Příloha 2: Podrobný přehled jednotlivých opatření

Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

3.1 Daňový systém a daňová zátěž
3.1
MF
Rozšíření režimu
Daňový
přenesení daňové
systém a
povinnosti
daňová
(reverse-charge)
zátěž

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

MF

Kontrolní hlášení k
DPH

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

Popis opatření
(5)

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

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Rozšíření používání
Opatření pro snížení míry
mechanismu přenesení
daňových úniků na DPH.
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.

Pozitivní dopady na výnos
DPH, nelze explicitně vyčíslit.

Postupná účinnost
opatření přijatá v průběhu
roku 2015 a v roce 2016.

ČR spolupracuje
v rámci Rady EU na
úpravě návrhu na
změnu Směrnice
2006/112/ES ohledně
dočasného zavedení
plošného mechanismu
přenesení daňové
povinnosti na dodání
zboží a služeb nad
stanovenou prahovou
hodnotu tak, aby
mohla získat
dočasnou výjimku na
široké uplatnění tohoto
mechanismu.

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

V prvních letech zavedení
zvýšení výnosu daňových
příjmů o cca 10-12 mld. Kč, ve
střednědobém horizontu se
předpokládá vyšší nárůst odhad až cca 15 mld. Kč, který
však na základě skutečných
dopadů za první rok fungování
tohoto institutu (2016), může
být v konečné fázi znatelně
vyšší.

Účinnost opatření od 1. 1.
2016. S účinností od
srpna 2016 dochází ke
korekci případné sankce u
kontrolního hlášení. Jedná
se konkrétně o pokuty ve
výši 10, 30 a 50 tisíc
korun, které bude nově
možné v
ospravedlnitelných
případech prominout.
Pokuta ve výši 1000 Kč za
pozdní podání kontrolního
hlášení bude plátci
jedenkrát ročně prominuta
automaticky bez nutnosti
podávat žádost na
finanční úřad. Součástí
novely je rovněž

Na základě
předběžných údajů za
první rok fungování
odhadujeme, že
opatření mělo ještě
vyšší než očekávaný
rozpočtový dopad (na
základě předběžných
výsledků byl
rozpočtový dopad za
rok 2016 až o cca 3
mld. Kč vyšší).
Předpokládáme, že
tento pozitivní vývoj
bude pokračovat i v
budoucnu

Snížení míry daňových
úniků a vyšší
elektronizace daňových
dokumentů.

Při plošném zavedení režimu
přenesení daňové povinnosti by
v prvním roce došlo ke zlepšení
cash flow plátců o zhruba 19
mld. Kč. Tento prvotní negativní
efekt pro veřejné rozpočty je
spjat se změnou způsobu
výběru DPH. V dalších letech je
odhadován už pouze pozitivní
efekt plynoucí ze snížení míry
daňových úniků ve výši až 11
mld. Kč ročně.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

Gestor
(Spolugestor)
(2)

MF

Název opatření
(3)

Elektronická
evidence tržeb

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

MF (MV) Daňová Kobra

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

MF

Neuplatnění
osvobození podílů
na zisku
plynoucích do ČR

3.1
Daňový
systém a

MF

Rozšíření a
zatraktivnění
institutu paušální

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

prodloužení lhůty pro
reakci na výzvu k
odstranění nesrovnalostí v
kontrolním hlášení z 5
kalendářních na 5
pracovních dnů.
Legislativní
On-line vykazování tržeb,
Snížení míry daňových
Zvýšení výnosu daňových
Zákon nabyl platnosti 13.
(vládní návrh které jsou ihned elektronickou úniků, vyšší efektivita
příjmů vládního sektoru o cca
4. 2016 a účinnosti
zákona,
formou reportovány Finanční daňových kontrol a vysoká 12,5 mld. Kč v prvních dvou
v prosinci 2016. Projekt
sněmovní tisk správě, avšak s důrazem na
úroveň elektronizace
fázích a dalších cca 5,5 mld. Kč EET byl spuštěn v prosinci
č. 513)
co nejnižší možnou
finanční správy.
ve třetí a čtvrté fázi.
2016 pro služby
dodatečnou míru zatížení
stravování a ubytování.
povinných subjektů.
K 1. 3. 2017 startuje druhá
V souvislosti se zavedením
fáze elektronické evidence
EET se uplatňuje
tržeb, kdy se povinnost
kompenzační opatření, které
evidence vztahuje na
spočívá v jednorázové slevě
podnikatele provozující
na dani z příjmů pro
maloobchod a
podnikající fyzické osoby.
velkoobchod.
Současně v sektoru
pohostinství a ubytování
došlo k přeřazení
restauračních služeb ze
základní sazby do snížené
sazby DPH, což odstranilo
nesystémovou distorzi
spočívající v rozdílných
sazbách u potravin.
Legislativní/
Nové mechanismy v kontrolní Snížení míry daňových
Pozitivní dopady na výnos daní, Opatření je aktivní.
nelegislativní a metodické činnosti. Posiluje úniků.
primárně DPH, nelze explicitně Dosavadní prací týmu
se spolupráce mezi útvary
vyčíslit.
Kobra bylo zabráněno
finanční správy, celní správy
daňovým únikům
a policií a mezinárodní
v kumulativním vyjádření
spolupráce a výměna
přes 6 mld. Kč
informací.
Legislativní
Jako jedno z opatření proti
Zamezení agresivnímu
Nulový nebo mírně pozitivní
Novela zákona o daních
agresivnímu daňovému
daňovému plánování.
dopad.
z příjmů včetně tohoto
plánování se do zákona o
opatření nabyla účinnosti
daních z příjmů nově doplnilo
v květnu 2016.
pravidlo spočívající
v neuplatnění osvobození
podílů na zisku plynoucích do
ČR, pokud v členském státě
plátce jsou související částky
odečitatelné od základu daně.
Legislativní
Bude umožněno stanovení
Snížení administrativní
Nelze přesně vyčíslit.
Opatření se realizuje
daně z příjmů paušální
zátěže na straně OSVČ.
v rámci novely zákona o
částkou nově i u poplatníka
daních z příjmů. Dne 10.

