednících ÚSC (Zákon č. 312/2002 
Sb.). Každé téma by mělo být doplněno 
také ilustrujícími příklady dobré praxe 
(ze zahraničí, případně ČR). 

Zvýšit kompetenci 
zaměstnavatelů a 
zaměstnavatelek při poskytování 
možností slaďování pracovního a 
rodinného života; zvýšit míru 
rovnosti žen a mužů v české 
společnosti a zvýšit míru 
zaměstnanosti žen; lepší 
podmínky pro sladění pracovního 
a soukromého života. 

Bez přímých dopadů na státní 
rozpočet.  
Očekávané pozitivní sociální 
(podpora rovnosti žen a mužů) a 
ekonomické (vyšší míra 
zaměstnanosti žen, růst HDP apod.) 
dopady. 

Připravuje se vypsání veřejné zakázky. Předpokládá se, že Metodika vznikne do 
poloviny roku 2016. 

ÚV – 
MLP 

Aktualizovaná 
opatření Priorit a 
postupů vlády při 
prosazování 
rovnosti žen a mužů 

Nelegislativní Jedná se o každoročně přijímaný 
dokument, který slouží k implementaci 
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
v ČR na léta 2014 – 2020. 

Vyšší míra rovnosti žen a mužů v 
české společnosti; vyšší míra 
zaměstnanosti žen;lepší 
podmínky pro sladění pracovního 
a soukromého života; vyšší míra 
zastoupení žen v rozhodovacích 
pozicích; nižší míra rozdílů v 
odměňování žen a mužů. 

Bez přímých dopadů na státní 
rozpočet.  
Očekávané pozitivní sociální 
(podpora rovnosti žen a mužů) a 
ekonomické (vyšší míra 
zaměstnanosti žen, růst HDP apod.) 
dopady. 

Aktualizovaná opatření pro rok 2016 mají být 
vládě ČR předložena v termínu do 30. 4. 2016. 

Aktualizovaná opatření, společně se Zprávou 
o plnění Strategie rovnosti žen a mužů 
budou vládě ČR předložena v dubnu 2016. 

3.3.3 
Sociální 
ochrana 

MPSV 
(MZd, 
ÚV – 
ASZ, 
ÚV – 
MLP, 

Strategie sociálního 
začleňování 2014 –
2020 

Nelegislativní Rámcový strategický dokument pro 
oblast sociálního začleňování. Primárním 
účelem je přispět k plnění národního cíle 
redukce chudoby a snižování míry 
sociálního vyloučení. Dále ukazuje směr, 
kterým se řešení sociálního vyloučení 

Strategie má přispět k plnění cíle 
ČR v oblasti boje s chudobou a 
sociálním vyloučením. 
 
Zlepšení přístupu osob sociálně 
vyloučených a sociálním 

Ve státním rozpočtu v kapitolách 
příslušných resortů jsou vyčleněny 
prostředky na realizaci aktivit v jejich 
působnosti podle kompetenčního 
zákona. V rámci posílení sociální 
práce jako základního nástroje řešení 

První Zprávu o plnění Strategie sociálního 
začleňování 2014–2020 za rok 2014 vzala 
vláda ČR na vědomí 24. 6. 2015. 
Monitorováno bylo plnění 88 opatření, u 
kterých bylo uloženo průběžné plnění nebo jež 
měla být splněna do 31. 12. 2014. Z 

Plnění kroků dle termínů jednotlivých 
opatření. Zpráva za rok 2015 bude 
připravena do 4/2016.  

http://www.dsmpsv.cz/


58 

Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
MŠMT, 
MV, 
MPO) 

mají ubírat, prosazuje společensky 
odpovědné hodnoty vztahující se k 
sociálnímu vyloučení, upozorňuje na 
nedostatky při hledání řešení sociálního 
vyloučení a zasazuje se o šíření principu 
mainstreamingu sociálního začleňování 
na všech správních úrovních. 

vyloučením ohrožených ke 
zdrojům a službám ve společnosti 
běžným (zaměstnání, bydlení, 
sociální služby, podpora rodiny, 
podpora rovného přístupu ke 
vzdělání, ke zdravotní péči a 
dalším). 

sociálního začleňování a opatření 
uvedených v kapitole 2 a 3 Strategie 
bude třeba zajistit navýšení počtu 
sociálních pracovníků na obcích. 

uvedených opatření není žádné, které by bylo 
neplněno. Zcela splnit se podařilo 2 opatření s 
termínem do konce roku 2014. Částečně bylo 
plněno 9 opatření.  
Souhrnná Zpráva ukázala spíše příznivý trend 
v tzv. souhrnném indikátoru chudoby a 
sociálního vyloučení, ve vývoji míry 
zaměstnanosti a některých dalších 
indikátorech. Chudoba a sociální vyloučení 
více ohrožují lidi nezaměstnané, neúplné 
domácnosti s dětmi, domácnosti s třemi a více 
dětmi nebo domácnosti jednotlivců. 
Hlavním nástrojem sociálního začleňování je 
sociální práce, která ovlivňuje řadu oblastí – 
např. inkluzívní vzdělávání, individuální práci 
v oblasti zaměstnávání, prevenci 
bezdomovectví, terénní práci v sociálně 
vyloučených lokalitách a další. 

MPSV 
(MZd, 
ÚV – 
ASZ, 
ÚV – 
RRP, 
MŠMT, 
MV, 
MPO) 

Koncepce prevence 
a řešení 
problematiky 
bezdomovectví v 
České republice do 
roku 2020 

Nelegislativní Podpora přístupu osob ohrožených 
vyloučením z bydlení nebo bezdomovců 
k bydlení. Opatření Koncepce zahrnují 
podporu přístupu k bydlení, sociální 
práci a sociálním službám, ke zdravotní 
péči a zvyšování informovanosti. 

Koncepce má přispět k plnění cíle 
ČR v oblasti boje s chudobou a 
sociálním vyloučením. Fungující 
služby pro cílovou skupinu, s 
důrazem na prevenci 
bezdomovectví. Následná 
podpora osob vedoucí k 
sociálnímu začlenění 
(resocializace). Lepší přístup 
osob v procesu bezdomovectví k 
bydlení a zdravotní péči. 
Fungující spolupráce všech 
aktérů, dostatečná informovanost. 

Úspory jiných výdajů SR (dávky 
pomoci v hmotné nouzi, sociální 
služby, zdravotnictví, vězeňství aj.). 
Snížení počtu osob ohrožených 
chudobou, materiální deprivací nebo 
žijících v domácnostech bez 
zaměstnané, snížení počtu 
domácností a jednotlivců, kteří 
přicházejí o bydlení, snížení počtu 
osob, které přebývají na ulici 
(zjevných bezdomovců), zvýšení 
výkonnosti a efektivity systémových 
řešení v oblasti bezdomovectví. 

Usnesením ze dne 14. 9. 2015 vláda schválila 
první Zprávu o plnění Koncepce za rok 2014. 
Monitorováno bylo plnění 31 opatření, u 
kterých bylo uloženo průběžné plnění nebo jež 
měla být splněna do 31. 12. 2014. Z 
uvedených opatření není žádné, které by bylo 
neplněno. Zcela splnit se podařilo 2 opatření s 
termínem do konce roku 2014. Částečně bylo 
plněno 9 opatření, a to zejména v souvislosti 
s posunem předložení související Koncepce 
sociálního bydlení ČR 2015–2015 vládě. 

Plnění kroků dle termínů jednotlivých 
opatření. Zpráva o plnění Koncepce za rok 
2015 bude připravenado 30. 6. 2016. 

ÚV – 
ASZ 
(MPSV, 
MMR, 
MŠMT, 
MV, 
MSp, 
MZd) 

Akční plán ke 
Strategii boje proti 
sociálnímu 
vyloučení na období  
2016 - 2020 

Nelegislativní  Soubor opatření pro zajištění 
koordinovaného přístupu k zajištění 
prevence a eliminace existence sociálně 
vyloučených lokalit. 

Akční plán má přispět k plnění 
cíle ČR v oblasti boje s chudobou 
a sociálním vyloučením. Na 
základě vládou schválených 
strategických cílů stanovuje 
konkrétní úkoly v oblastech 
bydlení, bezpečnosti, zdraví, 
vzdělávání, dluhů, sociálních 
služeb a rodiny. 

Snížení počtu osob ohrožených 
chudobou, materiální deprivací nebo 
žijících v domácnostech bez 
zaměstnané osoby, popřípadě 
v nevhodných podmínkách 
(substandardní formy bydlení).  

Usnesením č. 134 ze dne 17. 2. 2016 vláda 
pověřila MLP připravit a předložit do 30. 6. 
2016 Akční plán ke Strategii boje proti 
sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020. 

6/2016 - Předložení akčního plánu vládě. 

MPSV Zákon o sociálních 
pracovnících 

Legislativní Bude jedním z pilířů sociálního systému 
v ČR, neboť vymezí pozici sociálních 
pracovníků a bude garantovat kvalitu 
výkonu sociální práce. Zákonná úprava 
vytváří prostor pro regulaci oboru 
sociální práce – státem stanovené 
předpoklady a podmínky vstupu do 
profese, profesní postavení a ochrana 
profesního titulu, včetně etických 
hodnot.  

Navrhuje se postavení zákona o 
sociálních pracovnících jako 
obecného právního předpisu ve 
vztahu ke zvláštním předpisům 
upravujícím činnosti sociálního 
pracovníka.  

Zvýšení zaměstnanosti sociálních 
pracovníků a na zvýšení dostupnosti 
kvalitní odborné pomoci, tedy 
ochrana klientů před neodbornou 
pomocí neprofesionálů.  

V průběhu roku 2015 probíhaly ve věci 
přípravy návrhu věcného záměru zákona o 
sociálních pracovnících jednání na rezortní a 
mezirezortní úrovni, konzultace s odborným 
kolegiem a proběhlo také jednání u kulatého 
stolu ministryně práce a sociálních věcí se 
zástupci sociálních pracovníků, 
zaměstnavatelů a neziskového sektoru. 
V květnu 2015 byl návrh věcného záměru 
zákona postoupen do vnitřního 
připomínkového řízení MPSV, ze kterého 
vzešly připomínky, které byly po odborných 
konzultacích do materiálu zapracovány. 
S ohledem na rozsah změn provedených 
v materiálu, byl návrh věcného záměru zákona 
 postoupen do vnitřního připomínkového 
řízení podruhé v listopadu 2015. V lednu 2016 
byl materiál postoupen do mezirezortního 

Vládě ČR bude věcný záměr zákona o 
sociálních pracovnících předložen 
k projednání do konce dubna 2016. Pokud 
bude schváleno, bude v průběhu roku 2016 
připravováno paragrafové znění návrhu 
zákona s termínem předložení ke schválení 
vládě ČR do konce září 2016. Předpokládaná 
účinnost zákona je 1. 7. 2017. 
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Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
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Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
připomínkového řízení. V rámci vypořádávání 
připomínek došlo k příslušným úpravám 
materiálu a byly identifikovány rozpory, které 
budou předloženy k rozhodnutí vládě ČR. 

MPSV 
(MMR, 
ÚV - 
MLP) 

Zákon o sociálním 
bydlení  

Legislativní Zákon o sociálním bydlení bude 
předložen vládě do 1. pol. roku 2016. 

Zajištění přístupu a udržení 
dlouhodobého, kvalitativně 
standardního a prostorově 
nesegregovaného nájemního 
bydlení, prostřednictvím souboru 
nástrojů bytové a sociální 
politiky. Systém sociálního 
bydlení sestává z využívání 
sociálních služeb, z ošetření 
příspěvkem státu na bydlení, a z 
využívání sociálních nebo 
dostupných bytů. 

V rámci plnění cílů je počítáno 
s náklady SR, zároveň by mělo dojít 
k úsporám v rámci úspor na dávkách 
a rovněž na prevenci bezdomovectví 
a sociálně patologických jevů. 

Dne 12. 10. 2015 byla schválena Koncepce 
sociálního bydlení České republiky 2015 – 
2025. 

V prvním pololetí 2016 bude předložen 
zákon o sociálním bydlení vládě. 

MPSV 
(MZd, 
ÚV, 
MŠMT, 
MV, 
MK, 
MD, 
MSp) 

Národní akční plán 
podporující 
pozitivní stárnutí 
pro období let 2013 
až 2017 

Nelegislativní Mezirezortní strategický dokument pro 
oblast politiky přípravy na stárnutí. 
Cílem je přispět k prosazování politiky 
přípravy na stárnutí v návaznosti na 
potřeby společnosti v souvislosti 
s demografickým stárnutím populace. 

Cílem je prosazovat politiky 
přípravy na stárnutí v návaznosti 
na potřeby společnosti 
v souvislosti s demografickým 
stárnutím populace, přispět ke 
změně přístupu lidí a celé 
společnosti ke stárnutí, zlepšení 
zapojení starších občanů do 
života společnosti a podpora 
aktivního stárnutí jako prevence 
sociálnímu vyloučení a 
zdravotním problémům. 

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

Očekávané pozitivní sociální dopady 
(zvýšení kvality života ve 
společnosti). 

Usnesením vlády ze dne 30. 3. 2015 č. 218 
byla schválena aktualizovaná verze 
dokumentu. Cílem aktualizace bylo vytvořit 
předpoklady pro lepší naplňování politiky 
přípravy na stárnutí včetně personálního a 
finančního posílení řešení problematiky 
stárnutí ve společnosti.  

Plnění kroků dle termínů jednotlivých 
opatření. Zpráva za rok 2015 bude 
připravena do 6/2016.  

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

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

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

Propočty dopadů na státní rozpočet 
probíhají. 

V roce 2015 probíhal proces vytváření návrhu 
novely. 

V roce 2016 bude probíhat legislativní 
proces, předpokládaný termín předložení 
novely vládě je v polovině roku 2016 a její 
účinnost je plánována od poloviny roku 
2017. 

MPSV  Zpracování Akčního 
plánu na období 
2016-2018 k 
Národní strategii 
rozvoje sociálních 
služeb na období 
2016–2025 

Nelegislativní Akční plán je dokument, který blíže 
vymezuje jednotlivé kroky pro dané 
období v oblasti směřování soc. služeb.   

Existence plánu, který bude 
určovat odpovědným subjektům 
konkrétnější úkoly v oblasti soc. 
služeb.   

Očekávané dopady sociální – díky 
realizaci Akčního plánu lze 
předpokládat posun v dílčích 
subsystémech soc. služeb a jeho 
fungování vůči klientům, popř. 
dalším zainteresovaným subjektům. 
Ekonomické dopady nelze předem 
odhadnout. 

Příprava textu Akčního plánu. Realizace Akčního plánu. 

MPSV, 
Kraje, 
Obce 

Monitoring 
financování 
sociálních služeb 
coby služeb 
v obecném 
hospodářském 
zájmu na základě 

Nelegislativní Rok 2016 je pilotním rokem, kdy jsou 
sociální služby financovány formou 
vyrovnávací platby, jako služby 
v obecném hospodářském zájmu. Bude 
třeba zajistit hladký průběh financování 
služeb touto formou a poskytnout 
metodickou podporu v této věci krajům, 

Zajištění kontinuity financování 
sociálních služeb z veřejných 
zdrojů bez výraznějších dopadů 
na poskytovatele sociálních 
služeb či klienty sociálních 
služeb. 

Velké dopady sociální a hospodářské 
by mělo nezajištění kontinuity 
financování sociálních služeb formou 
vyrovnávací platby.  

V průběhu roku 2015 bylo financování 
sociálních služeb formou vyrovnávací platby 
připravováno věcně i metodicky jak ze strany 
MPSV, tak ze strany krajů. Byly pořádány 
semináře na toto téma s kraji, obcemi i 
poskytovateli sociálních služeb. 

Průběžné zajištění metodické podpory 
poskytovatelům sociálních služeb, krajům a 
obcím ve věci financování sociálních služeb 
formou vyrovnávací platby. Zhodnocení 
prvního roku financování sociálních služeb 
touto formou. 
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životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
předpisů EU obcím a poskytovatelům sociálních 

služeb. 

MPSV Úprava systému 
dlouhodobé 
zdravotně sociální 
péče  

Legislativní Legislativní úprava dlouhodobé 
zdravotně sociální péče formou 
změnového zákona. 

Cílem návrhu změnového zákona 
je jasné vymezení sociálně 
zdravotních služeb, optimalizace 
a sjednocení poskytování 
dlouhodobé péče, zvýšení 
dostupnosti dlouhodobé péče a 
zvýšení efektivnosti využití 
stávajících zdrojů financování 
tak, aby systém adekvátně 
reagoval na potřeby klientů. 

Propočty dopadů na státní rozpočet 
probíhají. 

V roce 2015 probíhal proces vytváření návrhu 
na změnový zákon. 

V roce 2016 bude probíhat legislativní 
proces. Předložení materiálu vládě je 
plánováno na září 2016 a předpokládaný 
termín nabytí účinnosti je červen 2017. 

3.3.4 
Počáteční 
vzdělávání 

MŠMT  
(MMR) 

Budování kapacit 
k zajištění 
povinného 
posledního ročníku 
mateřské školy 

Nelegislativní Budování kapacit předškolních zařízení. 
V roce 2015 byl připraven návrh 
legislativní úpravy k zavedení povinného 
posledního ročníku mateřské školy (MŠ). 
S tím souvisí také potřeba navýšit 
v místech potřeby kapacity MŠ. 
 
Předpokladem povinného posledního 
ročníku předškolního vzdělávání je 
vytvoření dostatečných kapacit pro 
realizaci tohoto opatření. Tomuto kroku 
proto předcházelo rozšíření kapacit MŠ a 
zpřístupnění přípravných tříd základních 
školtak, aby se do předškolního 
vzdělávání dostaly všechny děti co 
nejdříve. 

Dostatečné kapacity pro zavedení 
povinného posledního ročníku 
předškolního vzdělávání. 

Fond rozvoje kapacit mateřských a 
základních škol pro rok 2016 – státní 
rozpočet: 300 mil. Kč. 
 
Celková vyhlášená alokace výzev 
v IROPna předškolní vzdělávání a 
péči o děti do 3 let je 2,87 mld. Kč 
(2,47 mld. Kč z EFRR). 

MŠMT zřídilo v roce 2014 Fond na rozvoj 
kapacit mateřských a základních škol, z něhož 
mohou žádat o dotaci obce a svazky obcí 
zřizující MŠ a ZŠ. 
 
Kolové výzvy na podporu předškolního byly 
vyhlášeny v prosinci 2015, žádosti byly 
přijímány do 22. 4.2016. Jsou podporovány 
aktivity zaměřené na zajištění dostupnosti 
zařízení předškolního vzdělávání ve vazbě na 
území, kde je nedostatek těchto kapacit. Cílem 
výzev je navyšování kapacit předškolních 
zařízení. Podporovány jsou MŠ a také dětské 
skupiny, spolky zajišťující péči o děti do 3 let 
a předškolní vzdělávání a služby péče o děti 
dle živnostenského zákona. Byly vyhlášeny 2 
výzvy, a to pro správní obvody obcí s 
rozšířenou působností se sociálně 
vyloučenými lokalitami (60% celkové 
alokace) a pro žadatele v území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností mimo 
sociálně vyloučené lokality (40% alokace).  

Vyhodnocení a realizace projektů. 

Termín realizace: 2016–2018. 