Další plánované kroky
(9)

Předpokládá se náběh
dalších fází projektu
dle schváleného
zákona. Projekt bude
průběžně
vyhodnocován.
Pro všechny fáze
projektu platí, že
podnikající fyzické
osoby mají možnost
jednorázově uplatnit
související slevu na
dani ve výši až 5 000
Kč.

Pokračování v práci
týmu Kobra.

Dokončení
legislativního procesu.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

daňová
zátěž

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

Název opatření
(3)

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

daně pro
podnikatele

MF

MV/MF/
ÚNMZ

Příprava nového
zákona o daních z
příjmů

Legislativní

Elektronická
Legislativní
fakturace ve vazbě
na zadávání
veřejných zakázek.

Popis opatření
(5)

daně z příjmů fyzických osob,
který má vedle příjmů ze
samostatné činnosti také
příjmy ze závislé činnosti.
Bude odstraněna podmínka,
kdy tuto samostatnou činnost
musí poplatník vykonávat bez
zaměstnanců.
Stávající zákon o dani
z příjmů byl více než 150 krát
novelizován a svou složitostí
zvyšuje administrativní
náročnost kladenou na
správce daně i daňové
subjekty. Nový návrh zákona
by měl razantně zjednodušit a
zpřehlednit zdanění příjmů.

Opatření se zaměří na
naplnění směrnice
Evropského parlamentu a
Rady
č. 2014/55/EU, o elektronické
fakturaci při zadávání
veřejných zakázek.
Zavedeno bude postupně
v letech 2016 - 2019

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

4. 2017 byl zákon doručen
prezidentovi k podepsání.

Zjednodušení a větší
transparentnost přímých
daní. Zefektivnění výběru
daní.

Adaptace na Směrnici
představuje zajištění
připravenosti všech
veřejných zadavatelů na
příjem e-faktur,
kompatibilních s EU
standardem pro efakturaci, jenž bude
vyhlášen v květnu 2017.

Předpokládaným dopadem
bude zjednodušení systému
příjmových daní, které se
promítne i do výběru daní (v
závislosti na nastavení
parametrů nového zákona, což
bude čistě politické rozhodnutí).

V současné době
probíhají práce na návrhu
zákona.

Předpokládá se pozitivní dopad
do soukromého sektoru, tj. do
oblasti B2B fakturace.

Směrnice č. 2014/55/EU
byla transponována do
právního řádu ČR
zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných
zakázek.

Jedná se o pokrok
v elektronizaci postupů,
snižující administrativní zátěž,
přinášející finanční úsporu a
zvyšující přehlednost fakturace
na straně veřejné správy i
podniků, což může mít dopad i
do daňových příjmů.

S vizí zákona byla
veřejnost seznámena
v červnu 2016
prostřednictvím projektu
MOJE daně (Moderní a
jednoduché daně), který
obsahuje návrhy týkající
se vyšší míry
elektronizace v daňové
oblasti. V současné době
byly zahájeny práce na
projektu nového daňového
informačního systému a
probíhá hodnocení
nabídek na projekt nového
datového skladu.

Návrh nového zákona
o daních z příjmů
bude představen
v září 2017.
Kroky týkající se vyšší
úrovně elektronizace
v daňové oblasti jsou
zaváděny postupně.
Plné nasazení
projektu nového
daňového
informačního systému
se předpokládá
nejdříve ve
střednědobém
horizontu.

V návaznosti na
vyhlášení EU
Standardu pro efakturaci se započne
s realizací uvedených
opatření, a to v 1. fázi
pro organizační složky
V rámci probíhajícího
státu. Termín: 4Q
projektu „e-fakturace I.“ se 2018.
MF společně s ÚNMZ
podílí na přípravě EU
O rok později dojde
standardu pro e-fakturaci k naplnění Směrnice u
a zpracovává návrh
ostatních veřejných
opatření pro naplnění
zadavatelů. Termín:
Směrnice v ČR. Termín:
4Q 2019.
1Q 2017.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

MF

Zvýšení daňového Legislativní
zvýhodnění na
druhé a další dítě v
letech 2016 a 2017

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

MF

Tříletý plán na
postupné zvýšení
sazeb
z tabákových
výrobků

Legislativní

3.1
Daňový
systém a
daňová
zátěž

MF

Zvýšení sazeb
stávajícího odvodu
a následné
zavedení daně
z hazardních her

Legislativní

3.2.1 Rozpočtová politika
3.2.1
MF
Rozpočtová politika
Rozpočto
vá
politika

3.2.2 Fiskální rámec
3.2.2
MF
Národní
Fiskální
rozpočtová rada
rámec

Legislativní

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
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 a o
cca dalších 1,6 mld. Kč v roce
2017.

Stav realizace

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

Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Zvýšení daňového
zvýhodnění na děti na rok
2016 je účinné. Dne 10. 4.
2017 byl zákon doručen
prezidentovi k podepsání.

Dle nedávné koaliční
dohody se má daňové
zvýhodnění na první
dítě dále zvýšit od
roku 2018 (předběžně
o 150 Kč/měsíčně).

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.

Postupný náběh
v letech 2016, 2017 a
2018.

Od roku 2015 se zvýšilo
daňové zvýhodnění na druhé
dítě a na třetí a každé další
dítě. Další zvýšení částek
daňového zvýhodnění na
vyživované dítě je účinné od
roku 2016 a v současné chvíli
je v legislativním procesu i
další zvýšení účinné (zpětně)
od roku 2017.
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.
V roce 2016 došlo k navýšení
stávajících sazeb odvodu. Od
roku 2017 je zavedena daň
z hazardních her, 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.

Snížení daňového
zatížení rodin s dětmi.

Snížení míry nelegálních
aktivit v souvislosti
s hazardem.

Předpokládaný pozitivní dopad
na daňové výnosy ve výši cca
1,8 mld. Kč v roce 2016 a od
roku 2017 negativní dopad ve
výši 0,8 mld. Kč.

Právní norma je účinná
k 1. 1. 2017

.

Na základě údajů
zveřejněných ČSÚ odhad
hospodaření sektoru vládních
institucí za rok 2016 činí 0,6
% HDP. To odpovídá
strukturálnímu saldu ve výši
0,5 % 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 2016 ČR svůj
střednědobý rozpočtový
cíl (MTO) předčila,
strukturální saldo dosáhlo
hodnoty 0,5 % HDP.

Udržení MTO i
v dalších letech.

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

Zajištění fungování
navrhovaných
numerických fiskálních
pravidel, zajištění
udržitelnosti a posílení

Zajištění fiskální disciplíny jako
předpokladu pro udržitelný a
dlouhodobý hospodářský růst a
plnění závazků vůči EU.
Předpokládaný dopad na SR –

Zákon o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti
(a související změnový
zákon a zákon o sběru
dat) byl schválen

Národní rozpočtová
rada byla formálně
zákonem zřízena.
Členy Rady bude volit
Poslanecká sněmovna
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2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
transparentnosti veřejných v prvním roce max. 25 mil. Kč,
financí. Implementace
v násl. letech do 20 mil. Kč.
směrnice Rady č.
2011/85/EU o
požadavcích na
rozpočtové rámce
členských států –
transpoziční lhůta
uplynula 31. 12. 2013.

3.2.2
Fiskální
rámec

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
hospodářských politik na
sektor veřejných institucí,
z něhož je zřejmý postup
dosažení střednědobého
rozpočtového cíle, finanční
vztahy SR k rozpočtům
územních samosprávných
celků 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
Konvergenčního
programu 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.

3.2.2
Fiskální
rámec

MF

Numerická fiskální
pravidla

Legislativní

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Poslaneckou sněmovnou
dne 19. 10. 2016. Zákon
byl však v podobě
schválené PS zamítnut
Senátem a následně
novým hlasováním PS
přijat dne 17. 1. 2017.
Dne 23. 1. 2017 byl zákon
podepsán prezidentem
republiky. Zákon nabyl
účinnosti dne 21. 2. 2017
(s výjimkou § 17 odst. 3,
který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2018).
Zákon o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti
(a související změnový
zákon a zákon o sběru
dat) byl schválen
Poslaneckou sněmovnou
dne 19. 10. 2016. Zákon
byl však v podobě
schválené PS zamítnut
Senátem a následně
novým hlasováním PS
přijat dne 17. 1. 2017.
Dne 23. 1. 2017 byl zákon
podepsán prezidentem
republiky. Zákon nabyl
účinnosti dne 21. 2. 2017
(s výjimkou § 17 odst. 3,
který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2018).
Zákon o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti
(a související změnový
zákon a zákon o sběru
dat) byl schválen
Poslaneckou sněmovnou
dne 19. 10. 2016. Zákon
byl však zamítnut
Senátem a následně
novým hlasováním
Sněmovny přijat dne 17.
1. 2017. Dne 23. 1. 2017
byl zákon podepsán
prezidentem republiky.
Zákon vyšel ve sbírce

PČR na návrh vlády,
Senátu PČR a ČNB.

Rozpočtová strategie
sektoru veřejných
institucí bude poprvé
vypracována v roce
2017 a má být
schválena do konce
dubna vládou ČR.

Pravidla budou
aplikována od roku
2017, v Rozpočtové
strategii sektoru
veřejných institucí
bude odvozen
výdajový rámec pro
SR a SF. ÚSC budou
„v ostrém provozu“
hodnoceny poprvé na
jaře 2018. Dluhová
brzda se ČR (v
současné době)
netýká.
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

zákonů a nabyl účinnosti
dne 21. 2. 2017 (s
výjimkou § 17 odst. 3,
který nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2018).
3.2.3 Dlouhodobá udržitelnost důchodového systému
3.2.3
MPSV
Ukončení
Legislativní
Dlouhodo (MF)
zvyšování
bá
důchodového věku
udržitelno
při dosažení věku
st
65 let
důchodov
ého
systému

3.2.3
MPSV
Dlouhodo
bá
udržitelno
st
důchodov
ého
systému

Diferencované
sazby pojistného
podle počtu dětí

Legislativní

3.2.3
MPSV
Dlouhodo
bá
udržitelno
st
důchodov
ého
systému

Úprava vzorce
Legislativní
valorizace důchodů

Maximální hranice
důchodového věku má být
stanovena na 65 let. V
pravidelných pětiletých
intervalech bude na základě
aktuálního odhadu vývoje
střední délky života
posouzeno, zda u jednotlivých
generací odpovídá výše
důchodového věku hodnotě
kontrolního parametru (tím je
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 % j
MPSV předloží vládě
informaci, jak by se měl
důchodový věk vyvíjet, aby
splňoval výše uvedenou
podmínku.
Sazby pojistného na
důchodové pojištění budou
stanoveny rozdílně pro
jednotlivé pojištěnce podle
počtu dětí, které vychovávají
ve své domácnosti. Sazby
budou stanoveny ve výši 6,5
% pro žádné nebo 1 dítě, 5 %
pro 2 děti, 2,5 % pro 3 děti a 0
% pro 4 a více dětí.
Navrhuje se zvyšování
důchodů podle růstu
cenového indexu domácností
důchodců, pokud jeho růst
bude rychlejší, než růst
indexu spotřebitelských cen, a
zvýšení zápočtu růstu reálné
mzdy z 1/3 na 1/2.