MŠMT Podpora 
implementace 
společného 
vzdělávání na 
národní a systémové 
úrovni 

Nelegislativní 1. Navýšení rezervy krajů pro zajištění 
poskytování podpůrných a 
vyrovnávacích opatření v roce 2016 a 
finanční alokace pokrytí potřeby rezervy.  
2. Vytvoření finančního a podpůrného 
rámce pro realizaci práva dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření doporučených 
školským poradenským zařízením 
v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., od 
1. 9. 2016. 
3. Vzdělávání, metodická podpora a 
sjednocení postupů školských 
poradenských zařízení pro implementaci 
legislativních změn v rámci systémového 
projektu KIPR v gesci Národního ústavu 
pro vzdělávání (NÚV).  
4. Sledování dopadů změn v praxi a 
systémové, centrální metodické vedení 
lektorů pro vzdělávání pro realizaci 
vzdělávacích a informačních aktivit 
v rámci systémového projektu v gesci 

Dostatečná finanční podpora pro 
podpůrná opatření pro děti se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami v souladu s nároky 
plynoucími z § 16 školského 
zákona a zajištění systémového 
metodického vedení všech aktérů 
pro realizaci legislativních změn 
v praxi škol, školských zařízení a 
školských poradenských zařízení. 

1. 528 mil. Kč ze státního rozpočtu 
na zajištění rezervy krajů v rámci 
rozpočtu MŠMT na rok 2016. 
2. 100 mil Kč ze státního rozpočtu na 
zajištění rezervy krajů v rámci 
rozpočtu MŠMT na rok 2016. 
3. Kofinancování IPs KIPR ve výši 
15 %. Hlavním zdrojem financování 
je ESF (OP VVV). Celkové náklady 
cca 250 mil. Kč. 
4. Kofinancování IPs zaměřeného na 
metodické vedení implementace § 16 
do praxe ve výši 15 %. Hlavním 
zdrojem financování je ESF (OP 
VVV). Celkové náklady cca 250 mil. 
Kč. 
5. Kofinancování jedné z aktivit IPs 
Podpora KAP ve výši 15 %. Hlavním 
zdrojem financování je ESF (OP 
VVV). Celkové náklady na aktivitu 
jsou cca 80 mil. Kč. 

1., 2.: Schválení rozpočtu MŠMT na rok 2016 
s těmito finančními alokacemi ze státního 
rozpočtu. 
3.: Vyhlášení výzvy a předložení projektu 
KIPR do hodnotícího procesu. 
4.: Příprava výzvy k předložení systémového 
projektu pro projednání Monitorovacím 
výborem OP VVV (2/2016). 
5.: Vyhlášení výzvy a předložení projektu 
Podpora KAP do hodnotícího procesu.  

1., 2.: Zajištění financování podpůrných 
opatření pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami v souladu s platnou 
legislativou. 
3., 4., 5.: Zahájení realizace projektů do 
konce roku 2016. 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
NÚV.   
5. Podpora implementace společného 
vzdělávání na úrovni krajů v rámci 
systémového projektu Podpora 
Krajského akčního plánování v gesci 
NÚV.  

MŠMT Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků a 
podpora škol 
k realizaci 
společného 
vzdělávání 
k realizaci změn 
zavedených novelou 
školského zákona, § 
16 

Nelegislativní 1. Příprava profesionálních lektorů, 
konzultantů a pracovníků Národního 
institutu pro další vzdělávání v 
problematice společného vzdělávání a 
změn ve vzdělávání žáků s lehkým 
mentálním postižením pod metodickým 
vedením NÚV. Zajištění regionální 
podpory školám pro společné vzdělávání.  
2. Příprava a realizace kvalitních 
inovovaných a nově akreditovaných 
vzdělávacích programů dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
pro management a pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení. 
3. Příprava série balíčků podpory 
určeným školám a školským zařízením 
na základě schválených a vyhlášených 
šablon OP VVV.  
4. Aktuální informace o společném 
vzdělávání v úvodu vzdělávacích akcí, 
v rámci Kvalifikačního studia ředitelů 
škol a školských zařízení, v rámci Studia 
pedagogiky a Specializačních studií.   
5. Zahájení od termínu zveřejnění nové 
vyhlášky ve Sbírce zákonů (Vyhláška o 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných).  
7. IPs Inkluzivní vzdělávání.  

1. Pravidelné a jednotné šíření 
validních informací o společném 
vzdělávání všem ředitelům a 
dalším pedagogickým 
pracovníkům škol a školských 
zařízení. Zajištění jednotného a 
kvalitního lektorského týmu 
v každém kraji ČR. Proškolení 
konzultantů center a pracovníků 
Národního institut.  
2. Dostatek akreditovaných 
vzdělávacích programů pro danou 
cílovou skupinu a balíčků 
podpory školám. 
3. Zajištění přípravy IPs a jeho 
realizace. Informační, vzdělávací 
a konzultační činnost v oblasti 
společného vzdělávání pro 
pedagogické pracovníky škol a 
školských zařízení.  

Zvýšení informovanosti a vzdělanosti 
pedagogických pracovníků škol a 
školských zařízení, tak aby byli 
připraveni realizovat společné 
vzdělávání ve smyslu novely 
školského zákona, § 16. Zajištění 
plošného systematického rozšíření 
kvalitních a aktuálních informací o 
dané oblasti.  
 
Dopady na státní rozpočet: 
posílení rozpočtu Národního 
rozpočtu pro další vzdělávání na rok 
2016 pro zahájení plnění opatření. 
Kofinancování IPs Inkluzivní 
vzdělávání ve výši 15 %. Hlavním 
zdrojem financování je ESF (OP 
VVV). Celkové náklady cca 200 mil. 
Kč. 
 
Kofinancování výzvy k předkládání 
individuálních projektů škol formou 
zjednodušeného financování na 
podporu společného vzdělávání, ve 
výši 15 %. Hlavním zdroje 
financování je ESF (OP VVV). 
Celkové náklady cca 4,5 mld. Kč. 

1. Realizace prvního cyklu školení nových 
lektorů – implementátorů.   
2. Podány žádosti o akreditace pro inovované 
vzdělávací programy pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků.  
3. Příprava balíčků pro školy v rámci 1. vlny 
šablon OP VVV.  
4. Poskytování aktuálních informací podle 
jednotných materiálů o společném vzdělávání 
v úvodu vzdělávacích akcí, v rámci 
Kvalifikačního studia ředitelů škol a 
školských zařízení, v rámci Studia pedagogiky 
a Specializačních studií.  
5. Příprava výzvy k předložení individuálního 
projektu systémového Inkluzivní vzdělávání 
v rámci OP VVV, s cílem zvýšení 
informovanosti a vzdělanosti pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení, sdílení 
příkladů inspirativní praxe a výměna 
zkušeností mezi pedagogickými pracovníky.  

1. Příprava profesionálních lektorů – 
implementátorů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků pro společné 
vzdělávání – 2. cyklus vzdělávání.  
2. Příprava vzdělávacích programů pro 
management škol a školských zařízení a 
vzdělávacích programů pro pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení. 
3. Příprava série balíčků podpory pro školy a 
školská zařízení na základě schválených a 
vyhlášených šablon pro školy v rámci výzvy 
OP VVV.  
4. Aktuální informace podle jednotných 
materiálů o společném vzdělávání v úvodu 
vzdělávacích akcí, v rámci Kvalifikačního 
studia ředitelů škol a školských zařízení, 
v rámci Studia pedagogiky a Specializačních 
studií.   
5. Zahájení od termínu zveřejnění nové 
vyhlášky ve Sbírce zákonů (Vyhláška o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných):  
Konzultační centra ke školním vzdělávacím 
programům předškolního a základního 
vzdělávání v jednotlivých krajích – nově 
vyškolení konzultanti těchto center 
k problematice změn ve vzdělávání žáků s 
lehkým mentálním postižením.  
6. Vyhlášení výzvy k předložení 
individuálního projektu systémového 
Inkluzivní vzdělávání v rámci OP VVV, 
předložení projektu ke schválení a zahájení 
realizace. 
7. Vyhlášení výzvy k předkládání 
individuálních projektů škol formou 
zjednodušeného financování na podporu 
společného vzdělávání. 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
MŠMT Podpora společného 

vzdělávání 
v projektech na 
místní úrovni a 
podpora realizace 
strategií sociálního 
začleňování 
v obcích s důrazem 
společné vzdělávání 

Nelegislativní  Zahájení realizace projektů z výzev OP 
VVV Inkluzivní vzdělávání a Místní 
akční plány. 

Vyhlášení výzvy OP VVV Výzva pro 
obce zapojené v Koordinovaném 
přístupu pro sociálně vyloučené lokality 
a příjem projektů. 

Cílem výzvy OP VVV 
„Inkluzivní vzdělávání“ je zvýšit 
inkluzivnost vzdělávání podporou 
účasti dětí a žáků ze socio-
ekonomicky znevýhodněného a 
kulturně odlišného prostředí. 
Zaměřuje se na zkvalitnění 
vzdělávání zejména v obcích se 
sociálně vyloučenými lokalitami 
a řešení specifických situací 
romských žáků a ostatních dětí a 
žáků, kteří čelí podobným 
překážkám ve vzdělávání 
v běžných školách hlavního 
vzdělávacího proudu.  

Cílem výzvy OP VVV Místní 
akční plány je podporovat 
společné plánování nebo sdílení 
aktivit v území, které přispějí k 
naplnění Dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy v ČR a v krajích a zlepší 
kvalitu vzdělávání ve školách s 
důrazem na podporu škol se 
slabšími výsledky, zlepší 
spolupráci formálního a 
neformálního vzdělávání a 
ostatních služeb v místě pro 
rozvoj potenciálu každého žáka. 

Plánovaná výzva OP VVV Výzva 
pro obce zapojené v 
Koordinovaném přístupu pro 
sociálně vyloučené lokality se 
soustředí na podporu 
inkluzivního vzdělávání na území 
sociálně vyloučených lokalit. 
Aktivity podpoří mateřské, 
základní i střední školy v oblasti 
zavádění a realizace individuální 
integrace (výzva klade důraz mj. 
na osvětové aktivity směřované 
na veřejnost). 

Kofinancování individuálních 
projektů z výzvy „Inkluzivní 
vzdělávání“, ve výši 5 – 15 % podle 
typu příjemce. Hlavním zdrojem 
financování je ESF (OP VVV). 
Celková alokace výzvy Inkluzivní 
vzdělávání je 700 mil. Kč. 
 
Kofinancování realizace 
individuálních projektů z výzvy 
Místní akční plány, ve výši ve výši 5 
– 15 % podle typu příjemce. Hlavním 
zdroje financování je ESF (OP 
VVV). Celková alokace výzvy 
„Místní akční plány“ je 630 mil. Kč.  
 
Kofinancování realizace 
individuálních projektů z výzvy 
KPSVL, ve výši 5 – 15 % podle typu 
příjemce. Hlavním zdroje 
financování je ESF (OP VVV). 
Plánovaná alokace výzvy KPSVL je 
250 mil. Kč.  

V rámci výzvy Inkluzivní vzdělávání bylo 
přijato celkem 120 žádostí o podporu 
v celkovém objemu požadovaných finančních 
prostředků ve výši 2 768 607 900 Kč. 

V rámci průběžné uzávěrky příjmu žádostí 
výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání 
dne 24. 11. 2015 bylo přijato celkem 143 
žádostí o podporu v celkovém objemu 
požadovaných finančních prostředků 
488 853 752 Kč. 

V dubnu 2016 byla vyhlášena výzva OP VVV 
pro obce zapojené v Koordinovaném přístupu 
pro sociálně vyloučené lokality. 

Vyhodnocení a zahájení realizace projektů 
podpořených ve výzvách OP VVV 
Inkluzivní vzdělávání a Místní akční plány.  
 
 

MŠMT Podpora škol 
vykazujících slabé 
výsledky 

Nelegislativní Podpora rozvoje kompetencí ředitelů a 
širšího vedení škol v oblasti 
strategického řízení a plánování, 
pedagogického vedení, řízení změny a 
vytváření klimatu podporujícího 
maximální rozvoj každého žáka. 

Zkvalitnění efektivity výuky a 
zlepšování výsledků slabých škol 
díky nastavení strategické vize 
rozvoje škol a cest jejich 
dosažení, včetně podpory 
profesního rozvoje pedagogů. 

Dopady na státní rozpočet – 
kofinancování individuálního 
projektu systémového ve výši 15 %. 
Hlavním zdrojem financování je ESF 
(OP VVV). Celkové náklady cca 200 
mil. Kč. 

Individuální projekt systémový Strategické 
řízení a plánování (IPS SRP). Na základě 
výzvy č. 2 MŠMT byl v průběhu roku 2015 
připravován individuální projekt systémový 
Strategické řízení a plánování ve školách a 
v územích. Cílem projektu je zvyšovat 
prostřednictvím ověřených metodik, 
individuálních forem, zapojení do 
benchlearningové sítě, vzdělávání a 
poradenských a konzultačních služeb 
kompetence ředitelů a širšího vedení škol 
v oblasti strategického řízení a plánování, 
pedagogického vedení, řízení změny a 

V průběhu roku 2016 bude zahájena 
realizace projektu Strategické řízení a 
plánování ve školách a v územích. Na 
krajské úrovni vzniknou Centra podpory 
strategického řízení a plánování ve školách a 
v územích a pro oblast dotací, která budou 
prostřednictvím odborných pracovníků 
poskytovat poradenské a konzultační služby 
ředitelům škol. Současně vznikne systém 
intenzivní podpory slabým školám, který 
bude pilotován na 80 školách doporučených 
ČŠI. V rámci pilotáže vznikne metodika 
strategického řízení a plánování, školy se 
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Kapitola v 
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Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
vytváření klimatu podporujícího maximální 
rozvoj každého žáka. Podpora je plánována 
především pro školy se slabými výsledky 
identifikované Českou školní inspekcí (ČŠI) 
prostřednictvím kritérií Kvalitní škola. 

zapojí do benchlearningové sítě, ředitelé a 
vedení škol získají vzdělání v oblasti 
strategického řízení a plánování. Výstupem 
pilotáže bude metodika strategického řízení 
a plánování, která bude k dispozici v dalších 
fázích projektu školám nezapojeným do 
samotné pilotáže.  

MŠMT Strategie romské 
integrace 

Nelegislativní 1. Naplňovat Memorandum o spolupráci 
mezi ministrem pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu a Ústředním 
školním inspektorem ČŠI ve vztahu 
k romským žákům a provést analýzu 
možnosti sběru anonymizovaných 
etnických dat ve vzdělávání. 
2. Provést důvodovou analýzu procesu 
vzniku segregovaných škol s vyšším 
počtem romských dětí, případně též dětí 
z jiných národnostních a etnických 
menšin. 
3. Navrhnout systém efektivní podpory 
žáků/škol s cílem většího zapojení dětí 
z nízkopříjmových rodin do aktivit 
spojených s výukou a do zájmového a 
mimoškolního vzdělávání. 
4. Navýšit finanční prostředky na dotační 
titul „Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škola a 
studentů vyšších odborných škol“ na 
částku 12 mil. Kč s účinností od roku 
2016. 
 
MŠMT realizuje 2 dotační programy: 
1) Podpora integrace romské komunity 
2) Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol a studentů 
vyšších odborných škol a konzervatoří. 

Snížení rozdílů ve vzdělávání. MŠMT má ve své kapitole státního 
rozpočtu na integraci romské 
komunity k dispozici finanční 
prostředky ve výši 19 800 000 Kč. 
Uvedená částka je rozdělena na 2 
dotační programy a to: 
1) Podpora integrace romské 
komunity. 
2) Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol a 
studentů vyšších odborných škola a 
konzervatoří. 

1. Opatření je plněno průběžně. ČŠI 
spolupracuje s ministrem pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu. 
2. Dohoda MŠMT s Úřadem vlády ČR, že na 
tomto úkolu se bude společně spolupracovat. 
3a) Probíhá příprava výzvy OP VVV na 
podporu zapojení znevýhodněných žáků do 
neformálního vzdělávání jako dočasné 
projektové řešení. 
3b) Bylo podepsáno memorandum mezi 
MŠMT a asociacemi zřizovatelů škol 
(Asociace krajů, SMOČR, SMSČR), 
zakládající platformu pro řešení tohoto úkolu 
na místní úrovni.  
4. Na rok 2016 byly finanční prostředky 
rozděleny následovně: 12 800 000 Kč na 
podporu integrace romské komunity a 
7 000 000 Kč na podporu sociálně 
znevýhodněných romských žáků středních 
škol a studentů vyšších odborných škol a 
konzervatoří. 

1. Průběžné plnění 
 
2. Finalizace úkolu v roce 2017. 
 
3a) Podpora projektů OP VVV. 
3b) Finalizace úkolu v roce 2017. 
 
4. Každoroční realizace dotačních programů 
MŠMT a jejich vyhodnocení. V případě 
potřeby mohou být finanční prostředky na 
programy navýšeny. 

MŠMT Kariérní systém a 
zvýšení kvality 
dalšího vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 

Legislativní  
Nelegislativní 

1. Novelizace zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, která přinese inovace 
systému profesního rozvoje 
pedagogických pracovníků, propojeného 
s kariérním řádem učitelů. 
 
2. Realizace individuálního projektu 
systémového IMKA (Implementace 
kariérního systému) s cílem komplexní 
přípravy, ověření a implementace metod, 
opatření a nástrojů, které zajistí úspěšné 
zavedení a přijetí kariérního systému 
učitelů a dále zvýšení kvality profesního 
rozvoje učitelů, a zejména jejich dalšího 
vzdělávání. 

Fungující kariérní řád pro učitele 
propojený s atestacemi a 
navázaný na systém odměňování 
a zvýšení kvality dalšího 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 

Zvýšení atraktivity profese učitele, 
zvyšování kvality vzdělávání v 
regionálním školství. 
V průběhu náběhového období (od 
roku 2017) a následně s výhledem do 
roku 2021 dojde k postupnému 
nárůstu potřebných finančních 
prostředků dle odhadů v důvodové 
zprávě k novele zákona. 
 
IPs IMKA: implementační projekt, 
který má napomoci zavedení 
kariérního systému učitele, zahrnuje 
pouze náklady související 
s provozem kariérního systému, 
nikoliv náklady na platy učitelů 
postupujících v rámci kariérního 
systému, tyto náklady s  realizací 
projektu nesouvisejí. 
Předpokládané celkové náklady: 510 
mil. Kč, z toho 85% ESF a 15% 
státní rozpočet. 

2016 - V projektu IPn Kariérní systém 
(ukončen v roce 2015) byl vytvořen návrh 
kariérního systému v souladu s NPR 2014, 
který nyní prochází revizí a korekcemi.  
Byl proveden návrh úpravy legislativy, 
provázané dalšími konzultacemi se 
zainteresovanými subjekty. 
 
Byl vytvořen projektový záměr individuálního 
projektu systémového IMKA. 
 

4/2016 - Předložení novely zákona 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů vládě. 
2016 - Legislativní proces, očekáváme 
schválení novely zákona do konce roku 
2016. 
2016 - Vytvoření návrhu podzákonných 
norem, včetně standardu učitele. 
2017až 2020  - Realizace legislativních 
změn v praxi a podpora pedagogických 
pracovníků formou individuálního 
systémového projektu IMKA v rámci OP 
VVV. 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
MŠMT Systémová podpora 

odborného 
vzdělávání 

Nelegislativní Základním krokem k žádoucímu rozvoji 
odborného vzdělávání a přípravy bude 
vytvoření strukturované soustavy 
výsledků učení/vzdělávání, a to jak 
v oblasti všeobecně vzdělávací a 
klíčových kompetencí, tak v oblasti 
odborného vzdělávání. Soustava 
výsledků učení/vzdělávání bude 
koncipována s využitím úplných 
profesních kvalifikací Národní soustavy 
kvalifikací. Pro výsledky budou 
vytvořena kritéria pro jejich ověřování a 
úlohy, pomocí kterých bude možné 
ověřování realizovat. 

Hlavním cílem projektu 
Modernizace odborného 
vzdělávání je podpora kvality 
odborného vzdělávání a přípravy 
tak, aby obsah vzdělávání lépe 
odrážel kvalifikační požadavky 
zaměstnavatelů, a tím byla 
významně podpořena 
uplatnitelnost absolventů škol na 
trhu práce.  

Kofinancování ze státního rozpočtu 
ve výši 15 %. Hlavním zdrojem 
financování je ESF. Předpokládané 
celková výše rozpočtu je 200 mil. 
Kč. 

Připravuje se výzva OP VVV k předložení 
projektu pro systémovou podporu odborného 
vzdělávání. 
 
Připravuje se projektový záměr a charta 
projektu systémového pro předložení poradě 
vedení MŠMT. 

Po schválení projektového záměru a 
projektové charty bude zpracována 
projektová žádost a předložena do 
hodnotícího procesu. 

3.3.5 
Vysokoškols
ké 
vzdělávání 

MŠMT Novela zákona o 
vysokých školách 

Legislativní 
(novela zákona č. 
111/1998 Sb., o 
vysokých školách) 

Zavedení pravidel pro vnitřní systémy 
zajišťování a hodnocení vysokých škol 
(VŠ); zavedení dvou profilů 
bakalářských a magisterských studijních 
programů: profesních a 
akademických; možnost institucionální 
akreditace pro oblasti vzdělávání v 
případě vysokých škol se zavedeným a 
funkčním vnitřním systémem zajišťování 
kvality. 

Posílení vnitřních mechanismů 
zajišťování kvality na VŠ, 
zvýšení počtu studijních 
programů orientovaných na 
profesní uplatnění a jejich 
relevance pro potřeby trhu práce, 
snížení administrativní zátěže a 
posílení flexibility vybraných VŠ 
při tvorbě studijních programů. 

Náklady státního rozpočtu zejména 
na zřízení a provoz Akreditačního 
úřadu, zvýšení sociálních stipendií a 
přiznání statutu studenta studentům 
zahraničních VŠ. 
Hospodářské dopady na soukromé 
VŠ (nová pravidla akreditací, zvýšení 
či zavedení správních poplatků) a na 
mimoevropské zahraniční VŠ, resp. 
jejich pobočky (nová pravidla 
působení v ČR). 
Pozitivní dopady na sociálně 
znevýhodněné studenty (zvýšení 
sociálního stipendia).  

3/2015 - Schválení novely vládou. 
1/2016 - Schválení novely v PSP ČR. 
3/2016 – Schválení novely v Senátu a podpis 
prezidentem. 

4/2016 - Publikace ve sbírce zákonů. 
2. pol. 2016  - Plná účinnost. 

MŠMT Nařízení vlády o 
standardech pro 
institucionální 
akreditaci, 
standardech pro 
akreditaci studijního 
programu a 
standardech pro 
akreditaci 
habilitačního řízení 
a řízení ke 
jmenování 
profesorem 

Legislativní Stanovení standardů pro nový systém 
akreditací vyplývající z novely zákona o 
vysokých školách. 

Implementace novely zákona o 
vysokých školách. Cíle viz 
novela zákona. 

Nařízení vlády jako prováděcí 
předpisy sama o sobě nebudou mít 
žádné dopady na uvedené oblasti. 
Dopady novely zákona o vysokých 
školách jsou souhrnně vyjádřeny 
výše. 

1/2016 - Návrh MŠMT pro jednání pracovní 
skupiny. 

7/2016 - Předložení návrhu nařízení vládě. 

3.3.6 
Podpora 
příchodu 
kvalifikovan
ých 
pracovníků 
ze zahraničí 

MV  Podpora příchodu 
investorů a 
kvalifikovaných 
pracovníků ze 
zahraničí 

Legislativní 
(novelizace 
zákona č. 
326/1999 Sb., o 
pobytu cizinců na 
území ČR a o 
změně některých 
zákonů, a dalších 
souvisejících 
zákonů)  

Vstup cizinců na území ČR za účelem 
podnikání. Nové nastavení podmínek 
udělování dlouhodobého víza za účelem 
podnikání občanům třetích států, a to 
v zájmu posílení ekonomického přínosu 
jejich podnikání pro český stát.  

Udělování dlouhodobých víz za 
účelem podnikání občanů třetích 
států, kteří jsou pro ČR 
ekonomickým přínosem. 

Příliv zahraničních investic, tvorba 
pracovních míst, snížení 
administrativní zátěže Ministerstva 
vnitra a zastupitelských úřadů ČR, 
snížení stávající vysoké míry 
zamítaných žádostí o dlouhodobé 
vízum za účelem podnikání.   

Návrh novely byl rozeslán do meziresortního 
připomínkového řízení, které skončilo dne 7. 
12. 2015.  Probíhá opakované meziresortního 
připomínkového řízení (stav k dubnu 2016). 

Dokončení vypořádání připomínek 
z meziresortního připomínkového řízení a 
pokračování v legislativním procesu. 

MPO / 
MZV 
(MPSV, 
MV) 

Projekty Fast Track, 
Welcome Package 
pro investory a 
Zvláštní postupy pro 
vysoce 
kvalifikované 
zaměstnance 

Nelegislativní Projekty nastavují pravidla pro efektivní 
proceduru vstupu, pobytu a případně 
zaměstnávání občanů třetích zemí, kteří 
spadají do vybraných cílových skupin. 
Snahou projektů je vytvořit vstřícnější 
prostředí k investorům, podpořit příliv 
přímých zahraničních investic a zvýšit 

Dosažení časových úspor a 
zefektivnění migračního procesu 
potřebných pracovních sil, 
zástupců investorů a partnerů 
českých subjektů ze třetích zemí. 

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

Realizace projektu Fast Track úspěšně 
pokračovala i v roce 2015.  
Ke dni 1. 5. 2015 byla rozšířena cílová 
skupina migračního projektu Welcome 
Package pro investory o občany Číny, Indie a 
Ruska a nejbližší rodinné příslušníky 
vnitropodnikově převáděných a 

Pokračování projektů Fast Track, Welcome 
Package pro investory a Zvláštní postupy 
pro vysoce kvalifikované zaměstnance 
z Ukrajiny. 
 
 Pokračování debaty o možnostech 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
z Ukrajiny konkurenceschopnost ČR. lokalizovaných cizinců bez ohledu na jejich 

státní příslušnost. 
Dne 9. 11. 2015 byl usnesením vlády č. 912 
schválen a ihned zahájen nový pilotní projekt 
Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované 
zaměstnance z Ukrajiny, který zrychluje 
proces pracovní migrace do ČR.  

usnadnění přístupu pracovníků chybějících 
na českém pracovním trhu, a to zejména 
z Ukrajiny. 
 

MPO, 
MV 
(MZV, 
MPSV, 
SPČR) 

Úprava zácviku  Nelegislativní Stanovení podmínek, za kterých může 
být cizinec dočasně vyslán do české 
právnické nebo fyzické osoby za účelem 
zvyšování dovedností a kvalifikace.  

Zjednodušení vstupu a pobytu 
cizinců ze třetích zemí na území 
ČR využívajících programy 
neplacených zácviků v době 
trvání max. 3 – 6 měsíců. 

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

Podmínky dočasného vyslání cizince do ČR 
vláda stanovila svým usnesením v roce 2014, 
v roce 2015 byly nadále aplikovány.  

Pokračování v realizaci zácviků na základě 
stanovených podmínek. 

3.3.7 
Podpora 
legální 
migrace 
v rámci 
Strategie 
migrační 
politiky ČR 

MV 
(MZV, 
MPO, 
MF, ÚV) 

Strategie migrační 
politiky ČR 

Nelegislativní Vytvoření komplexní strategie migrační 
politiky českého státu definující 
konkrétní zásady, cíle a nástroje této 
politiky. 

Plnění široké škály cílů 
stanovených Strategií migrační 
politiky schválené vládou ČR, 
včetně cílů v oblasti ekonomické 
migrace, odpovědnými orgány 
státní správy.  

Zavedení programů a projektů legální 
migrace určených pro cizince, na 
jejich pobytu má český stát zvláštní 
zájem; zavedení nových podmínek 
vstupu a pobytu cizinců za účelem 
podnikání; posílení efektivity procesu 
povolování vstupu a pobytu cizinců. 

Strategie byla schválena usnesením vlády ze 
dne 29. 7. 2015 č. 621. 
 

Plnění obecných cílů Strategie i konkrétních 
opatření na základě projektových karet dle 
stanoveného časového harmonogramu. 

3.4.1 
Reforma 
regulovanýc
h povolání 

MŠMT Zrychlit reformu 
regulovaných 
povolání a při tom 
se zaměřit na 
zrušení 
neodůvodněných a 
neúměrných 
požadavků. 

Legislativní Zrušení či změna příslušných ustanovení 
právních norem stanovujících podmínky 
pro jednotlivé profese. 

Odstranění překážek volného 
pohybu osob v rámci EU, zvýšení 
flexibility trhu práce, srovnání 
podmínek kladených na české 
občany s podmínkami kladenými 
na občany ostatních zemí EU a 
snížení administrativní zátěže 

Nejsou předpokládány žádné 
relevantní dopady na státní rozpočet.  
Snížení výběru správních poplatků za 
uznávání odborných kvalifikací by 
mělo být vykompenzováno snížením 
výdajů v sociální oblasti, vzhledem 
ke snadnějšímu přístupu 
k zaměstnání. 

Byl dokončen přezkum přiměřenosti 
požadavků na výkon u všech regulovaných 
profesí a vypracován akční plán (opatření 
k odstranění nepřiměřené regulace), který byl 
v lednu 2016 zaslán EK. 

Dle akčního plánu jsou zvažovány nebo již 
probíhají změny legislativy týkající se 105 
regulovaných profesí, přičemž ke snížení 
kvalifikačních požadavků by mělo dojít u 99 
profesí.  
ČR chce nadále pokračovat v procesu 
transparentnosti, v budoucnu také na základě 
avizovaného analytického rámce pro 
posuzování přiměřenosti regulace. ČR 
vezme v potaz také případná specifická 
opatření, která bude identifikovat Komise. 

3.4.2 
Podnikatelsk
é prostředí 

MPO Podpora malých a 
středních podniků 

Nelegislativní Realizace opatření Koncepce podpory 
malých a středních podnikatelů na 
období let 2014-2020 (prostřednictvím 
národních programů a OP PIK). 
Pro rok 2016 jsou veškerá opatření 
uvedena v Akčním plánu podpory 
malých a středních podnikatelů na rok 
2016. 

Příznivé podnikatelské prostředí, 
snadnější přístup MSP k financím 
a programům rozvoje 
ekonomických aktivit MSP. 

Bez dopadu na státní rozpočet. 
Očekávaný pozitivní hospodářský 
dopad. 

V průběhu r. 2015 byla postupně realizována 
opatření zakotvená v Koncepci podpory MSP 
na období let 2014-2020. V Akčním plánu 
MSP 2015 bylo nadefinováno 48 opatření 
rozčleněných do 4 hlavních strategických 
priorit: Příznivé podnikatelské prostředí pro 
MSP; Přístup k financím; Internacionalizace 
podnikání MSP a Energetické úspory v 
podnikání MSP. Splněno bylo 40 opatření, tj. 
83 %. Mezi úspěšně splněná opatření patří 
například: vyhlášení 39 výzev v rámci OP 
PIK; zpracování předběžné (ex-ante) analýzy 
využití finančních nástrojů v OP PIK; 
vyhlášení výzvy Národního programu Záruka 
2015 až 2023; vyhlášení výzvy programu 
EFEKT pro rok 2015; spolupráce na novele 
zákona o veřejných zakázkách s cílem 
usnadnit účast MSP na veřejných zakázkách; 
pokračování v rozvoji informačního portálu 
pro podnikatele Businessinfo.cz; příprava a 
vyhlášení výzev programů směřujících k 
efektivnímu zapojení českých MSP do 
programu COSME. 
Akční plán podpory malých a středních 
podnikatelů na rok 2016 byl schválen 14. 12. 
2015 na 124. zasedání Plenární schůze Rady 

 V roce 2016 se bude pokračovat v realizaci 
opatření obsažených v Koncepci podpory 
MSP na období let 2014-2020. Rovněž 
v průběhu roku 2016 bude zahájena 
implementace Akčního plánu podpory 
malých a středních podnikatelů na rok 2016, 
který navazuje na vládní Akční plán na 
podporu hospodářského růstu a 
zaměstnanosti ČR. Jednotlivá opatření jsou 
namířena k ulehčení situace MSP ve všech 
fázích jejich podnikatelského cyklu, a to 
k usnadnění vzniku MSP, akceleraci jejich 
rozvoje, zpřístupnění finančních zdrojů, 
internacionalizaci, efektivnímu nakládání s 
energiemi aj. 
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Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
hospodářské a sociální dohody České 
republiky. 

MPO Rámec rozvoje 
České obchodní 
inspekce jako 
moderního 
dozorového orgánu 

Nelegislativní Materiál určuje hlavní cíle dalšího 
rozvoje ČOI v období let 2017 až 2019 a 
vyčísluje reálné náklady na její efektivní 
fungování. 

Posílení vymahatelnosti práva 
v ČR. 

Celkové dopady na státní rozpočet 
v letech 2017 – 2019 se 
předpokládají ve výši 347 219 000 
Kč. Očekávaný pozitivní sociální 
dopad posílením ČOI.  

Vláda materiál schválila na své schůzi dne 16. 
3. 2016. 

 

MPO Snižování 
administrativní a 
regulatorní zátěže 
podnikatelů 

Nelegislativní 
(Zpráva o pokroku 
ve snižování 
administrativní 
zátěže podnikatelů 
za rok 2015; 
legislativní jsou 
právní předpisy u 
opatření 
uvedených v této 
Zprávě a právní 
předpisy u témat 
řešených v rámci 
Expertní skupiny) 

Bude provedeno vyhodnocení stavu 
plnění cíle snížit administrativní zátěž 
podnikatelů prostřednictvím 60 opatření 
do 31. 12. 2015. 
V roce 2016 bude pokračovat činnost 
Expertní skupiny pro snižování 
administrativní zátěže podnikatelů.  
V roce 2016 bude zahájeno nové 
přeměření administrativní zátěže 
podnikatelů. 

Nižší administrativní zátěž pro 
podnikatele. 

Bez dopadu na SR. 
Zlepšení podnikatelského prostředí 
v ČR a zvýšení 
konkurenceschopnosti, tj. snížení 
nákladů podnikatelů. 

K 31. 12. 2014 bylo zrealizováno 52 opatření 
(ze 78 v řešení). Na plnění dalších resorty 
v roce 2015 pracovaly. 
V roce 2015 byly v rámci Expertní skupiny 
pro snižování administrativní zátěže 
podnikatelů vyřešeny 3 náměty od podnikatelů 
(z 13 řešených). Její činnost se osvědčila a 
bude pokračovat i v dalším období.  

Do 30. 6. 2016 bude předložena vládě ČR 
Zpráva o míře a způsobu snižování 
administrativní zátěže podnikatelů za rok 
2015 včetně informace o jednotlivých 
návrzích na podporu vybraných opatření 
v rámci politiky soudržnosti Evropské unie 
v období let 2014 až 2020. 
V roce 2016 bude zahájena realizace nového 
projektu přeměření zátěže podnikatelů. Jeho 
výstupy budou vládě ČR předloženy do 30. 
6. 2017 jako součást další informace o 
snižování zátěže v dané oblasti. 

MZP 
(MPO) 

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

Eliminace nadměrné 
administrativní 
a finanční zátěže dopadající na 
podnikatelskou sféru. 

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

Ukončen screening podnikatelského prostředí 
v oblasti environmentální legislativy a nyní 
probíhávyhodnocení relevantních podnětů a 
návrhů. 

Zpracování 64 konkrétních podnětů 
získaných v rámci screeningu a předložení 
další etapy Ekoauditu do vlády v termínu do 
31. 12. 2016. 

MPO Zvyšování 
informovanosti a 
zkvalitňování služeb 
pro podnikatele – 
JKM, ProCoP a 
SOLVIT 

Nelegislativní Zkvalitnění a modernizace služeb pro 
podnikatele a zvýšení informovanosti o 
možnostech jejich využití (JKM, 
SOLVIT a ProCoP/portál Your Europe). 

Zlepšení informovanosti 
podnikatelů a široké veřejnosti o 
službách JKM, SOLVIT a 
ProCoP a zvýšení počtu 
uživatelů. Reforma eJKM – 
vytvoření prostředí poskytujícího 
komplexní informace 
podnikatelům a občanům z ČR a 
jiných členských států EU. 

Bez dopadu na SR. Možné zvýšení 
kvality podnikatelského prostředí a 
podpora exportu do zemí EU, 
pozitivní vliv na HDP. 

Nastavení gescí a kompetencí mezi MPO a 
agenturou CzechTrade, která je správcem 
portálu Businessinfo.cz, na němž je eJKM 
umístěno; stanovení nové struktury webu. 

Aktualizace obsahu eJKM s ohledem na 
požadavky EK a potřeby podnikatelů. 
Předpokládaný termín dokončení této fáze je 
konec roku 2016.  
Pokračování pracovních jednání s MV ve 
věci úplného přeshraničního elektronického 
podání, které je závislé na plné aplikaci 
eIDAS v následujících letech.  
Pokračování informační kampaně za účelem 
zvyšování povědomí o službách na vnitřním 
trhu (např. účast na veletrzích a veřejných 
akcích, kampaně v MHD v regionech). 

MPO 
(MPSV) 

Společenská 
odpovědnost 
organizací v ČR 

Nelegislativní S cílem přispět k rozvoji konceptu 
společenské odpovědnosti organizací v 
ČR a jeho pozitivních dopadů na 
společnost, hospodářský rozvoj a 
konkurenceschopnost ČR byl v roce 
2014 schválen strategický dokument 
Národní akční plán společenské 
odpovědnosti organizací v ČR, který byl, 
v souladu s požadavkem vlády ČR k 31. 
12. 2015 aktualizován.  

Záměrem jednotlivých aktivit je i 
nadále především motivovat 
komerční podniky, neziskové 
organizace i orgány státní správy 
na bázi dobrovolnosti uplatňovat 
společenskou odpovědnost. 

Bez dopadu na SR, předpokládá se 
získání konkurenční výhody podniků, 
které se aktivně zapojují do aktivit 
společenské odpovědnosti a s tím 
související pozitivní sociální dopad. 

K 31. 12. 2015 byla vládě ČR předložena 
aktualizace Národního akčního plánu 
společenské odpovědnosti organizací v ČR. 
Tento materiál byl schválen vládou ČR dne 
25. 1. 2016 usnesením č. 49. 