Stanovení důchodového
věku s maximální hranicí,
aby byla posílena
transparentnost
důchodového systému.

Negativní dopad do dlouhodobé Návrh zákona prošel v
udržitelnosti (ukazatel S2) v
dubnu 2017 třetím čtením
rozsahu 0,4 % HDP v případě
v PSP ČR
zvyšování nad 65 let podle
výsledků pravidelných revizí
zachováním 25 % života
stráveného v důchodu.
Negativní dopad by se zvýšil až
na 1,5 % HDP v případě
realizace ukončení zvyšování
důchodového věku na 65
letech.

Přijetí zákona a
zveřejnění ve Sbírce
zákonů v průběhu
roku 2017.

Podpora rodin s dětmi a
kompenzace nákladů
spojených s výchovou.

Roční výpadek inkasa
pojistného na důchodové
pojištění ve výši 3,8 mld. Kč (v
cenách roku 2016). Negativní
dopad do dlouhodobé
udržitelnosti (S2) v rozsahu 0,1
% HDP.

Schváleno vládou.

Dokončení
legislativního procesu.

Posílení přiměřenosti
důchodových dávek.

Zvýšení vyplácených důchodů,
které výrazně přispěje ke
snížení rizika ohrožení
chudobou ve věkové skupině
65+.
Zvýšení výdajů na dávky
důchodového pojištění s
negativním dopadem na

Duben 2017 – načteno k
návrhu novely zákona o
důchodovém pojištění
ukončující zvyšování
důchodového věku a
prošlo třetím čtením v
PSP ČR.

Přijetí zákona a
zveřejnění ve Sbírce
zákonů v průběhu
roku 2017.
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

3.2.3
MPSV
Řešení zajištění
Legislativní
Dlouhodo (MF,
finančního zajištění
bá
MZd)
příjmu osob v
udržitelno
náročných
st
profesích při
důchodov
dřívějším ukončení
ého
pracovní kariéry
systému
3.2.4. Nákladová efektivnost a správa ve zdravotnictví
3.2.4.
MZd
Nákladová
Nelegislativní
Nákladov
efektivnost a
á
správa ve
efektivno
zdravotnictví
st a
správa ve
zdravotni
ctví

3.2.4.
MZd
Nákladov
á
efektivno
st a
správa ve
zdravotni
ctví

DRG Restart

Nelegislativní

Popis opatření
(5)

Zajištění dostatečného příjmu
osob, které dlouhodobě
vykonávaly fyzicky náročné
nebo zdraví ohrožující
profese, před dosažením
zákonem stanoveného věku
pro odchod do důchodu.

1) Dokončit Národní strategie
elektronického zdravotnictví,
2) Vytvořit koordinační
centrum pro řízení rozvoje
elektronizace
3) Vytvořit architekturu
stávajícího a budoucího stavu
klíčových projektů pro rozvoj
elektronizace
4) Realizovat klíčové
projekty/stavební prvky
elektronizace
5) Připravit opatření k
eliminaci bariér.

Cíle opatření
(6)

Zajištění příjmů osob v
předdůchodovém věku,
které nejsou vlivem
charakteru povolání
schopny zaměstnání
vykonávat až do dosažení
důchodového věku.

1) Vytvoření / úprava
referenčních registrů,
které budou obdobou
základních registrů egovernmentu a budou
autoritativním zdrojem
údajů pro identifikaci
subjektů, nastavování
jejich práv a
odpovědností.
2) Vyřešení elektronické
identity zdravotnických
pracovníků.
Zajištění jednotného
přístupu ke službám
elektronického
zdravotnictví v souladu s
principy e-governmentu.
3) ePreskripce včetně
vedení lékového záznamu
pacienta s možnostmi
kontroly interakcí a
duplicit.
4) Ustavení/ vytvoření
Národního centra
elektronického
zdravotnictví.
Zvýšení prediktivní schopnosti Metodika trvalé
a efektivity úhradových
udržitelnosti systému
mechanismů pro lůžkovou
optimalizace úhrad
péči v ČR.
lůžkové péče po skončení
projektu (personální,
informační, finanční
udržitelnost), včetně
zdůvodněných návrhů
legislativních změn.

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
indikátor S2 minimálně v
rozsahu 0,3 – 0,4 % HDP.
Potenciální negativní dopad do
státního rozpočtu.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

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

Příprava návrhu
věcného řešení v
průběhu roku 2017.

Významné finanční úspory ve
spotřebě léčiv, snížení duplicity
vyšetření, zkrácení délky
pobytu pacientů v nemocnicích
a snížení frekvenci návštěv v
ambulancích, zlepšení přístupu
ke zdravotním službám pro
všechny skupiny občanů.

Schválení Národní
strategie elektronického
zdravotnictví pro období
2016-2020 Usnesením
vlády ČR č. 1054 dne 28.
11. 2016

1)Vytvořit
implementační plán
Národní strategie
elektronického
zdravotnictví
T: 1Q 2017
2)Vytvořit koordinační
centrum pro řízení
rozvoje elektronizace
T: 1 Q 2017
3)Vytvořit architekturu
stávajícího a
budoucího stavu
klíčových projektů pro
rozvoj elektronizace T:
4 Q 2017
4)Realizovat klíčové
projekty / stavební
prvky elektronizace
Průběžně 2016- 2020
5)Připravit opatření k
eliminaci bariér
realizace
Průběžně 2016- 2020

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

Realizace Národního
registru hrazených
zdravotních služeb dle
schválené novely zákona
č.372/2011 Sb. a
zakomponování změn
zaměřených na podporu
DRG.
Síť referenčních nemocnic
ČR dokončila pilotní sběr

Schválení vyhlášky č.
373/2016 Sb., pro
novelizovaný zákon č.
372/2011 Sb., vč.
datových příloh.
Publikace nové
metodiky
ekonomického
oceňování
hospitalizačních
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

dat o ekonomickém
oceňování, připraveny
jsou metodiky DRG a 1.
verze CZ-DRG systému.