Platnost aktualizovaného Národního akčního 
plánu společenské odpovědnosti organizací 
v ČR se předpokládá na období 2016 až 
2018. Poté bude, na základě vývoje 
problematiky společenské odpovědnosti na 
unijní i národní úrovni, pro období po roce 
2018 vypracován nový materiál, který bude 
koncipován dle nejaktuálnějších vizí 
a směrů. 

MPO 
(MZV, 
MF, 
MZe, 
MMR, 
MŽP, 
MO) 

Podpora exportu Nelegislativní Podpora podnikatelů formou nabídky 
služeb pro exportéry a snížení 
administrativní zátěže zefektivněním 
informačních systémů a procesů, 
vytvořením kontaktních míst nabízejících 
vývozcům služby státu v regionech tzv. 
„one-stop-shop pro export“. Pro podporu 
exportu vláda maximálně využije 

Zvýšení počtu exportérů a 
zvýšení objemu exportu. 
Diverzifikace exportu do zemí 
mimo EU, posun českých 
exportérů v hodnotových 
řetězcích do segmentů a odvětví s 
vyšší přidanou hodnotou, 
efektivní koordinace spolupráce 

Bez přímého dopadu na SR. 
Očekávaný pozitivní hospodářský 
dopad a pozitivní vliv na HDP.  

Klientské centrum pro export za rok 2015 
obdrželo/řešilo celkem 498 dotazů/konzultací, 
z nichž většina proběhla elektronickou poštou, 
následovaly telefonické konzultace a osobní 
setkání. Zájem o služby je společně se 
strukturou požadovaných služeb po celou 
dobu fungování Klientského centra stabilní. 
Nejvíce poptávanou službou je Příprava na 

Jedním z dalších cílů pro rok 2016 bude 
slaďování úrovně a kvality služeb v celé 
sdílené síti a její další rozvoj.  
 
V návrhu státního rozpočtu pro rok 2016 je 
na program Aid for Trade počítáno se 
stejnou částkou, tj. 6 mil. Kč. 
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Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
ekonomické diplomacie a instituce jako 
CzechInvest, CzechTrade, ČEB, EGAP 
nebo CzechTourism. Vedle zemí EU 
bude vláda podporovat vývozní expanzi 
firem do prioritních zemí a zemí zájmu 
definovaných ve spolupráci se 
soukromým sektorem. 

všech zainteresovaných subjektů. obchodní jednání, tuto službu žádalo 64% 
firem. Došlo k významnému početnímu 
nárůstu úspěšných obchodních případů při 
snížení jejich jednotkové finanční hodnoty. 
Tento jev odpovídá struktuře podniků, kterým 
je asistence mířena, tj. MSP.  
Dne 2. 10. 2015 byl představen aktualizovaný 
katalog služeb Klientského centra pro export a 
Jednotné zahraniční sítě. 
 
Zahraniční rozvojová spolupráce - program 
Aid for Trade: v roce 2015 zajistilo MPO 
realizaci 8 projektů v celkové vládou 
schválené částce 6 mil. Kč (čerpání 5,676 mil. 
Kč).  
 
V roce 2015 MPO zrealizovalo 30 českých 
oficiálních účastí na zahraničních výstavách 
formou společných expozic v 18 zemích světa 
se zaměřením na různé obory průmyslu. 
Programu využilo více než 218 subjektů a 
dalších několik desítek bylo podpořeno 
katalogovou formou. Přibližně 60 % 
představují MSP. Díky programu se firmy 
setkaly s 5,7 tisíci relevantních obchodních 
partnerů a v souvislosti s účastí byly 
rozpracovány kontrakty v celkové výši téměř 
4,3 mld. Kč (při reálné kontraktaci do konce r. 
2015 – 255 mil. Kč). 
 
Činnosti CzechTrade, rekordní výsledky roku 
2015: tržby 51, 2 mil. Kč, meziroční nárůst 
zájmu o služby 68 %. Celkem bylo 
realizováno 1 996 zakázek pro 1 079 českých 
firem. CzechTrade realizoval úspěšné případy 
(122) českých exportérů v objemu více než 1,3 
mld. Kč. 

 
Pro rok 2016 byl počet veletrhů mírně 
redukován na 25 účastí kvůli nižšímu 
objemu vyhrazených prostředků. I pro rok 
2016 ČR plánuje zajištění podnikatelských 
misí a účasti na veletrzích a výstavách, 
zasedání smíšených orgánů pro 
hospodářskou spolupráci a pořádání 
odborných seminářů a podnikatelských fór, 
včetně prezentace čs. průmyslu při LOH 
v Rio de Janeiro. 

MZe Posílení exportní 
výkonnosti 
zemědělsko-
potravinářského 
sektoru 

Nelegislativní  
 
(projekt pro 
identifikaci 
exportních 
příležitostí pro 
agrobyznys) 

Sjednocení a zefektivnění provádění 
proexportních opatření v oblasti vývozu 
zemědělských výrobků a potravin do 
zemí mimo EU zejména se zaměřením na 
produkty s vyšší přidanou hodnotou a 
trhy, u nichž byl identifikován exportní 
potenciál. 

Vytvoření podmínek pro posílení 
výkonosti a diverzifikace 
zemědělsko-potravinářského 
exportu. 

Cca 26,1 mil. Kč ročně.  
 
Zvýšení hodnoty a diverzifikace 
českého zemědělsko-potravinářského 
exportu mimo země EU (zejména 
východní teritoria). 

Nastavení úzké spolupráce s dalšími resorty v 
oblasti podpory exportu. V rámci 
proexportních opatření byli připraveni 
k výjezdu první čtyři zemědělští diplomaté a 
došlo k rozšíření Projektů na podporu 
ekonomické diplomacie v zemědělské oblasti 
v mimounijních zemích.  

Vyslání zemědělských diplomatů do čtyř 
zemí. Příprava kroků ke zřízení pozic 
zemědělských diplomatů v dalších třech 
zemích. Zvýšení počtu Projektů na podporu 
ekonomické diplomacie v sektoru 
zemědělství. Incomingové mise v oblasti 
agropotravinářského sektoru. 

MSp Zlepšení 
insolvenčního 
prostředí 

Legislativní 
 
(novela zákona č. 
182/2006 Sb.) 

MSp vypracovalo novelu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Novela upravuje 
některé instituty insolvenčního řízení tak, 
aby bylo dosaženo především ochrany 
dlužníků v oddlužení, ochrany dlužníků 
před podáváním tzv. šikanózních 
insolvenčních návrhů, vyšší 
transparentnosti řízení a posílení a 
zefektivnění normativního regulatorního 
rámce ve vztahu k insolvenčním 
správcům. 

Hlavním cílem novely je 
především důsledná ochrana práv 
účastníků insolvenčního řízení, 
posílení dohledových pravomocí 
MSp nad výkonem funkce 
insolvenčních správců, snížení 
administrativní zátěže 
insolvenčních soudů, regulace 
subjektů poskytujících služby v 
oblasti oddlužení a intenzivnější 
ochrana před podáváním tzv. 
šikanózních insolvenčních 
návrhů.  

Dopad na státní rozpočet souvisí s 
navýšení systemizovaných míst MSp 
v návaznosti na výrazné posílení jeho 
kompetencí, zavedení elektronických 
formulářů v insolvenčním řízení a 
změnu aplikace pro přidělování 
insolvenčních věcí jednotlivým 
insolvenčním správcům.  
 
Cca 14,1 mil. Kč ročně; jednorázové 
výdaje cca 400 tis. Kč. 

Návrh zákona byl dne 30. 3. 2016 schválen 
vládou. 

Projednání zákona Parlamentem ČR. 
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Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
3.4.3 Kvalita 
veřejné 
správy a 
legislativníh
oprostředí 

MV Implementace 
zákona č. 234/2014 
Sb. o státní službě 
 

 

 

Legislativní  Implementace právních předpisů 
- Zákon č. 298/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 
- Zákon č. 26/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
V části páté tohoto zákona 
zařazena novela zákona o státní 
službě.   
 
 
Novela zákona o státní službě.  
Úprava právních poměrů státních 
zaměstnanců vykonávajících 
zahraniční službu. 

Zajištění stabilní, efektivní a 
profesionální státní správy, 
zefektivnění a modernizace státní 
správy.  
 

 
11/2015 – Zákon vyhlášen ve sbírce zákonů, 
novela zákona účinná od 25. 11. 2015. 
 
 
1/2016 – Zákon byl vyhlášen ve Sbírce 
zákonů s účinností od 25. 1. 2016. 

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

Nelegislativní  Implementace předpisů 
- Služební předpis č.7/2015, kterým se 
zřizují zkušební komise pro obor státní 
služby Organizační věci státní služby a 
správa služebních vztahů státních 
zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních 
sborů a vojáků z povolání  

Úkoly realizované sekcí pro 
státní službu dle dikce zákona o 
státní službě - příprava 
služebních předpisů a 
metodických pokynů náměstka 
ministra vnitra pro státní službu a 
personální ředitelky sekce pro 
státní službu k provedení zákona 
o státní službě. 

 10/2015 – Vydán služební předpis personální 
ředitelky sekce pro státní službu. 

 

- Služební předpis č. 8/2015, kterým se 
stanoví pravidla pro provádění změn a 
úprav systemizace služebních a 
pracovních míst a organizační struktury 
ve služebním úřadu  

  10/2015 - Vydán služební předpis náměstka 
ministra vnitra pro státní službu. 

Účinnost k 1. 11. 2015. 

- Služební předpis č. 9/2015, kterým se 
stanoví Rámcová pravidla vzdělávání 
státních zaměstnanců ve služebních 
úřadech  

  10/2015 – Vydán služební předpis náměstka 
ministra vnitra pro státní službu. 

Účinnost k 1. 10. 2015. 

- Služební předpis č. 10/2015, jímž se 
stanoví hodnotící kritéria, která vystihují 
potřeby služebních míst státních 
tajemníků a personálního ředitele sekce 
pro státní službu 

  12/2015 - Vydán služební předpis náměstka 
ministra vnitra pro státní službu. 

Účinnost od 10. 12. 2015. 

- Služební předpis č. 11/2015, kterým se 
stanoví postup při provádění služebního 
hodnocení státních zaměstnanců 

  12/2015 - Vydán služební předpis náměstka 
ministra vnitra pro státní službu. 

Účinnost od 10. 12. 2015. 

- Služební předpis č. 12/2015, k 
vytváření podmínek pro sladění 
rodinného a osobního života s výkonem 
státní služby a podmínek výkonu státní 
služby z jiného místa 

  12/2015 - Vydán služební předpis náměstka 
ministra vnitra pro státní službu. 

Účinnost k 15. 12. 2015. 

- Služební předpis č. 13/2015, kterým se 
stanoví pravidla etiky státních 
zaměstnanců 

  12/2015 - Vydán služební předpis náměstka 
ministra vnitra pro státní službu. 

Účinnost od 1. 1. 2016. 

Implementace metodického pokynu 
- Metodický pokyn č.8/2015, kterým se 
stanoví podrobnosti k postupu při 
prošetřování oznámení podezření ze 
spáchání protiprávního jednání ve 
služebním úřadu 

  10/2015 – Vydán metodický pokyn náměstka 
ministra vnitra pro státní službu. 

Účinnost od října 2015. 

MV 
(ústřední 
správní 
orgány) 

Strategický rámec 
rozvoje veřejné 
správy ČR pro 
období 2014-2020 
 

Nelegislativní Koncepční dokument navazující na 
Strategii Smart Administration pro 
období 2007-2015 a stanovující směr 
rozvoje veřejné správy a eGovernmentu 
v ČR do roku 2020.   
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 

Větší transparentnost financování 
veřejné správy; zjednodušení 
struktury územního členění 
veřejné správy; zavedení 
procesního modelování agend a 
zavádění metod kvality; 

Náklady budou závislé na množství a 
typu realizovaných opatření, na 
způsobu jejich realizace (interně, 
externě) a na způsobu jejich 
financování (strukturální fondy EU, 
státní rozpočet). Předběžný odhad 

V průběhu roku 2015 došlo k naplnění či 
k průběžnému plnění některých opatření 
v oblasti procesního modelování agend, RIA, 
snižování regulatorní zátěže podnikatelů, 
občanů a veřejné správy, zavádění metod 
kvality ve veřejné správě, financování 

V roce 2016 se předpokládá naplňování 
jednotlivých opatření Strategického rámce 
rozvoje veřejné správy v souladu s 
Implementačními plány. 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
Implementační 
plány Strategického 
rámce rozvoje 
veřejné správy ČR 
pro období 2014-
2020 

obsahuje celkem 4 strategické cíle 
(modernizace veřejné správy, 
optimalizace výkonu veřejné správy 
v území, zvýšení dostupnosti a 
transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu, 
profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů 
ve veřejné správě) a 12 specifických cílů. 
Schválené implementační plány pak 
v jejich rámci předpokládají naplňování 
celkem 93 konkrétních opatření a kroků 
v souladu se schválenými časovými 
harmonogramy.   

vytvoření metody a systému 
monitorování a hodnocení 
výkonu veřejné správy z hlediska 
její efektivnosti, hospodárnosti, 
úspornosti, účelnosti a 
přiměřenosti; zvýšení dostupnosti 
veřejné správy prostřednictvím 
eGovernmentu; profesionalizace 
a rozvoj lidských zdrojů ve 
veřejné správě. 

celkových finančních nákladů je 
součástí Implementačních plánů 
jednotlivých specifických cílů.  

přeneseného výkonu státní správy, 
harmonizace administrativního členění státu, 
rozvoje eGovernmentu, optimalizace 
personálních procesů ve správních úřadech či 
implementace zákona o státní službě 
(podrobnosti viz výše). 

Dosavadní postup plnění jednotlivých cílů 
Strategického rámce, resp. opatření 
uvedených v Implementačních plánech, bude 
předmětem evaluační zprávy. Ta by měla být 
předložena do vlády do 30. 6. 2016 a její 
součástí budou i podněty k návazné realizaci 
opatření. 

MV Strategie rozvoje 
ICT služeb veřejné 
správy a její 
opatření na 
zefektivnění ICT 
služeb 

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

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

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

Strategie schválena usnesením vlády 2. 11. 
2015 č. 889. 
Proběhlo ustanovení Rady vlády pro 
informační společnost jako orgánu určujícího 
strategii a pravidla rozvoje ICT služeb v ČR, 
stanovení Úřadu hlavního architekta veřejné 
správy a jejich legislativní ukotvení. 
Probíhají přípravné práce na implementaci 
prvků procesního řízení do veřejné správy, byl 
vytvořen seznam prioritních agend a probíhá 
příprava dalšího postupu vytvoření procesních 
modelů. 
Probíhá aktualizace a průběžná údržby Portálu 
veřejné správy. 
Byl vybudován Katalog otevřených dat 
přístupný na Portálu veřejné správy a byly 
vytvořeny standardy publikace a katalogizace 
otevřených dat veřejné správy. 
Probíhá implementace jednotné identifikace a 
autentizace občanů ČR vůči VS, ve výstavbě 
je Národní identitní architektura. 
Byl realizován projekt Centrální místo služeb 
a vybudován eGON Service Bus pro propojení 
informačních systémů centrálních služeb. 
Současně byl vybudován robustní ring 
datových center státu, kde jsou umísťovány 
centrální technologie jako například základní 
registry, které poskytují prostřednictvím CMS 
služby všem úřadům a občanům ČR. 

Vybudování Národní architektury, tj. 
architektury služeb VS a navazujících ICT 
služeb na principech Enterprise architektury. 

Vypracování strategie reformy ICT investic 
vč. popisu procesu schvalování ICT investic. 

Vypracování strategie sourcingu ICT služeb. 

Příprava úplného elektronického podání. 

Příprava projektu povinné e-fakturace vůči 
státu. 

MV Strategie Cloud 
computingu 

Nelegislativní Dle úkolu uloženého Akčním plánem k 
Národní strategii kybernetické 
bezpečnosti České republiky na období 
let 2015 až 2020 „Vytvořit a vládě 
předložit Národní strategii cloud 
computingu“. 
Obsahuje koncepci, jak ve veřejné správě 
řešit celou řadu dlouhodobých problémů 
v oblasti informačních systémů, 
informačních a komunikačních 
technologií, a jak v této oblasti 
maximalizovat výhody plynoucí z 
využívání sdílených služeb. 

Maximální zajištění bezpečnosti a 
spolehlivosti klíčových 
informačních systémů státu, 
finanční úspory při jejich provozu 
ve výši až 2,5 mld. Kč ročně, 
zjednodušení a zrychlení nákupu 
standardních aplikací 
komoditního charakteru jako je e-
mail, spisová služba, aplikace pro 
správu dokumentů, personální a 
ekonomické systémy. 

Předpokládaný dopad případně 
realizovaných návrhů spočívá v 
minimální roční úspoře provozních 
nákladů 2,5 mld. Kč a dalších 
úsporách v jednotkách miliard v 
oblasti investičních nákladů. 

Strategie byla předložena vládě ke schválení. Postupná migrace do eGovernment cloudu, 
který má státní a privátní část. 
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
MV Zavedení evidence 

vybraných 
přestupků 

Legislativní 
(novela zákona č. 
200/1990 Sb., o 
přestupcích) 

Zavedení centrální evidence vybraných 
přestupků. 

Zefektivnění ověřování 
přestupkové spolehlivosti, 
přísnější postih recidivy u 
vybraných přestupků. 

Náklady na realizaci projektu byly 
odhadnuty na 37,2 mil. Kč, náklady 
na zajištění provozu byly odhadnuty 
na 9,7 mil. Kč ročně. 

8/2015 - Vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů 
jako zákon č. 204/2015 Sb. 

10/2016 – Plná účinnost. 

MV Návrh zákona o 
odpovědnosti za 
přestupky a řízení o 
nich 

Legislativní Návrh zákona upravující odpovědnost 
fyzických, právnických a podnikajících 
fyzických osob za přestupek a pravidla 
přestupkového řízení. 

Sjednocení podmínek 
odpovědnosti za přestupky 
fyzických osob a správní delikty 
právnických a podnikajících 
fyzických osob. 

Zefektivnění řízení o přestupku. 12/2015 - První čtení v Poslanecké sněmovně 
2 – 3/2016 - Projednávání ve výborech 
Poslanecké sněmovny. 

7/2017 – Účinnost. 

MV 
(ÚV) 

Projekt e-Sbírka  
a e-Legislativa 

Kombinace 
nelegislativních a 
legislativních 
opatření (zákon o 
Sbírce zákonů a 
mezinárodních 
smluv a o 
elektronické 
tvorbě právních 
předpisů a návrh 
zákona, kterým se 
mění některé 
zákony v 
souvislosti s 
přijetím zákona o 
Sbírce zákonů a 
mezinárodních 
smluv). 

Projekt přinese technická a legislativní 
opatření ke zvýšení dostupnosti a 
srozumitelnosti práva a pro jeho 
kvalitnější, transparentnější a efektivnější 
tvorbu. 

Moderní podoba přístupu k právu 
a moderní tvorba práva 
prostřednictvím informačního 
systému e-Sbírka a e-Legislativa, 
právně závazná elektronická 
podoba právního předpisu a 
právní závaznost jeho úplných 
znění. 

Záměrem je umožnit snazší orientaci 
v právním řádu, snížit administrativní 
náročnost tvorby práva, zmírnit 
ekonomické dopady legislativních 
chyb, rozvoj trhu právní informatiky, 
vyšší konkurenceschopnost právního 
prostředí a dospět k úsporám v 
nákladech na přístup k právu a při 
tvorbě práva. Pozitivním dopadem na 
životní prostředí bude úspora 
spotřeby papíru díky zavedení právně 
závazné elektronické podoby Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv. Je 
plánováno kofinancování projektu 
z evropských strukturálních fondů. 
Předpokládaná spoluúčast státního 
rozpočtu České republiky je ve výši 
19,137 % a měla by činit 103,2 mil. 
Kč. 

V rámci nelegislativních opatření došlo během 
roku 2015 k nastavení procesů přípravy pro 
realizaci projektu e-Sbírka a e-Legislativa v 
programovém období 2014+. V 2. pololetí 
roku 2015 probíhalo interní schvalování 
projektu a jeho nastavení v rámci MV a 
zároveň došlo společně s Řídícím orgánem 
Integrovaného regionálního operačního 
programu k naformulování výzvy k zajištění 
financování projektu. Příslušná výzva byla 
vyhlášena dne 8. 12. 2015. V lednu 2016 byl 
projekt interně schválen a probíhá jeho další 
nastavení.  
 
K právní úpravě: zákon o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv byl schválen vládou dne 
26. 10. 2015 (č. usnesení 848). Návrh zákona 
(sněmovní tisk č. 646) prošel v lednu 2016 
prvním čtením v Poslanecké sněmovně. 

Po provedení průzkumu trhu a vyhotovení 
studie proveditelnosti bude během dubna 
2016 podána žádost o přidělení dotace 
v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu. V roce 2016 bude 
rovněž vyhlášeno výběrové řízení na 
implementátora projektu a verifikátora 
datové báze. Předpokládané dokončení 
projektu je plánováno ke konci roku 2018 se 
spuštěním do ostrého provozu k 1. 1. 2019. 
 
V rámci legislativní části se předpokládá 
během roku 2016 dokončení projednání 
zákona v Poslanecké sněmovně a Senátu a 
jeho následné vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
Zákon nabude účinnosti k 1. 1. 2019. 

3.4.4 Boj s 
korupcí 

ÚV - 
MLP 

Návrh zákona, 
kterým se mění 
zákon č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů 

Legislativní Zavedení povinnosti podávat oznámení 
veřejných funkcionářů již ke dni vzniku 
funkce, zefektivnění kontrolního 
mechanismu, zpřísnění sankcí, 
elektronizace majetkových přiznání 
včetně elektronického vyplňování a 
zveřejňování, rozšíření okruhu bývalých 
funkcionářů omezených při přechodu 
z veřejné do soukromé sféry a úprava 
podmínek tohoto omezení. 

Zavedení povinnosti podávat 
oznámení veřejných funkcionářů 
již ke dni vzniku funkce, 
zefektivnění kontrolního 
mechanismu, zpřísnění sankcí, 
elektronizace majetkových 
přiznání včetně elektronického 
vyplňování a zveřejňování, 
rozšíření okruhu bývalých 
funkcionářů omezených při 
přechodu z veřejné do soukromé 
sféry a úprava podmínek tohoto 
omezení. 

Zlepšení možnosti kontrol, zvýšení 
vymahatelnosti, zlepšení 
preventivních účinků a snížení 
korupčních rizik či přímo korupčního 
jednání ve veřejné správě. Očekávané 
dopady na SR spojené se zřízením 
a provozováním elektronického 
Centrálního registru oznámení 
o činnostech, o majetku, o příjmech, 
darech a závazcích. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů je po prvním 
čtení projednáván výbory PSP pod číslem 
tisku 564. 

 

ÚV - 
MLP 

Návrh zákona, 
kterým se mění 
zákon č. 166/1993 
Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, 
ve znění pozdějších 
předpisů (rozšíření 
pravomocí) 

Legislativní Návrh zákona navazuje na souběžně 
projednávaný návrh ústavního zákona, 
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 
Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších ústavních zákonů (senátní tisk 
č. 287, 9. funkční období), a fakticky jej 
provádí. 

Cílem této právní úpravy je 
rozšíření působnosti NKÚ při 
kontrole veškerých výdajů 
veřejných rozpočtů. Spektrum 
kontrolovaných subjektů proto 
musí být rozšířeno i na územní 
samosprávné celky, právnické 
osoby veřejnoprávní povahy 
(např. zdravotní pojišťovny, 
veřejné výzkumné instituce, 
Českou televizi, Český rozhlas), a 
obchodní korporace s majetkovou 
účastí státu. 

Snížení potenciálu osob jednat 
korupčně vzhledem k větší 
pravděpodobnosti odhalení korupční 
činnosti kontrolou ze strany NKÚ. 
Dopady do SR ve vztahu k navýšení 
počtu zaměstnanců oproti stávajícímu 
stavu. Vytvoření většího tlaku 
na hospodárné využívání veřejných 
prostředků obcemi a kraji, a tím 
i vytvoření předpokladů pro úsporu 
v rámci těchto rozpočtů. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, 
je zařazen na projednávání ve druhém čtení 
v PSP. 

 

MV (ÚV 
- MLP) 

Novela zákona č. 
424/1991 Sb., 
o sdružování 

Legislativní Novelou zákona má být zřízen nezávislý 
správní úřad pověřený kontrolou 
financování politických stran. 

Navrhovaná opatření by měla 
vést k transparentnosti 
ve financování politických stran 

Předpokládané náklady související 
zejména se zřízením nezávislého 
kontrolního úřadu se odhadují na cca 

Novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a politických hnutích je 
nyní projednávána výbory po prvním čtení 
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Kapitola v 
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Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
v politických 
stranách 
a v politických 
hnutích 

Navrhována je např. povinnost 
politických stran používat k svému 
financování transparentní účet 
(umožňující přístup veřejnosti k údajům 
o platebních transakcích), stanovení 
limitu pro dary od fyzických a 
právnických osob, podrobnější přehled 
příjmů a výdajů ve výročních finančních 
zprávách politických stran, povinná 
výměna auditora účetnictví politické 
strany po 5 letech atd. 

a k transparentnější kontrole 
nad jejich financováním. 

25,9 mil. Kč v prvním roce, 20,9 
mil. Kč ročně v následujících letech, 
záleží ovšem na velikosti úřadu. 

v PSP. 

ÚV - 
MLP 

Implementace 
Vládní koncepce 
boje s korupcí na 
léta 2015 až 2017 
prostřednictvím 
jednoletých akčních 
plánů – Akční plán 
boje s korupcí na 
rok 2016 

Nelegislativní Dokument vymezuje čtyři prioritní 
oblasti vládního boje s korupcí, které 
představují obsahové minimum pro 
jednoleté akční plány, specifikuje aktéry 
a instituce zapojené do boje s korupcí 
na vládní úrovni a definuje nástroje boje 
s korupcí (zhodnocení korupčních rizik a 
akční plány). Akční plány budou 
obsahovat vybraná protikorupční 
opatření legislativní a nelegislativní 
povahy. 

Hlavní pozornost je zaměřena 
na oblast veřejné (státní) správy, 
v rámci níž má být zajištěna: 
výkonná a nezávislá exekutiva, 
transparentnost a otevřený přístup 
k informacím, hospodárné 
nakládání s majetkem státu 
a podpora rozvoje občanské 
společnosti. 

Faktické snížení míry korupce 
i jejího subjektivního vnímání v ČR; 
zlepšení právního prostředí v ČR; 
zvyšování transparentnosti a důvěry 
v rozhodovací procesy; očekává se 
také pozitivní dopad na SR. 

Usnesením vlády ze dne 15. 12. 2014 č. 1057 
byla schválena Vládní koncepce boje s 
korupcí na léta 2015 až 2017. Akční plán boje 
s korupcí na rok 2016 byl schválen usnesením 
vlády ze dne 14. 12. 2015 č. 1033. Konkrétní 
termíny pro splnění většiny úkolů jsou 
stanoveny v Plánu legislativních prací vlády 
na rok 2016 a Plánu nelegislativních úkolů 
vlády na 1. pololetí 2016 a přehledu námětů 
pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. 
pololetí 2016, které byly přijaty usnesením 
vlády ze dne 14. 12. 2015 č. 1031 a 1032. 

 

ÚV - 
MLP 

Návrh zákona 
zajišťujícího 
ochranu 
oznamovatelů 

Legislativní Absentující právní úprava zaručující 
zejména pracovněprávní ochranu 
osobám, které upozorní ve veřejném 
zájmu na protiprávní jednání, je 
dlouhodobě kritizována ze strany 
mezinárodních a nevládních organizací. 
Na přípravě návrhu zákona se budou 
podílet pracovní komise předsedy Rady 
k whistleblowingu. 

Legislativní řešení ochrany 
oznamovatelů korupce bude 
představovat funkční a účinný 
mechanismus ochrany 
oznamovatelů. Zlepšení postavení 
whistleblowerů v očích 
společnosti. Zmírnit obavu 
z odvetných opatření 
zaměstnavatele. 

Whistleblowing je jedním z nástrojů 
pro prevenci a odhalování 
protiprávního jednání. Jde o nástroj 
ochrany veřejného zájmu i o zdroj 
informací při odhalování jednání 
korupční povahy. Při dostatečné 
ochraně oznamovatelů může dojít 
k ušetření značných veřejných 
finančních rozpočtů. 

Rozpracování nelegislativního materiálu 
alternativ legislativního řešení ochrany 
oznamovatelů. 
K zákonu o státní službě bylo vydáno nařízení 
vlády č. 145/2015Sb., o opatřeních 
souvisejících s oznamováním podezření ze 
spáchání protiprávního jednání ve služebním 
úřadu 

 

ÚV - 
MLP 

Tvorba a 
implementace 
Akčního plánu 
Partnerství pro 
otevřené vládnutí 
České republiky na 
léta 2016 až 2018 

Nelegislativní V průběhu roku budou formulovány 
nové závazky České republiky vůči 
mezinárodní iniciativě OGP (Open 
Government Partnership ). Konkrétní 
závazky budou stanoveny po 
konzultacích s dalšími rezorty, 
občanskou společností i veřejností. 
Závazky předchozího Akčního plánu 
Partnerství pro otevřené vládnutí na 
období let 2014 až 2016 – přijetí a 
implementace zákona o státní službě 
a zefektivnění přístupu k informacím a 
otevřených dat – byly na podstatné 
úrovni dokončeny. 

Opatření zakotvená v Akčním 
plánu na následující období 
budou směřovat k posílení 
transparentnosti veřejného 
sektoru a otevřeného přístupu 
k informacím. Akční plán bude 
také reagovat na zprávu 
Nezávislého hodnotícího 
mechanismu OGP (IRM). Po 
schválení vládou budou přijaté 
závazky závazné. 

Očekávané dopady záleží 
na konkrétních přijatých závazcích. 
Akční plán Partnerství pro otevřené 
vládnutí České republiky na léta 
2016 až 2018 se nicméně bude 
podílet na zvyšování transparentnosti 
veřejné správy. 

Organizace konzultací s rezorty, projednávání 
materiálu na pracovních komisích předsedy 
Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. 

 

3.4.5. 
Zadávání 
veřejných 
zakázek   

MMR, 
(spolu-
gesce u 
vybra-
ných 
opatření 
MV a 
MF popř. 
další 
ústřední 
orgány 
státní 

Strategie 
elektronizace 
zadávání veřejných 
zakázek pro období 
let 2016 až 2020, 
vyhodnocení 
efektivity fungování 
a návrh dalšího 
postupu využívání 
elektronických tržišť 
veřejné správy a 
návrh povinného 

Nelegislativní Strategie obsahuje analýzu výchozí 
situace, definici cílů, prioritních oblastí a 
popis organizačního a finančního 
zajištění navržených opatření. Jejím 
účelem je: (i) vymezit základní 
strategický rámec pro zavádění 
moderních informačních a 
komunikačních technologií do procesů 
zadávání veřejných zakázek pro období 
let 2016 až 2020 a to v návaznosti na 
předchozí strategické dokumenty v této 
oblasti; (ii) napomoci efektivní a včasné 

Hlavními cíli strategie jsou: (i) 
optimalizace provozu 
jednotlivých modulů začleněných 
do Národní infrastruktury pro 
zadávání veřejných zakázek – 
NIPEZ (např. sjednocení 
Věstníku VZ a Informačního 
systému o VZ); (ii) podpora 
elektronizace zadávání VZ mezi 
zadavateli a dodavateli (např. 
vytvoření meziresortní pracovní 
skupiny pro funkčnost Národního 

Ve strategii je navrženo, aby byl 
zachován současný model fungování 
elektronických tržišť do 30. 6. 2017 a 
po tomto datu byla stanovena 
povinnost pro dotčené zadavatele 
(ústřední orgány státní správy a jim 
podřízené organizace) zadávat své 
veřejné zakázky prostřednictvím 
NEN. Realizací, ve strategii 
uvedených opatření, dojde dle 
odhadů MMRk úspoře nákladů na 
provoz elektronických nástrojů pro 

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

 



72 

Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
správy) používání NEN  implementaci změn týkajících se 

elektronizace zadávání veřejných 
zakázek vyvolaných přijetím nových 
evropských zadávacích směrnic, nařízení 
eIDAS a směrnice ke-fakturaci; (iii) 
formulovat soustavu cílů strategie 
elektronizace procesu zadávání 
veřejných zakázek do roku 2020. 

elektronického nástroje (NEN) či 
realizace informačních a 
vzdělávacích akcí); (iii) 
implementace opatření 
souvisejících s elektronizací VZ 
vzešlých z rozvoje jak národních, 
tak evropských projektů 
elektronizace veřejné správy 
(např. zajištění souladu 
elektronických nástrojů 
s evropským nařízením eIDAS). 

zadávání veřejných zakázek ve výši 
134,5 mil. Kč. 
 
Strategie nemá dopad na sociální 
nebo životní prostředí. 

MMR, 
ÚOHS 

Zákon o zadávání 
veřejných zakázek 
 

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

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

Předpokládá se, že navrhované 
úpravy budou mít pozitivní dopad na 
státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty. V souvislosti se 
zjednodušením podlimitního řízení a 
se snížením administrativní 
náročnosti těchto řízení lze počítat na 
straně zadavatelů s úsporou časovou i 
finanční. Dále lze předpokládat, že 
bude-li zadávací řízení zjednodušeno, 
budou o veřejné zakázky zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení 
soutěžit i menší dodavatelé, které 
doposud od účasti v zadávacích 
řízeních odrazovala jejich 
administrativní náročnost. 

Zákon vrátil dne 6. dubna Senát Poslanecké 
sněmovně s připomínkou týkající se vstupu 
v účinnost.  

Vstup zákona v účinnost je navrhován ve 
variantách tři nebo šest měsíců po jeho 
vstupu v platnost. O termínu rozhodne 
Poslanecká sněmovna. 

MV Zákon o registru 
smluv 

Legislativní Zřízení centrálního elektronického 
registru smluv pro uveřejňování 
některých smluv uzavřených veřejnou 
správou. Tento zákon upravuje zvláštní 
podmínky účinnosti některých smluv, 
jejich uveřejňování prostřednictvím 
registru smluv na Portálu veřejné správy 
a zřizuje registr smluv jako informační 
systém veřejné správy sloužící k 
uveřejňování smluv podle tohoto zákona. 

Uveřejňování určitých smluv 
uzavřených veřejnou správou 
prostřednictvím centrálního 
elektronického registru smluv. 

Předpokládané finanční dopady 
v případě povinnosti uveřejňovat 
smlouvy v registru smluv jsou 
kalkulovány ve výši 1,5 až 4 mld. Kč 
ročně.  
V případě zveřejňování pouze smluv 
nad 50 tisíc Kč bez DPH se tyto 
náklady pohybují mezi cca 0,3 až 1 
mld. Kč ročně. Sociální dopady lze 
vnímat ve smyslu potřeby dílčího 
navýšení pracovníků zabývajících se 
zveřejňováním smluv. 

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“), byl dne 
14. 12. 2015 uveřejněn ve Sbírce zákonů. 

Zákon nabude účinnosti částečně dnem 1. 7. 
2016 a částečně, jde-li o sankci neúčinnosti 
a zrušení smlouvy při jejím neuveřejnění, 1. 
7. 2017. 

3.5.1 
Výzkum, 
vývoj a 
inovace 

ÚV-
MPR 

Národní politika 
Výzkumu, vývoje a 
inovací na léta 2016 
– 2020 s výhledem 
do roku 2025 

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

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

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

Schváleno vládou dne 17. 2. 2016.  

MŠMT Realizace opatření 
Cestovní mapy ČR 
velkých 
infrastruktur pro 
výzkum, 
experimentální 
vývoj a inovace na 
léta 2016-2022 

Nelegislativní Interim hodnocení velkých infrastruktur 
pro výzkum, experimentální vývoj a 
inovace schválených vládou ČR 
k financování v letech 2016+; vyhlášení 
výzvy k předkládání eventuálních 
nových návrhů velkých infrastruktur pro 
výzkum, experimentální vývoj a inovace 
pro jejich zařazení na Cestovní mapu.  

Mezinárodní evaluace činností 
velkých infrastruktur pro 
výzkum, experimentální vývoj a 
inovace schválených vládou ČR 
k financování v letech 2016+; 
první aktualizace Cestovní mapy 
ČR velkých infrastruktur 
pro výzkum, experimentální 
vývoj a inovace na léta 2016-
2022.    

Rozvoj infrastruktury pro provádění 
excelentního výzkumu, vývoje a 
inovací v ČR provozované na 
principu politiky otevřeného přístupu 
ke kapacitám. 

Schválení návrhů velkých infrastruktur 
pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 
vládou ČR k financování v letech 2016+; 
vypracování Cestovní mapy ČR velkých 
infrastruktur pro výzkum, experimentální 
vývoj a inovace na léta 2016-2022. 

Mezinárodní evaluace činností velkých 
infrastruktur pro výzkum, experimentální 
vývoj a inovace schválených vládou ČR 
k financování v letech 2016+; 
první aktualizace Cestovní mapy ČR 
velkých infrastruktur pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace na léta 2016-
2022.    
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Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
MŠMT Implementace 

Národních 
programů 
udržitelnosti I a II 

Nelegislativní Podpora projektů financovaných v rámci 
Národních programů udržitelnosti I a II 
za účelem zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti kapacit pro provádění 
výzkumu a vývoje vybudovaných v ČR 
za využití prostředků strukturálních 
fondů EU v letech 2007-2015. 

Zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti kapacit výzkumu a 
vývoje nově vybudovaných v ČR 
za využití prostředků 
strukturálních fondů EU v letech 
2007-2015. 

Rozvoj výzkumných a vývojových 
programů a dalších činností center 
výzkumu a vývoje nově 
vybudovaných v ČR za využití 
nástrojů politiky soudržnosti EU 
v letech 2007-2015. 

Realizace 5 veřejných soutěží ve výzkumu, 
vývoji a inovacích k Národnímu programu 
udržitelnosti I; realizace 1 veřejné soutěže ve 
výzkumu, vývoji a inovacích k Národnímu 
programu udržitelnosti II. 

Průběžné hodnocení realizace podpořených 
projektů a jejich financování do roku 2020. 