3.2.4.
MZd
Nákladov
á
efektivno
st a
správa ve
zdravotni
ctví

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.

3.2.4.
MZd
Nákladov
á
efektivno
st a
správa ve
zdravotni
ctví

Národní akční plán
screeningy (AP č.
7)

Nelegislativní

Zvýšení efektivnosti a kvality
plošných programů časného
záchytu závažných
onemocnění

Implementovat systém
optimalizace programů
časného záchytu založený
mimo jiné na ukazatelích
kvality, dostupnosti péče,
nákladové efektivnosti atd.

Zlepšení dostupnosti péče v
oblasti sekundární prevence,
zajištění rovného přístupu k
péči. Efektivní prevence povede
ve střednědobém horizontu ke
zlepšení zdraví a efektivnímu
vynakládání prostředků
veřejného zdravotního pojištění.

3.2.4.
MZd
Nákladov

Národní akční plán
indikátory zdraví

Nelegislativní

Vytěžování dat národního
zdravotnického informačního

Vyvinout a implementovat
on-line systém

Reprezentativní monitoring sítě
poskytovatelů zdravotních

případů (verze 2).
Implementace této
metodiky v referenční
síti nemocnic ČR a
příprava prvního
plošného sběru
reálných
ekonomických dat ze
segmentu akutní
lůžkové péče ČR.
T: 3 Q 2017
Novela zákona č.
Příprava souvisejících
372/2011 Sb. byla
vyhlášek a norem a
realizována zákonem č.
navazujících
147/2016 Sb. Umožňuje
legislativních změn
zavedení plnohodnotného (např. návrh zákona o
systému hodnocení kvality NZIS). Vybudování
péče a přispívá k
Národního registru
zpřesnění stanovených
zdravotnických
úhrad péče. Zřizuje také
profesionálů a
Národní diabetologický
Národního registru
registr, Národní registr
hrazených zdravotních
hrazených zdravotních
služeb.
služeb a Národní registr
T: 4 Q 2017
intenzivní péče. Odpadne
i nadbytečná
administrativa (díky
registrům bude možné
zrušit řadu statistických
zjišťování dle zákona č.
89/1995 Sb., o státní
statistické službě).
Připravena a schválena
Vytvoření Národního
strategie financování
koordinačního centra
programu z OPZ. Projekt
programů časného
Národního koordinačního záchytu onemocnění.
centra byl zahájen a
Vytvoření datové
projekt Datové základny
základny pro
pro screeningy byl
screeningové
schválen Programovým
programy.
partnerstvím k přípravě
Rozpracování
žádosti
navržených pilotních
projektů časného
záchytu onemocnění a
jejich realizace.
T: 3 Q 2017
Vybudována a spuštěna
Další vývoj a konečná
1. verze národního portálu implementace řešení
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
systému za účelem
zpravodajství hodnotící
služeb a výstupů těchto služeb
optimalizace sítě
mezinárodně doporučené významně zvýší efektivnost
poskytovatelů zdravotních
indikátory zdravotního
opatření přijímaných v dané
služeb, hodnocení efektivnosti stavu obyvatel a indikátory oblasti státní správou na úrovni
zdravotních služeb v
stavu sítě poskytovatelů
regionů, zejména v případě
regionech ČR a hodnocení
zdravotních služeb.
krajských úřadů.
zdravotního stavu obyvatel
ČR

Stav realizace

Zlepšení dostupnosti akutní i
následné lůžkové péče,
upevnění pozitivní bilance
základního fondu zdravotních
pojišťoven, rozvoj motivace k
efektivnímu poskytování
zdravotních služeb, zamezení
odchodu lékařů a sester.

Proces přípravy úhradové
vyhlášky na rok 2018
bude započat zahájením
dohodovacího řízení o
úhradách, které vydání
vyhlášky předchází.
Dohodovací řízení bylo
zahájeno v únoru 2017.

Pozitivní dopad na veřejné
rozpočty bude mít zohlednění
skutečné nákladnosti
pojištěnců, neboť metodika
PCG při přerozdělování příjmů
z pojistného bere v úvahu mimo
věku a pohlaví také ty
chronické nemoci, které jsou
spojeny s vyšší spotřebou
léčivých přípravků.
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.

Návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 592/1992
Sb., o pojistném na
veřejné zdravotní
pojištění, byl předložen
Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR v únoru
2016. V současné době
(únor 2017) je návrh ve 2.
čtení.
Komise byla zřízena k 1.
4. 2014 a ke dni 14. 9.
2016 se uskutečnilo
celkem 20 jednání, během
kterých byly projednány
žádosti o umístění 374
přístrojů.

á
efektivno
st a
správa ve
zdravotni
ctví

(AP č. 13)

3.2.4.
MZd
Nákladov
á
efektivno
st a
správa ve
zdravotni
ctví

Úhradová vyhláška Legislativní
vyhláška o
stanovení
hodnot bodu,
výše úhrad
hrazených
služeb a
regulačních
omezení pro
rok 2018

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

Zlepšení efektivity
poskytované péče a
nastavení financování ve
zdravotnictví dle
současných potřeb.

Řešení aktuálních problémů
ve financování péče.

3.2.4.
MZd
Nákladov
á
efektivno
st a
správa ve
zdravotni
ctví

Úprava systému
přerozdělování
pojistného na
veřejné zdravotní
pojištění

Úprava systému
přerozdělování pojistného na
veřejné zdravotní pojištění –
zohlednění skutečné
nákladovosti zejména
chronických pacientů
zavedením tzv. systému PCG
(Pharmacy-based Cost
Groups).

Pro rok 2018 mezi hlavní
cíle patří zajištění financí
pro zvýšení mezd a platů
pracovníků ve
zdravotnictví, podpora
dostupnosti péče a
podpora přesunu péče z
lůžkové do ambulantní
sféry.
Efektivnější
přerozdělování vybraného
pojistného mezi jednotlivé
zdravotní pojišťovny
s ohledem na skutečné
náklady.

3.2.4.
MZd
Nákladov
á
efektivno
st a
správa ve
zdravotni
ctví

Zřízení Komise pro Nelegislativní
posuzování
rozmístění
přístrojových
zdravotnických
prostředků

Legislativní
(novela
zákona č.
592/1992, o
pojistném na
veřejné
zdravotní
pojištění)

Při posuzování žádostí berou
členové Komise v úvahu
předpokládanou finanční
náročnost uvedené investice,
dopady do úhrad výkonů
hrazených z prostředků
veřejného zdravotního
pojištění, přihlížejí ke
geografickému rozmístění a
efektivnímu vytížení.

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

Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

s indikátory zdraví, včetně
on-line analýz pro regiony
a hygienické služby).

pro všechny regiony
ČR. Rozvoj on-line
zpravodajství v přímé
vazbě na datové
zdroje Národního
zdravotnického
informačního systému
(zejména Národní
registr hrazených
zdravotních služeb dle
novely zákona č.
372/2011 Sb.).
Vyhodnocení dopadů
vyhlášky pro rok 2016,
průběžné sledování
dopadů vyhlášky pro
rok 2017 a příprava
úhradové vyhlášky na
rok 2018 s účinností
od 1. 1. 2018.

Komise se schází v
pravidelných
termínech, připravuje
vytvoření přehledu
konečných
pořizovacích cen,
které byly uhrazeny za
nákladné přístroje.
Přehled konečných
cen bude využit pro
potřeby hodnocení

9

Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)
žádostí.

3.3.1 Politika zaměstnanosti a služby zaměstnanosti
3.3.1
MPSV
Příspěvek na
Nelegislativní
Politika
(UP ČR) podporu regionální
zaměstna
mobility
nosti a
služby
zaměstna
nosti

3.3.1
MPSV
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

Úprava systému
podpory OZP na
trhu práce

Legislativní

3.3.1
MPSV
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

Predikce trhu práce Nelegislativní
(KOMPAS)

3.3.1
VUPSV
Politika
(MPSV)
zaměstna

Vyhodnocování
účinnosti a
efektivity realizace

Nelegislativní

Poskytnutí příspěvku
nezaměstnaným osobám,
které se rozhodnou
akceptovat zaměstnání mimo
místo svého bydliště a do
zaměstnání budou dojíždět či
se přestěhují

Podpořit regionální
mobilitu pracovní síly a
přispět k nivelizaci v
regionálním rozložení
nabídky a poptávky na
trhu práce

Realizováno v rámci finančních
prostředků alokovaných na
APZ, max. náklady odhadovány
na cca 60 mil./rok.

- Zvýšení příspěvku
poskytovaného v rámci § 78 o
700 Kč
- Zavedení evidence tzv.
náhradního plnění. Konkrétní
dodávku si bude moci
odběratel započítat pouze
tehdy, zaeviduje-li ji dodavatel
v elektronické on-line
evidenci.
- Zrušení systému
vymezování chráněného
pracovního místa a jeho
nahrazení uznáváním
zaměstnavatele na
chráněném trhu práce pro
účely čerpání příspěvku na
podporu zaměstnávání OZP.
Vytvoření komplexního
systému předvídání vývoje
trhu práce a to jak na národní,
tak regionální úrovni a za
spolupráce všech
relevantních partnerů, včetně
teritoriálních paktů
zaměstnanosti či krajské
samosprávy

Zefektivnit systém
podpory OZP na trhu
práce, zefektivnit kontroly
v oblasti podpory
zaměstnávání OZP a
plnění povinností
zaměstnavatelů v
souvislosti s povinným
podílem zaměstnávání
OZP. Snížit
administrativní zátěže
zaměstnavatelů
zaměstnávajících OZP a
ÚP ČR, podpořit motivaci
pro zaměstnávání OZP na
straně zaměstnavatelů

V souvislosti se zvýšením
příspěvku v rámci § 78 dojde k Návrh legislativních změn
navýšení mandatorních výdajů se nachází v legislativním
státního rozpočtu, a to
procesu
maximálně o 300 mil. Kč ročně,
část z takto vynaložených
výdajů bude však do státního
rozpočtu vrácena v rámci plateb
na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.

Poskytovat veřejné správě
relevantní informace o
očekávaném vývoji trhu
práce s cílem preventivně
působit na trh práce a
formování pracovní síly

V pilotní fázi bez nároků na
státní rozpočet – financováno
prostřednictvím OPZ.

Vyhodnocení efektivnosti
nástrojů APZ se zaměřením
na rizikové skupiny na trhu

Poskytnout relevantní
informace o účinnosti
nástroji aktivní politiky

Zefektivnění predikcí vývoje
trhu práce bude mít pozitivní
dopad na hospodářství ČR,
neboť v dostatečném předstihu
umožní přijímat opatření
pozitivně ovlivňující situaci na
trhu práce a zajistit
hospodářství dostatečný počet
vhodně kvalifikované pracovní
síly.
V pilotní fázi bez nároků na
státní rozpočet – financováno
prostřednictvím OPZ.

Pilotní ověření nástroje
bylo zahájeno ve
vybraných regionech ČR v
dubnu 2016 a v listopadu
rozšířeno na území celé
ČR. Podpořeno v roce
2016 bylo 644 osob. Byl
také přidán nový prvek –
příspěvek na
přestěhování.