MŠMT Podpora 
mezinárodní 
spolupráce ČR ve 
výzkumu a vývoji  

Nelegislativní Schválení programu mezinárodní 
spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji 
Inter-Excellence vládou ČR a realizace 
jeho dílčích opatření; podpora 
mezinárodní mobility pracovníků 
výzkumných organizací ČR v rámci OP 
VVV. 

Podpora účasti výzkumných 
subjektů ČR v mezinárodních 
programech COST či EUREKA, 
rozvoj bilaterální spolupráce ČR 
ve výzkumu a vývoji, podpora 
zapojení výzkumných organizací 
ČR do činností zahraničních 
a mezinárodních výzkumných 
organizací, podpora informačních 
a poradenských služeb týkajících 
se účasti výzkumných subjektů 
ČR v mezinárodních programech 
výzkumu a vývoje. 

Posílení a další prohloubení 
internacionalizace výzkumného 
a inovačního prostředí ČR 
a intenzivnější zapojení výzkumných 
organizací a podniků ČR do 
Evropského výzkumného prostoru. 

Schválení záměru programu mezinárodní 
spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji Inter-
Excellence Radou po výzkum, vývoj a inovace 
na jejím 311. zasedání dne 18. 12. 2015; 
schválení dlouhodobého plánu výzev OP 
VVV.   

Schválení návrhu programu Inter-Excellence 
vládou ČR a vyhlášení 1. veřejné soutěže 
ve výzkumu, vývoji a inovacích 
k programu; vyhlášení výzvy OP VVV na 
podporu mezinárodní mobility pracovníků 
výzkumných organizací ČR. 

ÚV-
MPR 

Metodika hodnocení 
výzkumných 
organizací 2017+ 

Nelegislativní S využitím výsledků individuálního 
projektu národního Efektivní systémy 
hodnocení připravit novou metodiku 
hodnocení výzkumných organizací. 

Nahradit kafemlejnek a tzv. 
Metodiku 2013 a zavést 
standardy hodnocení, používané 
v jiných státech. 

Rozvoj VaVaI v souladu s cíli 
národní politiky VaVaI. 

Práce je na počátku. Příprava návrhu do konce roku 2016 a 
předložení vládě. 

ÚV-
MPR 

Zákon o podpoře 
VaVaI 

Legislativní Vytvořit návrh nového zákona. Konsolidovat řízení oblasti 
VaVaI, podpořit aplikovaný 
výzkum a inovace. 

Rozvoj aplikovaného výzkumu, 
podpora konkurenceschopnosti 
průmyslu a služeb, zlepšení 
mezinárodních aktivit, zlepšení 
koordinace a řízení oblasti VaVaI. 

Je připraven návrh věcného záměru zákona. 
Dokončuje se zapracování připomínek. 

Předložení věcného záměru vládě a 
v případě schválení následná příprava 
paragrafovaného znění. 

TA ČR Vznik a 
implementace 
programů účelové 
podpory VaVaI 
reagujících na výzvy 
a úkoly plynoucí z 
Iniciativy Průmysl 
4.0 

Nelegislativní Tvorba programů. 
Projednání programů RVVI. 
Realizace meziresortního 
připomínkového řízení. 
Schválení programů vládou. 
Příprava a případně realizace veřejných 
soutěží. 

Podpora aplikovaného výzkumu. 
Prohloubení spolupráce mezi 
výzkumnými organizacemi a 
podnikovou sférou. 
Získaní výstupů výzkumu a 
vývoje ve stanovených oblastech. 

Realizace programu s využitím 
prostředků ze státního rozpočtu. 
Přínos realizace programu a jeho 
výsledků pro zvýšení 
konkurenceschopnosti, 
předpokládaný pozitivní dopad na 
zaměstnanost, fungování společnosti 
i životní prostředí. 

02/2016 - začala příprava programu na 
národní centra kompetence. 
03-04/2016 - Programy BETA2 a ZÉTA byly 
schváleny vládou. 
03/2016 - Program ÉTA byl předložen na 
RVVI. 

06/2016 - Programy THÉTA a národní 
centra kompetence budou předloženy RVVI. 
Příprava na implementaci programů BETA2 
a ZÉTA. 

TA ČR Vznik programu 
kolaborativního 
výzkumu 
ZÉTA podporujícíh
o studenty a 
začínající 
výzkumníky a 
vyhlášení veřejné 
soutěže v rámci 
tohoto programu 

Nelegislativní Tvorba programů. 
Projednání programů RVVI. 
Realizace meziresortního 
připomínkového řízení. 
Schválení programů vládou. 
Příprava a případně realizace veřejných 
soutěží. 

Zapojení studentů a mladých 
vědeckých pracovníků do 
výzkumné a vývojové činnosti 
směřující k využití výsledků v 
praxi, zvýšení zájmu studentů  
a mladých vědeckých pracovníků 
o projekty s konkrétním 
praktickým dopadem a podpora 
projektů v akademické sféře 
obecně; vyrovnávání příležitostí 
mladých výzkumných 
pracovníků. 

Realizace programu s využitím 
prostředků ze státního rozpočtu. 
Přínos realizace programu a jeho 
výsledků pro zvýšení 
konkurenceschopnosti, 
předpokládaný pozitivní dopad na 
zaměstnanost, fungování společnosti 
i životní prostředí. 

02-03/2016 - Program ZÉTA byl schválen 
vládou. 

Příprava implementace programu, respektive 
příprava první veřejné soutěže. 

TA ČR Vznik a 
implementace 
programu veřejných 
zakázek ve 
výzkumu, 
experimentálním 
vývoji a inovacích 
pro potřeby státní 

Nelegislativní Tvorba programů. 
Projednání programů RVVI. 
Realizace meziresortního 
připomínkového řízení. 
Schválení programů vládou. 
Příprava a případně realizace veřejných 
soutěží. 

Podpora realizace výzkumných 
aktivit za účelem vývoje nových 
nebo zdokonalení současných 
postupů, regulačních 
mechanismů, dozorových 
činností, dovedností, služeb, 
informačních a řídicích produktů 
a postupů určených pro 

Realizace programu s využitím 
prostředků ze státního rozpočtu. 
Přínos realizace programu a jeho 
výsledků pro zvýšení 
konkurenceschopnosti, 
předpokládaný pozitivní dopad na 
zaměstnanost, fungování společnosti 
i životní prostředí 

02-03/2016 - Program BETA2 byl schválen 
vládou. 

V druhé polovině roku proběhne první sběr 
výzkumných potřeb dotčených resortů. 
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Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
správy BETA2 kvalitnější a efektivnější výkon 

státní správy. 
TA ČR Realizace veřejných 

soutěží 
podporujících 
kolaborativní 
výzkum, 
mezinárodní 
spolupráci a ověření 
praktické 
využitelnosti 
výsledků výzkumu a 
vývoje 

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

Podpora kolaborativního 
výzkumu, mezinárodního 
výzkumu a komercializace 
výsledků. 

Realizace projektů podpořených 
v rámci veřejné soutěže s využitím 
prostředků ze státního rozpočtu. 
Přínos realizace programu a jeho 
výsledků pro zvýšení 
konkurenceschopnosti, 
předpokládaný pozitivní dopad na 
zaměstnanost, fungování společnosti 
i životní prostředí. 

01/2016 - byla vyhlášena veřejná soutěž 
v programu GAMA. 
03/2016 - byla vyhlášena veřejná soutěž 
v programu EPSILON. 

V prvním pololetí 2016 bude vyhlášena 
veřejná soutěž v programu DELTA.  
Vyhodnocení veřejných soutěží 
v programech GAMA, EPSILON a DELTA. 
Realizace podpořených projektů. 

TA ČR Realizace vlastních 
rozvojových 
projektů 
zaměřených 
zejména na 
evidence-based 
řízení programů 
podpory VaVaI a 
systém pravidel pro 
poskytování veřejné 
podpory 

Nelegislativní Příprava vlastních projektů a zajištění 
jejich schválení a financování. 
Realizace projektů. 

Efektivnější řízení a realizace 
programů účelové podpory 
aplikovaného výzkumu. 

Realizace vlastních projektů 
s využitím prostředků ze státního 
rozpočtu. 
Efektivnější poskytování účelové 
podpory aplikovaného výzkumu 
s potenciálem pozitivního dopadu na 
státní rozpočet. 

Projekty připraveny a podány v rámci výzvy 
v Operačním programu Zaměstnanost. 

Finalizace projektů dle připomínek 
hodnotitelů. 
Realizace projektů. 

TA ČR Mapování inovační 
kapacity ČR 

Nelegislativní Šetření a realizace průběžných analýz 
mapování inovační kapacity. 

Zajištění znalosti aktuální 
inovační kapacity jako podklad 
pro tvorbu programů účelové 
podpory aplikovaného výzkumu a 
pro realizace veřejných soutěží. 

Efektivnější zacílení a poskytování 
účelové podpory aplikovaného 
výzkumu s potenciálem pozitivního 
dopadu na státní rozpočet. 

Finalizace metodiky mapování inovační 
kapacity na konci roku 2015. 

Realizace analýz dle platné metodiky. 
Uplatnění výsledků analýz při tvorbě 
programů a přípravě veřejných soutěží. 

MD 
(MŠMT, 
MPO, 
MŽP, 
MO) 

Investice do 
kosmických aktivit 

Nelegislativní Zajištění prostředků na další účast ČR v 
aktivitách ESA ve smyslu příspěvků ČR 
do volitelných programů, které budou 
schváleny na ministerské radě ESA 
v prosinci 2016.  
Vhodné nastavení a rozložení výše účasti 
musí navazovat na růst kapacit ČR v 
oblasti kosmických aktivit, kterých se 
podařilo dosáhnout účastí ČR ve 
volitelných programech v uplynulých 
letech. 
Vzhledem ke stále užší spolupráci EU a 
ESA je účast v ČR v programech ESA 
klíčová pro účast v kosmických 
aktivitách EU. 

Efektivnější podpora 
konkurenceschopnosti českého 
průmyslu, excelenci vědy a 
výzkumu a přispěje k 
udržitelnému růstu národního 
hospodářství. 
Počáteční podporu pro zahájení 
výroby komponent pro nosné 
rakety Ariane 6 
Vyšší penetrace kosmických 
aplikací v prostředí ČR. 
Zřízení Národního kosmického 
programu jako programu třetí 
strany v ESA  

Vytvoření nových pracovních míst 
pro vysoce kvalifikované pracovníky 
napříč obory. 
Posílení konkurenceschopnosti ČR 
rozvojem oblastí s vysokou přidanou 
hodnotou. 
Posílení excelence ve vědě 
prostřednictvím účasti v relevantních 
programech ESA. 
Vstup českých firem na perspektivní 
trhy vývoje a především výroby 
nových družic a nosných raket. 
Posílení downstream segmentu ve 
vývoji nových aplikací a služeb 
s vysokou přidanou hodnotou. 
Podporou inovačních projektů dojde 
k rozvoji českého hospodářství, 
především v oblasti s vysokou 
přidanou hodnotou a tedy ke zvýšení 
konkurenceschopnosti českého 
průmyslu.   

Vláda svým usnesením č. 872, ze dne 27. 10. 
2014 schválila Národní kosmický plán pro 
roky 2014-2019 (NKP). Dle něj by ČR mj. 
měla výrazně navýšit příspěvky na volitelné 
programy ESA a zřídit Národní kosmický 
program.  
Vláda svým usnesením č. 612 ze dne 29. 
7.2015 schválila počínaje rokem 2016 částku 
90 mil. Kč ročně na udržitelné financování 
původní úrovně financování volitelných 
programů ESA z roku 2012 a nově také částku 
110 mil. Kč ročně na navýšení úrovně 
financování ze zmíněných 90 mil. Kč ročně na 
novou částku 200 mil. Kč ročně.  

MD bude dále jednat o navýšení investic do 
kosmických aktivit. Cílem je zejména 
zajištění dlouhodobě stabilního a 
udržitelného rozpočtového rámce na rozvoj 
kosmických aktivit ČR. V souladu s tímto 
cílem je rovněž vytvoření Národního 
kosmického programu.  
Cílem pro rok 2016 je zajištění finančních 
prostředků na účast ČR v nových volitelných 
programech ESA, které bude schvalovat 
ministerská rada ESA v prosinci 2016. 
Navrhovaná celková výše závazku je 
v souladu s Národní kosmickým plánem ve 
výši 730 mil. Kč ročně. 
Mimo programy ke schválení na ministerské 
radě ESA v prosinci 2016 bude MD jednat o 
navýšení investic do programu pro vývoj 
nosných raket Ariane a Vega, kam je třeba 
vstoupit ještě před ministerskou radou. Toto 
je třeba zajistit prioritně, protože příležitost 
vstoupit do dodavatelských řetězců výrobců 
nosných raket se opakuje jen jednou za 20 
let. 
V podpoře penetrace kosmických aplikací je 
třeba zajistit lepší technickou dostupnost dat 
pozorování Země. V případě družicové 
navigace je třeba zahájit její implementaci 
do provozu prioritně v sektoru dopravy. 
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Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
3.5.2 
Investiční 
politika 

MPO Národní inovační 
fond – investiční 
platforma 

Nelegislativní Podpora inovačního podnikání formou 
kapitálových investic do konkrétních 
cílových společností prostřednictvím 
národního inovačního fondu. Vytvoření 
státní investiční platformy pro investice 
do rizikového kapitálu. Realizace 
programů OP PIK na podporu 
financování rozvoje inovativních firem a 
komercializace výzkumu a vývoje 
formou kapitálových vstupů. 
Zhodnocování vlastnického podílu a 
následný exit (odprodej státního podílu). 

Vytvoření nového programu 
podpory podnikání rizikovým 
kapitálem. Cílem je stimulovat 
investice soukromého rizikového 
kapitálu do vznikajících nových 
firem i do expanze již existujících 
inovativních firem a tím výrazně 
zvýšit jejich možnosti 
financování a rozvoje. 

Podpora hospodářského růstu a 
podnikatelského prostředí pro malé 
inovativní podniky. Revolvingový 
nástroj umožňující využít prostředky 
z evropských fondů i v dalším 
období. Dle zpracované studie 
proveditelnosti činí odhadované 
náklady na založení NIF před jeho 
vznikem 13 mil. Kč. Suma 
základního kapitálu NIF IS 5 mil. Kč 
je určena jako minimální hodnota dle 
předběžných finančních ukazatelů 
obchodního plánu. 

V roce 2015 došlo v návaznosti na 
dokončenou ex-ante analýzu finančních 
nástrojů OP PIK k vytvoření studie 
proveditelnosti implementace podpory 
kapitálových vstupů a jejímu předložení na 
jednání vlády spolu s návrhem na vytvoření 
společnosti Národní inovační fond, investiční 
společnost, a.s. (NIF).  
Návrh na zřízení investiční platformy NIF byl 
schválen vládou dne 12. 10. 2015. 

V roce 2016 budou pokračovat práce na 
uzavření spolupráce se skupinou Evropské 
investiční banky a vytvoření investiční 
společnosti.  
Očekává se schválení programů RIZIKOVÝ 
KAPITÁL a PROOF-OF-CONCEPT 
OPPIK. 
Ustavení investičního výboru. 
Podepsání dohody o realizaci fondu fondů se 
skupinou Evropské investiční banky. 
Licenční řízení k založení NIF. 
Čerpání první části alokace programu 
RIZIKOVÝ KAPITÁL do finančního 
nástroje a fondu fondů. 

MPO Středoevropský 
fond fondů 

Nelegislativní Zapojení do regionálního projektu 
Středoevropského fondu fondů (SFF) 
Evropského investičního fondu. SFF 
bude za účasti kapitálu z účastnících se 
středoevropských zemí, vlastních 
prostředků EIB i soukromého 
spolufinancování investovat 
prostřednictvím vybraných soukromých 
fondů do rozvíjejících se firem ve fázi 
„later stage/expansion“ 

Podpořit rychle se rozvíjející 
inovativní firmy ve fázi expanze, 
které potřebují kapitál na další 
růst. Cílem je stimulovat 
investice soukromého rizikového 
kapitálu v návazných investičních 
kolech následujících podporu ze 
strany Národního inovačního 
fondu. 

Podpora investiční aktivity a růstu 
domácích inovativních firem. 
Zapojení do SFF vyvolá dle odhadů 
investice v České republice ve výši 
1,2-1,5 mld. Kč. Opatření vyžaduje 
vklad do SFF ve výši 600 mil. Kč ze 
státního rozpočtu s předpokladem 
návratnosti v průběhu 17leté 
investiční periody. 

V lednu 2016 byl návrh zapojení České 
republiky předložen do mezirezortního 
připomínkového řízení. 

V roce 2016 se očekává schválení zapojení 
České republiky do Středoevropského fondu 
fondů vládou ČR. 
Podepsání dohody o financování se 
skupinou Evropské investiční banky. 
Převod prostředků do SFF. 

3.5.3 
Digitální 
ekonomika 

MPO 
(ČTÚ) 

Snižování nákladů 
na výstavbu 
vysokorychlostních 
sítí elektronických 
komunikací a 
zjednodušení 
procesu výstavby 

Legislativní 
(návrh zákona, 
kterým se 
implementuje 
směrnice 
2014/61/EU o 
opatřeních ke 
snížení nákladů na 
zavádění 
vysokorychlostníc
h sítí 
elektronických 
komunikací do 
českého právního 
řádu) 

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

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

Bez dopadu na SR. Očekávaný 
pozitivní hospodářský i sociální 
dopad.  

Vláda v roce 2015 schválila Usnesením č. 652 
Druhou zprávu o plnění opatření 
aktualizované Státní politiky v elektronických 
komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k 
digitální ekonomice a o naplňování Digitální 
agendy pro Evropu v ČR.  
Návrh zákona byl dne 23. 11. 2015 předložen 
do opakovaného mezirezortního 
připomínkového řízení, které bylo ukončeno 
dne 7. 12. 2015. V rámci mezirezortního 
připomínkového řízení byla rovněž oslovena 
odborná veřejnost a podnikatelské subjekty. Z 
mezirezortního připomínkového řízení vzešlo 
celkem 357 připomínek, z toho 205 zásadních. 
Dne 18. 1. 2016 proběhla vypořádací porada 
se spolupředkladateli MV, MMR a ČTÚ a dne 
20. l. 2016 s ostatními připomínkovými místy. 
Materiál byl upraven podle výsledků 
vypořádání připomínek a 1. 2. 2016 předložen 
vládě ke schválení. 

 

MPO 
(MK, 
ČTÚ, 
RRTV) 

Strategie rozvoje 
zemského 
digitálního 
televizního vysílání 

Nelegislativní  Uvolnění Pásma 700 MHz pro jiný typ 
služeb ze strany DTT lze realizovat 
teprve po dokončení řízeného přechodu 
na DVB-T2, tedy na standard, který je 
frekvenčně efektivnější než stávající 
systém DVB-T/MPEG2, a provedení 
komplexní změny (tzv. refarmingu) 
stávajících přídělů rádiových kmitočtů 
pro šíření DTT ve standardu DVB-
T/MPEG2. Navrhovaný Přechod na 
DVB-T2 a s tím spojený refarming 
přídělů rádiových kmitočtů definuje 
budoucí konečné vysílací sítě určené pro 
šíření DTT ve standardu DVB-T2/HEVC 

Zajištění bezplatného přístupu 
k digitálnímu pozemnímu TV 
vysílání na celém území ČR. 