V roce 2016 byl připraven
projekt, který následně
úspěšně prošel
hodnotícím procesem.
Realizace byla zahájena v
lednu 2017.

V roce 2016 byl připraven
a následně schválen
projektový záměr.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

nosti a
služby
zaměstna
nosti

APZ

3.3.1
UP ČR
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

Efektivní služby
zaměstnanosti

3.3.1
UP ČR
Politika
zaměstna
nosti a
služby
zaměstna
nosti

Záruky pro mladé

3.3.2. Účast žen na trhu práce
3.3.2.
MPSV
Zákon č.247/2014
Účast
Sb., o poskytování
žen na
služby péče o dítě
trhu
v dětské skupině a
práce
o změně
souvisejících
zákonů

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

práce, nastavení průběžného
systému vyhodnocování
efektivity APZ

zaměstnanosti pro
jednotlivé skupiny
podporovaných osob.
Zabezpečení průběžných
informací o účincích
aktivní politiky
zaměstnanosti na trh
práce

Zlepšení efektivity služeb
zaměstnanosti
prostřednictvím vytvoření
účinného systému práce s
klienty ÚP ČR, prohloubení
síťování s partnery a
zabezpečení adekvátního
materiálně-technického
vybavení pracovišť ÚP ČR

Zvýšení efektivity
veřejných služeb
zaměstnanosti, tj. ÚP ČR

Nelegislativní

Podpora osob do 30 let věku
při vstupu na trh práce v
podobě podpory vytváření
pracovních míst, zaškolování
u zaměstnavatelů
prostřednictvím mentorů,
popřípadě podpora návratu
do vzdělávacího systému.

Zvýšení zaměstnanosti
osob do 25, resp. 30 let

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.
Související novela zákona o
daních z příjmu zavedení
daňové uznatelnosti nákladů
zaměstnavatele v souvislosti
s poskytováním služeb péče o

Rozšířením nabídky
služeb péče o předškolní
děti. 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.

Nelegislativní

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Realizace byla zahájena v
Opatření se pozitivně projeví v lednu 2017
cílení APZ a tím zabezpečí její
efektivní vynakládání, přímé
finanční dopady nebudou,
nicméně lze předpokládat
hospodárné a zejména cílené
vynakládání výdajů na aktivní
politiku zaměstnanosti s
pozitivním dopadem na
zaměstnanost, zejména nejvíce
znevýhodněných skupin osob.
V pilotní fázi bez nároků na
V únoru 2016 zahájena
státní rozpočet – financováno
realizace
prostřednictvím OPZ.
Přímé dopady se neočekávají,
nicméně dojde ke zlepšení
činnosti ÚP ČR a zlepšení
spolupráce s dalšími partnery,
což bude mít nepřímý pozitivní
dopad na regionální i celostátní
trh práce, vyšší integraci
znevýhodněných osob na trh
práce a pozitivní hospodářské
dopady
Opatření nemá dopad na státní
rozpočet – financováno z
prostředků OP Z.
Očekává se pozitivní dopad na
zaměstnanost mladých lidí, což
lze již v současné době
vysledovat snižováním míry
nezaměstnanosti ve věkové
skupině do 25 let.
Přínosy do veřejných rozpočtů
v souvislosti s i) zapojením
rodičů na trhu práce jako plátců
daní a pojistného (dle odhadu v
roce 2014 činí přínos 191 mil.
Kč);ii) tím, že příspěvek
vstupuje do vyměřovacích
základů pojistného a rovněž je
z něj odváděna daň z příjmů; iii)
očekávaným snížením počtu
příjemců dávek státní sociální
podpory a pomoci v hmotné

Příslušné projekty byly
zahájeny v roce 2015 či
2016, přičemž navázaly
na dříve realizovaný
soubor projektů Odborné
praxe pro mladé.

Zákon nabyl účinnosti 29.
11. 2014.
Možnost (nikoliv
povinnost) evidence
dětské skupiny byla
zavedena novelou zákona
o dětské skupině k 4.
červnu 2015.
ČR v současné době
eviduje více jak 272
dětských skupin s 3 700
místy, další desítka

Pokračování realizace
projektu Služba péče
o dítě v dětské
skupině, která je
podpořena z ESF v
rámci systémového
projektu Podpora
implementace
dětských skupin.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

3.3.2.
Účast
žen na
trhu
práce

MPSV

Dlouhodobé
ošetřovné

Legislativní

V zákoně o nemocenském
pojištění se zavádí
dlouhodobé ošetřovné jako
nová dávka nemocenského
pojištění. V zákoníku práce se
zaměstnavateli stanoví
povinnost omluvit
nepřítomnost zaměstnance v
práci po dobu poskytování
dlouhodobé ošetřovatelské
péče a povinnost zařadit
zaměstnance po skončení
poskytování této péče na jeho
původní práci a pracoviště.

Účelem návrhu je
zejména poskytnout
přiměřenou náhradu za
ztrátu příjmu z výdělečné
činnosti, která musela být
z důvodu potřeby péče o
blízkou osobu přerušena,
a umožnit zaměstnanci
získat nárok na pracovní
volno s ochranou před
výpovědí na dobu této
péče

3.3.2.
Účast
žen na
trhu
práce

ÚV ČR MLP

Osvětová mediální
kampaň zaměřená
na rozvoj
celospolečenské
debaty o rovnosti
žen a mužů

Nelegislativní

Kampaň se zaměřuje na
domácí násilí a slaďování
pracovního, soukromého a
rodinného života. Jedná se o
aktivitu v rámci projektu
financovaného z Norských
fondů. Kampaň a osvětové
aktivity budou dál pokračovat
v rámci projektu z OP Z.

3.3.2.
Účast
žen na
trhu
práce

ÚV ČR 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.