Celkové náklady procesu přechodu 
na DVB-T2 za období 2016-2021 
jsou v rámci Strategie odhadovány na 
1,057 mld. Kč, předpokládané 
výnosy celého procesu do státního 
rozpočtu (bez očekávané aukce 
uvolněných kmitočtů) pak ve výši 
1,166 mld. Kč. Bez započtení výnosů 
aukce jsou čisté výnosy procesu 
přechodu pro stát ve výši kolem 106 
mil. Kč. 

Na základě usnesení vlády č. 421/2015 (bod 3 
usnesení – Návrh dalšího rozvoje zemského 
televizního vysílání, včetně postupu přechodu 
na technologicky vyšší standard DVB-T2) v 
souvislosti s přijetím Strategie správy 
rádiového spektra jako jedno z klíčových 
opatření byla navržena strategie rozvoje TV 
vysílání. V současnosti je připravena pro 
meziresortní připomínkové řízení, s termínem 
předložení vládě do 30. 6. 2016. 
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rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
tak, aby pro ně již nebylo využíváno 
Pásmo 700 MHz. Po dokončení 
Přechodu na DVB-T2 se tak otevírá 
možnost využít Pásmo 700 MHz 
případně i pro jiné služby než DTT. 

3.5.4 
Doprava 

MD Efektivní strategické 
plánování a jeho 
realizace 

Nelegislativní Implementace projektů v souladu s 
Dopravní politikou ČR 2014-2020 
s výhledem do 2050 a klíčovým 
strategickým dokumentem Dopravní 
sektorové strategie. 

Zajištění přípravy projektů 
dopravní infrastruktury tak, aby 
absorpční kapacita umožňovala 
proinvestovat příslušné evropské 
fondy (CEF, FS, ERDF), jakož i 
prostředky z národních zdrojů. 
Postupná realizace projektů s 
nejvyšší přidanou hodnotou za 
vynaložené peníze dle 
strategických dokumentů. 

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

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

MD Zlepšení 
legislativních 
podmínek  

Legislativní 
(přehled návrhů 
uvádí Dopravní 
politika ČR pro 
období 2014 - 
2020) 

Urychlení, zkvalitnění a zlevnění 
přípravy a realizace staveb, harmonizace 
podmínek pro podnikání v jednotlivých 
druzích dopravy. 

Novelizace příslušných zákonů:  
- Zákon č. 416/2009 Sb.o 
urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické 
infrastruktury. Schválen 13. 1. 
2016, čeká na podpis prezidenta – 
výrazně zlepší situaci s výkupy 
pozemků. 
- Zákon č. 104/2000 Sb. o SFDI, 
Novela zákona umožní rozšířit 
oblasti, které může SFDI 
financovat (např. terminály 
multimodální dopravy, security 
na mezinárodních letištích). 
Novela povede k zefektivnění 
plateb a rozšíří portfolio 
příjemců. V současné době 
projednáván ve PS ČR. 

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

Opatření je plněno průběžně. Jedná se o oblast, která se musí trvale 
optimalizovat dle vývoje sektoru. 

MD Rozvoj silniční 
infrastruktury 

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

Příprava a realizace projektů dle 
strategických dokumentů MD.  

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

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

MD Rozvoj železniční 
infrastruktury 

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

Příprava a realizace projektů dle 
strategických dokumentů MD.  

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

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

MD Rozvoj 
vnitrozemské vodní 
dopravy 

Nelegislativní Spolehlivé napojení ČR na síť 
evropských vodních cest a námořní 
přístavy. 

Příprava a realizace projektů dle 
strategických dokumentů MD. 

Zlepšení dostupnosti ČR a regionů a 
z toho plynoucí zvýšená 
konkurenceschopnost. Vytváří 
předpoklady pro rozvoj ostatních 
sektorů a vliv na HDP je tak ve velké 

Opatření je plněno průběžně.  
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Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
většině nepřímý. Snížení dopadů na 
zdraví obyvatelstva a produkce 
skleníkových plynů. Konkrétní 
ekonomická efektivnost se u 
jednotlivých projektů liší 

MD Rozvoj 
multimodální 
dopravy 

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

Příprava a realizace projektů dle 
strategických dokumentů. 
MD. Připravuje se program 
zaměřený na modernizaci 
stávajících terminálů a výstavbu 
nových terminálů kombinované 
dopravy (pro vlaky délky 740 m). 
Financování těchto terminálů 
bude zjednodušeno, pokud bude 
schválena novelizace zákona o 
SFDI a zákona o drahách. 

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

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

MD 
(MPO, 
MV, 
MŽP, 
MMR) 

Inteligentní 
dopravní systémy 

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

Systematické utváření 
inteligentního dopravního 
systému, který umožní bezpečný, 
plynulý, ekonomicky vyvážený a 
k okolnímu prostředí šetrný 
pohyb osob a zboží. 

Vytvoření a používání veřejně 
přístupných (otevřených) dopravních 
dat ve strojově čitelném formátu a 
vytvoření a používání 
standardizovaných digitálních map 
podle příslušných standardů.  
Vymezení rozhraní mezi systémy a 
jejich součástmi tak, aby tato 
rozhraní bylo možné standardizovat, 
a tím uvolnit trh se zařízeními ITS, 
která by byla zaměnitelná (tj. na 
výrobci nezávislá). V konečném 
důsledku tato skutečnost významně 
ovlivní nejen cenu těchto systémů 
(i pro veřejného zadavatele), ale také 
jejich využitelnost k jiným účelům 
(aplikacím), kompatibilitu a 
případnou rozšiřitelnost (do dalších 
systémů). 
Zlepšení řízení dopravního provozu a 
zlepšení řízení mimořádných situací. 
Snížení nehodovosti a snižování 
následků závažných zranění 
způsobených dopravními nehodami. 
Zkvalitnění a zatraktivnění veřejné 
hromadné osobní dopravy. 
Účinnější odhalování případů 
závažného protiprávního jednání 
v dopravním provozu nebo v osobní 
přepravě. 
Zlepšení bezpečnosti a přístupnosti 
veřejné osobní dopravy pro osoby se 
sníženou schopností pohybu nebo 
orientace a pro zranitelné účastníky 
silničního provozu. 

04/2015 – Akční plán rozvoje inteligentních 
dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 
(s výhledem do roku 2050) schválen vládou. 

05/2016 – bude vládě předložen 
Implementační plán k Akčnímu plánu 
rozvoje inteligentních dopravních systémů 
(ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do 
roku 2050). 

MMR 
(MŽP)  

Novela stavebního 
zákona  

Legislativní  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a 
dalších 34 souvisejících zákonů je 
předkládán na základě programového 
prohlášení vlády, podle něhož bude v 
oblasti územního plánování a stavebního 

Dochází k zavedení možnosti 
spojení územního a stavebního 
řízení do jednoho 
koordinovaného řízení s 
vydáváním jednoho 
koordinovaného povolení, a to 
jak u jednotlivé stavby, tak i u 

Předpokládají se jednorázové 
náklady ve výši 2,1 mil. Kč na 
proškolení stavebních úřadů a úřadů 
územního plánování o změnách 
právních předpisů vyvolaných tímto 
zákonem. Přepokládá se, že nová 
právní úprava vyvolá trvalé náklady 

Návrh prošel meziresortním připomínkovým 
řízením, připomínky byly vypořádány a návrh 
byl v lednu 2016 odeslán vládě.  
Legislativní rada vlády v březnu 2016, 
projednávání návrhu přerušila a navrhla 
předkladateli, aby návrh zákona upravil a 
předložil k opětovnému projednání.  

Projednání vládou a Parlamentem ČR.  Dle 
stanoviska Legislativní rady vlády třeba 
účinnost zákona stanovit tak, aby byla 
zajištěna alespoň šestiměsíční legisvakance. 
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Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
řádu připravena novela stavebního 
zákona, která přinese zjednodušení a 
zrychlení povolovacích řízení. 

souboru staveb (vybraných staveb 
speciálních a jiných);  
integrace procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí do 
koordinovaného řízení a do 
samostatného územního řízení. 
Dalšími změnami jsou např.: 
zkrácení procesu pořizování 
změn a aktualizací územně 
plánovacích dokumentací; cyklus 
úplných aktualizací územně 
analytických podkladů bude 
prodloužen z 2 na 4 roky 
s důrazem na průběžné 
aktualizace; umožnění využití 
údajů o území, které jsou součástí 
územně analytických podkladů, 
pro veškeré činnosti veřejné 
správy; zkrácení lhůt pro podání 
návrhu na přezkum opatření 
obecné povahy vydaného podle 
stavebního zákona nebo jeho 
části soudem na 6 měsíců ode dne 
nabytí jeho účinnosti. 

ve výši 130,0 mil. Kč/rok na výkon 
přenesené působnosti.  
Předpokládá se úspora 10 mil. Kč/rok 
ve veřejných rozpočtech 
financujících výkon činnosti 
dotčených orgánů. Celkové 
odhadované přínosy (úspory), které 
vyplynou z navrhovaného zákona, se 
odhadují na 411,0 mil. Kč/rok.   
Spočitatelné přímé pozitivní dopady 
pro investory (úspory, zvýšení příjmů 
plynoucích z rychlejšího provozování 
investic) byly vyčísleny na cca 400 
mil. Kč ročně. Další přínosy jsou 
nezpochybnitelné, jak přímo pro 
investory, tak i zprostředkovaně pro 
národní hospodářství (vyšší růst 
HDP) a veřejné rozpočty (vyšší 
příjmy z daní a z odvodů, nižší 
sociální transfery), ale jejich 
vyčíslení by bylo zatíženo příliš 
velkým rizikem chyby, a proto 
nebylo provedeno. 

MŽP Transpozice 
revidované směrnice 
EIA do právního 
řádu ČR 

Legislativní Přijetím směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/52/EU, kterou 
se mění směrnice 2011/92/EU o 
posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí 
(tzv. revize směrnice EIA), dochází ke 
změnám unijní právní úpravy v oblasti 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
které je třeba promítnout do 
vnitrostátního právního řádu. Plánovaná 
účinnost novely je 16. 5. 2017. 

Transpozice evropského práva do 
českého právního řádu. 

Zvýšená ochrana životního prostředí 
prostřednictvím efektivnějšího 
posouzení vlivů na životní prostředí. 

Přípravné fáze. Vnitrorezortní připomínkové řízení s 
navazujícím mezirezortním připomínkovým 
řízení od 04/2016 do 08/2016. Plánované 
předložení vládě je 08/2016. Plánovaná 
účinnost 16. 5. 2017. 

3.5.5 
Energetická 
účinnost 

MPO Energetická 
účinnost 

Nelegislativní Podpora úspor energie formou 
operačních programů (OP ŽP, OP PIK, 
IROP a OP PPR), národních dotačních 
programů (Nová zelená úsporám, 
PANEL 2013+) a státního programu 
EFEKT. 

Dosažení cíle energetické 
účinnosti v roce 2020 
(implementace směrnice o 
energetické účinnosti 
2012/27/EU). 

Dopad na SR nad rámec současných 
prostředků se v tuto chvíli 
nepředpokládá. Finanční zajištění 
cíle je plánováno převážně z 
operačních programů (OP) a výnosů 
z emisních povolenek. Nejvíce bude 
záležet na nastavení jednotlivých 
opatření v rámci dotčených OP. 
Podle efektivnosti vynakládaných 
prostředků z OP a z programu Nová 
zelená úsporám (NZÚ) bude patrné, 
jaké prostředky by bylo potřeba na 
naplnění cíle uvolnit nad rámec 
těchto plánovaných finančních 
prostředků. Nicméně v tomto případě 
dojde k vytvoření nového systému 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti, který by však měl být 
financován ze soukromého sektoru, 
nikoliv ze SR. 

V roce 2015 byly vyhlášeny 1. výzvy 
zvyšující energetickou účinnost v rámci OP 
PIK, OP ŽP a IROP. K vyhlášení 1. výzvy 
programu OP PPR došlo v lednu 2016.Byly 
vyhlášeny výzvy národního programu Nová 
zelená úsporám a PANEL 2013+. Byl 
vyhlášen program EFEKT na rok 2016. 
V roce 2015 byla připravena aktualizace 
Národního akčního plánu energetické 
účinnosti, kterou schválila vláda dne 16. 3. 
2016.  

Realizace úspor energie za podpory 
operačních programů a národních programů. 
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Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
MMR Podpora úspor 

energie - 
Panel 2013+ 

NV 468/2012 Sb., 
o použití 
prostředků 
Státního fondu 
rozvoje bydlení 
formou úvěrů 
poskytnutých 
právnickým a 
fyzickým osobám 
na opravy a 
modernizace 
domů 

Opravy a modernizace bytových domů, 
jejichž součástí jsou opatření vedoucí 
ke snížení energetické náročnosti. 

Komplexní opravy a modernizace 
bytových domů – prodloužení 
životnosti bytových domů, 
snížení energetické náročnosti 
bytových domů a tím snížení 
nákladů domácností na energie, 
pozitivní dopad na české 
stavebnictví a státní rozpočet. 

Prorůstové opatření s multiplikačním 
efektem – zvýhodněný úvěr je 
iniciátorem modernizací, 1 mil. Kč 
úvěru vyvolá celkovou stavební 
investici ve výši min. 1,2 mil. Kč a 
přinese do státního rozpočtu 
na daních 0,4 mil. Kč. Současně 
dojde ke snížení spotřeby energie 
na vytápění v bytových domech. 
Ve schváleném rozpočtu SFRB 
na rok 2016 je 630 mil. Kč. 

Program Panel 2013+ je pokračováním 
programu Panel a Nový Panel, došlo ke změně 
formy podpory z úrokové dotace 
na nízkoúročený úvěr. V letech 2001–2011 
byly poskytnuty úrokové dotace podle 
programu Panel a Nový Panel na opravu 
400 207 bytů. 
Za dosavadní tři roky trvání programu 
Panel 2013+ bylo uzavřeno 426 smluv 
za 1563 mil. Kč a týká se 12 575 bytů. Nyní 
eviduje SFRB pro rok 2016 žádosti 
za 104 mil. Kč pro 812 bytů. 

Díky komplexnímu přístupu k rozsahu oprav 
a modernizací se program výrazně odlišuje 
od úzce zaměřených programů ze zdrojů 
ESIF nebo SFŽP. Podpora státu poskytovaná 
vlastníkům bytových domů formou 
zvýhodněných úvěrů prostřednictvím SFRB 
by měla pokračovat i v budoucnu. 

MMR Podpora úspor 
energie - JESSICA 

Integrovaný 
operační program, 
Rozhodnutí 
o poskytnutí 
dotace 
CZ.1.06/5.2.00/06.
08424 

Modernizace bytových domů, jejichž 
součástí mohou být opatření vedoucí 
ke snížení energetické náročnosti budovy 
nebo modernizace společných bytových 
prostor. 

4500 regenerovaných bytových 
jednotek v bytových domech, 
ve kterých budou provedeny 
stavební úpravy vedoucí 
ke zlepšení fyzického stavu 
budov a snížení spotřeby energie 
v bytových domech o 20 %. 

Toto opatření přináší díky 
multiplikačnímu efektu další 
prostředky do státního rozpočtu 
(daně, snížení nezaměstnanosti), 
zvýšení HDP (sektor stavebnictví) a 
zlepšení životního prostředí 
v souvislosti s úsporou energií. 

Zavedení finančních nástrojů EU do bytové 
politiky má jednoznačný kladný efekt na tento 
sektor v podobě několikanásobného použití 
na obdobné aktivy. K 31. 12. 2015 byl 
program vyčerpán a ukončen. Celkem bylo 
uzavřeno 153 úvěrových smluv v hodnotě 
601 mil. Kč. Celkem bylo regenerováno 6086 
bytů, ve kterých zároveň došlo ke snížení 
spotřeby energie o 29 %. 

V současnosti jsou připravovány podmínky 
využití peněz navrácených do finančního 
nástroje. Měly by směřovat do obdobných 
aktivit, jako původní program. Zároveň by 
měly být komplementární k podpoře z ESIF. 

MŽP Program Nová 
zelená úsporám 

Nelegislativní Program NZÚ slouží převážně k podpoře 
opatření vedoucích ke zvýšení 
energetické účinnosti budov (snížení 
energetické náročnosti včetně výměny 
nevyhovujících zdrojů na vytápění a 
podpory využívání obnovitelných zdrojů 
energie). 

Koncipován jako jedno z 
hlavních alternativních 
politických opatření ČR k 
naplňování cílů v oblasti úspor 
energie na straně konečné 
spotřeby dle článku 7 a současně 
k naplňování orientačního 
vnitrostátního cíle energetické 
účinnosti dle článku 3 Směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 
ze dne 25. 10. 2012 o energetické 
účinnosti. 

Na každou investovanou 1 mld. Kč 
se v programu předpokládají úspory 
cca 534 TJ. 

V roce 2015 proběhla 2. výzva pro rodinné 
domy a 1. výzva pro bytové domy na území 
hl. města Prahy. 
Dne 15. 10. 2015 byla dále vyhlášena 
kontinuální 3. výzva pro rodinné domy. 
Dne 15. 2. 2016 byla vyhlášena kontinuální 2. 
výzva pro bytové domy na území hl. města 
Prahy. 

Kontinuální pokračování programu. 

3.5.6 Životní 
prostředí, 
účinné 
využívání 
zdrojů a 
zemědělská 
politika 

MŽP 
(MPO, 
MF, MD, 
MZe, 
MV, 
MMR) 

Střednědobá 
strategie (do roku 
2020) zlepšení 
kvality ovzduší v 
ČR 

Nelegislativní Soubor opatření na celonárodní úrovni a 
regionální úrovni v sektorech průmysl, 
energetiky, doprava, zemědělství a 
lokální vytápění domácností ke snížení 
množství znečišťujících látek 
emitovaných stacionárními a mobilními 
zdroji znečišťování ovzduší. 

Zlepšení kvality ovzduší, plnění 
imisních limitů. 

Negativní na státní rozpočet. 
Pozitivní na životní prostředí. 
Zatraktivnění prostředí pro investory 
a nové příležitosti pro hospodářské 
subjekty. 

Schválení vládou ČR. Postupná realizace legislativních i 
nelegislativních opatření. 

MŽP 
(MPO, 
MF, MD, 
MZe, 
MV, 
MMR) 

Národní program 
snižování emisí 
České republiky 

Nelegislativní Soubor opatření na celonárodní úrovni v 
sektorech průmysl, energetiky, doprava, 
zemědělství a lokální vytápění 
domácností ke snížení množství 
znečišťujících látek emitovaných 
stacionárními a mobilními zdroji 
znečišťování ovzduší. 

Snížení množství emitovaných 
znečišťujících látek, plnění 
imisních limitů. 

Negativní na státní rozpočet. 
Pozitivní na životní prostředí. 
Zatraktivnění prostředí pro investory 
a nové příležitosti pro hospodářské 
subjekty. 

Schválení vládou ČR. Postupná realizace legislativních i 
nelegislativních opatření. 

MŽP Operační program 
životní prostředí 
Prioritní osa 2 

Nelegislativní Finanční podpora projektů, které 
povedou ke zlepšení kvality ovzduší. 

Zlepšování kvality ovzduší v 
lidských sídlech. 

Nové příležitosti pro hospodářské 
subjekty. 

Schválení OP ŽP EK a vyhlašování 
jednotlivých výzev. 

Vyhlašování dalších výzev v průběhu 
programového období. 

MŽP, 
jednotliv
é kraje 

Programy 
zlepšování kvality 
ovzduší 

Nelegislativní Soubor opatření ke zlepšení kvality 
ovzduší na regionální úrovni 

Snížení koncentrací 
znečišťujících látek v ovzduší, 
aby kvalita ovzduší byla zlepšena 
tam, kde jsou imisní limity na 
území příslušné zóny nebo 
aglomerace překračovány. 
Udržení a zlepšování kvality 

Pozitivní na životní prostředí. 
Mírně negativní na státní rozpočet. 
Zatraktivnění prostředí pro investory 
a nové příležitosti pro hospodářské 
subjekty. 

Příprava jednotlivých PZKO a jejich veřejné 
projednání. Posouzení vlivu koncepce na 
životní prostředí (SEA) 

Vydání jednotlivých PZKO opatřením 
obecné povahy 
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Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
ovzduší také tam, kde jsou 
současné koncentrace 
znečišťujících látek pod 
hodnotami imisních limitů. 

MŽP Politika ochrany 
klimatu v České 
republice 

Nelegislativní Politika bude představovat strategii 
ochrany klimatu v ČR do roku 2030 s 
dlouhodobým výhledem do roku 2050 a 
měla by nastínit možnosti a opatření 
nezbytná pro přechod na efektivní 
nízkouhlíkové hospodářství. Stanovené 
cíle by měly zajistit plnění 
mezinárodních závazků ČR v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů a 
příslušných dokumentů a strategií EU, 
především stávajícího klimaticko-
energetického balíčku k roku 2020 a 
nového rámce pro klima a energetiku do 
roku 2030. 

Splnění redukčních závazků ČR k 
rokům 2020 a 2030. Nastavení 
dlouhodobé trajektorie přechodu 
na nízkouhlíkové hospodářství do 
roku 2050. 

Součástí dokumentu by měla být i 
rámcová ekonomická analýza. 
Dopady na životní prostředí budou 
vyhodnocovány v rámci procesu 
SEA. 

V průběhu roku 2015 připravilo MŽP ve 
spolupráci s členy meziresortní pracovní 
skupiny pro otázky ochrany klimatu návrh 
Politiky ochrany klimatu v ČR. Ve dnech 18. 
– 25. 1. 2016 proběhlo k návrhu Politiky 
vnitřní připomínkové řízení.  
Na konci února s termínem ukončení k 1. 3. 
2016 proběhlo meziresortní připomínkové 
řízení, nyní probíhá vypořádání a 
zapracovávání připomínek do dokumentu. 

Politika bude vládě předložena do konce 
května 2016 pro informaci. Následovat bude 
vyhodnocení koncepce v rámci procesu 
SEA. Finální schválení vládou se 
předpokládá do konce března 2017. 

MŽP 
(MZe) 
 

Snižování rizika 
povodní 

Legislativní 
(novela vyhlášky 
236/2002 Sb. 
Naplňování zásad 
z plánů pro 
zvládání 
povodňových 
rizik) 

Upřesnit legislativní podporu na 
vymezování záplavových území s 
vazbou na mapování povodňového 
ohrožení a povodňových rizik. 
Naplňování cílů a opatření z plánů pro 
zvládání povodňových rizik do konce 
roku 2021 a příprava dalšího plánovacího 
cyklu. 

Zvyšování povědomí o 
povodňovém riziku, realizace 
protipovodňových opatření. 

Regulace nevhodné výstavby a 
aktivit v oblastech s významným 
povodňovým rizikem s cílem zvýšit 
povědomí o povodňovém riziku a 
snížení budoucího financování 
povodňových škod, které by byly 
nárokovány z veřejných rozpočtů. 

Vyhláška již prošla vnitřním připomínkovým 
řízením a byla rozeslána do meziresortního 
připomínkového řízení.  
Pro opatření navržená v rámci plánů pro 
zvládání povodňových rizik je otevřena výzva 
pro podání žádostí o podporu v rámci OP ŽP 
2014 – 2020 (příjem žádostí je od března 
2016). 

Bylo zahájeno meziresortní připomínkové 
řízení. Předpokládané datum nabytí 
účinnosti je 1. 6. 2016. 
Pro opatření navržená v rámci plánů pro 
zvládání povodňových rizik budou postupně 
vypisovány výzvy v rámci OP ŽP 2014 – 
2020. 

MPO Aktualizace 
Surovinové politiky 
ČR v oblasti 
nerostných surovin a 
jejich zdrojů 

Nelegislativní Revize legislativních překážek využívání 
domácích surovin s cílem jejich 
odstranění. Vytvoření koherentní 
strategie pro období následujících 15 let 
vytyčující mantinely pro využívání 
nerostných surovin, jak z domácích, tak i 
zahraničních zdrojů. Implementace 
opatření evropské surovinové strategie 
Raw Materials Initiative. 

Odstranění legislativních 
překážek využívání domácích 
surovin. Náhrada primárních 
nerostných surovin druhotnými 
zdroji směřující k posilování 
principů oběhového hospodářství. 
Snížení materiálové a energetické 
náročnosti. 

V této fázi nelze kvantifikovat. 
Dopady na životní prostředí budou 
vyhodnocovány v rámci procesu 
SEA. 

Vláda ČR schválila usnesením č. 827/2015 
řešení dalšího postupu územně ekologických 
limitů těžby hnědého uhlí v severních 
Čechách. Návrh Surovinové politiky ČR v 
oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
prošel meziresortním připomínkovým řízením, 
vláda ČR dokument vzala na vědomí dne 3. 2. 
2016.  

Předložení koncepce Surovinové politiky 
ČR v oblasti nerostných surovin a jejich 
zdrojů do procesu SEA s předpokladem 
finálního schválení v roce 2017. 

MŽP Plán odpadového 
hospodářství ČR pro 
období 2015-2024. 

Nelegislativní 
nástroj pro řízení 
odpadového 
hospodářství ČR a 
realizaci 
dlouhodobé 
strategie OH v 
ČR. 

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

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

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

Dotace krajům ze SFŽP na zpracování POH 
krajů. 
Na základě POH ČR zpracování nových POH 
v jednotlivých krajích a předání do procesu 
SEA.  

Průběžné plnění opatření POH ČR. 
 
Zveřejnění nových POH krajů. 

MŽP Nová legislativa v 
oblasti odpadového 
hospodářství 

Legislativní 
nástroj 

Zlepšení stavu legislativy v oblasti 
odpadového hospodářství ČR.  

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

Zamezení infringementu. 
 
Zlepšení nakládání s odpady.  

Novela zákona o odpadech 185/2001 Sb., ve 
znění zákona č. 223/2015 Sb. 
Nová vyhláška o podmínkách použití 
upravených kalů na zemědělské půdě odpady 
(v návaznosti na novelu zákona o odpadech) je 
v současné době v meziresortním 
připomínkovém řízení.  
Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
vyhlášky č. 83/2016 Sb. Nová vyhláška č. 
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Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů (v návaznosti na novelu 
zákona o odpadech, nahrazuje dosavadní 
vyhlášku č. 376/2001 Sb.  
Novela prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů (transpozice 
Rozhodnutí Komise 2014/955/EU) ve znění 
vyhlášky 93/2016 Sb. Nový zákon o odpadech 
a navazující prováděcí předpisy jsou 
v současné době v přípravě (meziresortní 
připomínkové řízení).  
Nový zákon o výrobcích s ukončenou 
životností a navazující prováděcí předpisy 
jsou v současné době v přípravě (meziresortní 
připomínkové řízení). 

MŽP  Snižování dopadu 
sucha 

Nelegislativní  
(naplňování úkolů 
z usnesení 
620/2015)   

Monitoring ukazatelů sucha a 
informovanost veřejnosti o aktuální 
situaci; vzdělávání dětí, mládeže a 
veřejnosti; efektivní hospodaření s vodou 
v sídlech; realizace opatření ke zvýšení 
retence vody v krajině. 

Zvyšování povědomí o 
důsledcích dopadu sucha a jejich 
předcházení. Realizace 
konkrétních opatření na zmírnění 
rizik sucha.  

V této fázi nelze kvantifikovat. Od 1. 3. do 30. 6. je pro „Chytré obce“ 
otevřena výzva Národního programu Životní 
prostředí MŽP pro získání finanční podpory 
na realizaci projektů pro podporu efektivnější 
hospodaření s vodami 

Vyhlašování další výzev z OP ŽP 2014 -
2020 a NPŽP, podpora environmentálního 
vzdělávání. 

MZe Podpora rozvoje 
technologického 
výzkumu a inovací 

Legislativní 
 
(balíček 
reformních 
nařízení přijatých 
v rámci reformy 
SZP) 

Investiční opatření spojená s rozvojem 
technologického výzkumu a inovací v 
oblasti výroby, marketingu a organizace 
(technika, technologie, osiva, sadba, 
plemenný materiál atd.). Vytvoření 
podmínek aktivní participace českého 
zemědělství, potravinářství a lesnictví v 
rámci Evropského inovačního partnerství 
za předpokladu podstatného zlepšení 
transferu výstupů výzkumu do praxe. 

Zlepšení transferu výstupů 
výzkumu do praxe. 

Intenzivnější spolupráce 
výzkumných institucí s praxí, 
realizace projektů spolupráce. 

Vyhlášeny první výzvy k příjmu žádostí o 
dotaci pro relevantní operace PRV 2014–
2020: Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh. 
Příprava podmínek pro vyhlášení výzvy k 
příjmu žádostí o dotaci pro relevantní opatření 
PRV 2014–2020 v roce 2016. 

Schválení a realizace projektů z výzev roku 
2015. Vyhlášení dalších výzev v jarním a 
podzimním termínu 2016 k příjmu žádostí o 
dotaci pro relevantní operace PRV 2014-
2020. Příprava podmínek pro vyhlášení 
výzvy k příjmu žádostí o dotaci pro 
relevantní opatření PRV 2014-2020 v roce 
2017. 

MZe Zvýšení významu 
zemědělství, 
potravinářství a 
lesnictví v rozvoji 
venkova a podpoře 
zaměstnanosti 

Legislativní 
 
(balíček 
reformních 
nařízení přijatých 
v rámci reformy 
SZP) 

Investiční podpory pro modernizaci a 
inovaci zemědělských a lesnických 
podniků. Podpora rozvoje 
zpracovatelských forem tzv. krátkých 
řetězců včetně dalšího rozvoje 
regionálních a místních trhů. 

Modernizovaná zemědělská 
produkce. 

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

Vyhlášeny první výzvy k příjmu žádostí o 
dotaci pro relevantní opatření PRV 2014–
2020: Investice do zemědělských podniků, 
Lesnická infrastruktura, Technika a 
technologie pro lesní hospodářství. 
Příprava podmínek pro vyhlášení výzvy k 
příjmu žádostí o dotaci pro relevantní opatření 
PRV 2014–2020 v roce 2016. 

Schválení a realizace projektů z výzev roku 
2015. Vyhlášení dalších výzev v jarním a 
podzimním termínu 2016 k příjmu žádostí o 
dotaci pro relevantní operace PRV 2014-
2020. Příprava podmínek pro vyhlášení 
výzvy k příjmu žádostí o dotaci pro 
relevantní opatření PRV 2014-2020 v roce 
2017. 

MZe Podpora živočišné 
výroby a pěstování 
ovoce a zeleniny, 
včetně brambor a 
chmele 

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

Zapojení vhodných nástrojů I. a II. pilíře 
SZP pro maximální podporu živočišné 
výroby, pěstování ovoce, zeleniny a vína. 

Zajištění růstu zemědělské 
produkce, a to zejména v 
odvětvích s přidanou hodnotou a 
zlepšování vztahu zemědělství k 
půdě. 

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zemědělství, modernizace 
zemědělských podniků, zvýšení 
jejich hrubé přidané hodnoty a účasti 
na trhu, zvýšení zaměstnanosti. 

Vyhlášeny první výzvy k příjmu žádostí o 
dotaci pro relevantní operace PRV 2014-2020: 
Investice do zemědělských podniků. 
Příprava podmínek pro vyhlášení výzvy k 
příjmu žádostí o dotaci pro relevantní opatření 
PRV 2014-2020 v roce 2016. 

Schválení a realizace projektů z výzev roku 
2015. Vyhlášení dalších výzev v jarním a 
podzimním termínu 2016 k příjmu žádostí o 
dotaci pro relevantní operace PRV 2014-
2020. Příprava podmínek pro vyhlášení 
výzvy k příjmu žádostí o dotaci pro 
relevantní opatření PRV 2014-2020 v roce 
2017. 



82 

Kapitola v 
NPR 2016 

Gestor 
(Spolu-
gestor) 

Název opatření 
Typ opatření 

(legislativní/ne-
legislativní) 

Popis opatření Cíle opatření 
Očekávané dopady opatření (na státní 

rozpočet, hospodářské, sociální, na 
životní prostředí atd.)  

Stav realizace 

Dosavadní pokrok Další plánované kroky 
MZe Řešení problematiky 

životního prostředí a 
změny klimatu 

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

Obnova, ochrana a zlepšování 
ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, včetně 
podpory účinného využívání 
zdrojů a podpora přechodu na 
nízkouhlíkovou ekonomiku v 
odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, která je 
odolná vůči změně klimatu.  

Zlepšení biologické rozmanitosti a 
zajištění udržitelného hospodaření 
v souladu s ochranou životního 
prostředí a jeho složek včetně 
adaptace odvětví na klimatickou 
změnu a podpora jejímu předcházení 
na 1,2 mil. ha zemědělské a lesní 
půdy. 

Dne 15. 4. 2015 nabyla účinnosti nařízení 
vlády č. 72/2015 Sb., 73/2015 Sb., 75/2015 
Sb. a 76/2015 Sb., kterými jsou 
implementována plošná environmentální 
opatření PRV 2014-2020 (konkrétně se jedná 
o agroenvironmentálně-klimatické opatření, 
opatření Ekologické zemědělství, Natura 2000 
na zemědělské půdě a LFA). 
Příjem žádostí o dotaci v rámci těchto nařízení 
vlády probíhal od 15. 4. 2015 do 29. 5. 2015. 
Dne 1. 8. 2015 nabylo účinnosti nařízení vlády 
č. 185/2015 Sb. (zalesňování). 
Zároveň probíhala příprava nařízení vlády pro 
implementaci dalšího opatření na lesní půdě 
od roku 2016. 
Příprava podmínek pro vyhlášení výzvy 
k příjmu žádostí o dotaci pro relevantní 
opatření PRV 2014-2020 v roce 2016. 

S ohledem na zkušenosti s administrací 
opatření v roce 2015 a konzultace s NGO 
budou novelizována příslušná nařízení 
vlády, kterými jsou implementována plošná 
environmentální opatření PRV, resp. nabude 
účinnosti nařízení vlády pro implementaci 
dalšího opatření na lesní půdě.  
Příjem žádostí o dotaci v rámci nařízení 
vlády v termínu do 15. 5. 2016. 
Vyhlášení výzev k příjmu žádostí o dotaci 
pro relevantní operace PRV 2014-2020 
v roce 2016. 
Příprava podmínek pro vyhlášení výzvy k 
příjmu žádostí o dotaci pro relevantní 
opatření PRV 2014-2020 v roce 2017. 

MZe  Konkurenceschop-
nost hodnotového 
řetězce založeného 
na lesním 
hospodářství  

Nelegislativní Vytvoření podmínek pro zvýšení 
domácího využívání a spotřeby dřeva, 
dostupnost dřevní hmoty pro 
potencionální zpracovatele, především 
malé a střední podniky. 

Posílení konkurenceschopnosti 
celého hodnotového řetězce 
založeného na lesním 
hospodářství a zejména významu 
drobného středního lesnického a 
dřevozpracujícího průmyslu. 

Stabilizace lesnicko-dřevařského 
sektoru, posílení 
konkurenceschopnosti, zachování 
pracovních míst ve venkovských 
oblastech, zvýšení využívání 
obnovitelného zdroje energie jako 
příspěvku při ochraně klimatu. 

Nastavení podmínek pro nediskriminační 
přístup ke dřevu pocházejícího z lesů ve 
vlastnictví státu pro všechny skupiny jeho 
zpracovatelů prostřednictvím koncepčních 
materiálů - Koncepce MZe k hospodářské 
politice s. p. Lesy České republiky od roku 
2012 a Koncepci strategického rozvoje 
státního podniku Lesy ČR na období 2015 – 
2019.  

Rozpracování jednotlivých cílů a opatření 
Strategie MZe, zohlednění výstupů druhého 
cyklu Národní inventarizace lesů.  

4.5 
Klimaticko-
energetická 
politika 

MPO Obnovitelné zdroje 
energie 

Nelegislativní Aktualizace Národního akčního plánu 
pro OZE. Nastavení dlouhodobě stabilní 
a udržitelné podmínky podpory výroby 
energie z OZE. Posílení regulačních 
nástrojů k plánovanému omezení 
provozní podpory OZE. 

Omezení podpory při zachování 
splnění cíle, tj. dosažení podílu 
energie z obnovitelných zdrojů ve 
výši 20 % do roku 2020. 

V této fázi nelze přesně 
kvantifikovat. 

V září 2015 požádala ČR o notifikaci pro 
podporu výroby elektrické energie ve vodních 
elektrárnách s kapacitou do 10 MW i po r. 
2015 a podporu provozní výroby tepla z OZE 
pro výrobny do 500 kW využívající bioplyn. 
Dne 25. 1. 2016 schválila vláda aktualizaci 
Národního akčního plánu ČR pro energii 
z OZE. Plán z r. 2015 navrhuje (předpokládá) 
v roce 2020 dosažení 15,3 % podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie a 10 % podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě v dopravě. 

Plnění aktualizace Národního akčního plánu 
pro obnovitelné zdroje bude vyhodnoceno ve 
Zprávě o pokroku při podporování a 
využívání energie z OZE. Následně 
proběhne aktualizace Národního akčního 
plánu pro obnovitelné zdroje (termín není 
určen). 

MZe 
(MPO) 

Využití biomasy Nelegislativní K hlavním cílům patří stanovení 
kvantifikovaného energetického 
potenciálu zemědělské biomasy a lesní 
dendromasy a kvantifikace množství 
energie, která může být reálně vyrobená 
v ČR z biomasy s výhledem do roku 
2020 a zároveň vymezuje vhodná 
opatření a principy k zajištění 
efektivního a účelného využití 
energetického potenciálu biomasy. 

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

Nelze v této fázi kvantifikovat. Jedná 
se v první fázi o zvýšení úrovně 
získávaných informací o využití 
biomasy pro energetické účely. 

V roce 2015 začala probíhat implementace 
nástroje Zahájení šetření Českého statistického 
úřadu ENERGO dle Akčního plánu pro 
biomasu (APB). Toto šetření se zabývá oblastí 
spalování dendromasy v domácnostech v ČR. 
Zjišťování dat se týká omezeného, náhodně 
vybraného okruhu domácností. 

Výsledky by měly být k dispozici v průběhu 
roku 2016 a jejich využití se předpokládá ve 
státní správě k upřesnění a aktualizaci 
energetické koncepce. 
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