Kampaň se zaměřuje na
prevenci domácího násilí
a podporu sladění
pracovního a soukromého
života. Jedná se o dvě
důležité oblasti Vládní
strategie pro rovnost žen
a mužů v ČR na léta 2014
– 2020 a kampaň má tedy
mj. podpořit její
implementaci.
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

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
nouzi; iv) evidencí a kontrolou
poskytovatelů služby péče o
dítě v dětské skupině o cca 1,5
mil. Kč.
Snížení ročních příjmů
veřejného rozpočtu v souvislosti
s daňovými úlevami pro
zaměstnavatele se slevami na
dani pro rodiče.
Zavedení dlouhodobého
ošetřovného se negativně
promítne v bilanci státního
rozpočtu ve výši cca 1,8 mld.
Kč ročně. Dále se očekává
roční finanční dopad do snížení
výběru pojistného na zdravotní
pojištění ve výši 242 mil. Kč. U
ČSSZ bude třeba zvýšit počet
služebních míst o 66, roční
mzdové náklady se tedy zvýší o
zhruba 32 mil. Kč.
Pozitivní dopad do SR bude mít
snížení počtu osob v
nemocnicích nebo v LDN o cca
7 500, čímž dojde k úspoře cca
900 mil. Kč.
Kampaň je realizována v rámci
projektu ÚV ČR financovaného
z Norských fondů.
Očekávané pozitivní sociální
(podpora rovnosti žen a mužů)
dopady.

Stav realizace

Kampaň byla představena
v listopadu 2015. V
současnosti běží kampaň
na sociálních sítích (FB
stránka „To je rovnost!“), v
únoru 2017 byl spuštěn
web kampaně
www.tojerovnost.cz.

V březnu a dubnu
budou vysílány TV
spoty. Kampaň bude
také šířena na
plakátech v MHD v
krajských městech, v
knihovnách,
mateřských centrech a
na úřadech práce.

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

V současnosti probíhá
příprava Aktualizovaných
opatření.

Aktualizovaná
opatření, společně se
Zprávou o plnění
Vládní strategie pro
rovnost žen a mužů
budou vládě ČR
předložena v dubnu
2017.

Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

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.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

3.3.3 Sociální ochrana
3.3.3
MPSV
Novela zákona č.
Legislativní
Sociální
108/2006 Sb., o
ochrana
sociálních službách

3.3.3
Sociální
ochrana

MPSV

Úprava systému
dlouhodobé
zdravotně sociální
péče

Legislativní

3.3.3
Sociální
ochrana

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

Strategie
sociálního
začleňování 20142020

Nelegislativní

Popis opatření
(5)

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

Nastavení komplexního
systému pomoci, který
umožní zlepšení dostupnosti
služeb u osob, které potřebují
kombinaci zdravotních a
sociálních služeb.

Cíle opatření
(6)

Zpřehlednění
a zjednodušení systému
sociálních služeb,
větší
transparentnost a
efektivnost,
zvýšení spolupráce
veřejné
správy a neziskového
sektoru,
odstranění duplicit v
systému
zajištění sociální služeb,
zpřehlednění
nabídky sociálních služeb
pro
veřejnost.
Cílem je zajistit komplexní
systém pomoci, kterým se
umožní návazné
poskytování zdravotní a
sociální péče optimálně
na jednom místě, se
zárukou dostupnosti,
kvality a bezpečnosti.
Současně je řešeno
financování a organizace
tohoto koordinovaného
systému.

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Dopady na SR - zvýšení částky
příspěvku na péči ve stupni
závislosti IV, zavedení nových
druhů sociálních služeb, apod.
Sociální dopady- zvyšování
kvality sociálních služeb.

Návrh byl v březnu
schválen vládou.

Pokračování
legislativního procesu.
Účinnost je plánována
k 1. 1. 2018.

Návrh úpravy je od konce
roku 2016 ve vnějším
připomínkovém řízení.

Pokračování
legislativního procesu.
Účinnost je plánována
k 1. 1. 2018.

Zprávu o plnění Strategie
za rok 2015 vzala vláda
na vědomí 18. 5. 2016.
Monitorováno bylo plnění
96 opatření. Došlo k
výraznému zvýšení počtů
účastníků zapojených v
opatřeních APZ; zatížení
pracovníků ÚP v přímé
práci s klienty je nadále
značné; přetrvávají
nedostatečné kapacity
předškolní péče o děti;
zaostává vývoj v oblasti
služeb péče o staré lidi;
nízké kapacity sociální

Plnění kroků dle
termínů jednotlivých
opatření. Zpráva za
rok 2016 bude
připravena do dubna
2017.

V prvním roce lze očekávat
dopad na systém veřejného
zdravotního pojištění ve výši
cca 200 milionů Kč. Lze
předpokládat dopad na dotační
titul určený na financování
běžných výdajů a dopad na
objem vyplácených příspěvků
na péči v rozmezí 234 960 000
Kč (tisíc lůžek) až 3 524 400
000 Kč (15000 lůžek).
Minimálně 1/3 této výše bude
znamenat dopad na státní
rozpočet.
Rámcový strategický
Zlepšení přístupu osob
Dopad na SR. V rámci posílení
dokument pro oblast
sociálně vyloučených
sociální práce bude také třeba
sociálního začleňování.
ohrožených k zaměstnání, zajistit navýšení počtu
Primárním účelem je přispět k bydlení, sociálním
sociálních pracovníků v obcích.
plnění národního cíle redukce službám, vzdělání apod.
chudoby a snižování míry
sociálního vyloučení. Ukazuje
směr, kterým se řešení
sociálního vyloučení mají
ubírat, upozorňuje na
nedostatky při hledání řešení
sociálního vyloučení a
zasazuje se o šíření principu
mainstreamingu sociálního
začleňování
na všech správních úrovních.
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2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

3.3.3
Sociální
ochrana

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

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

3.3.3
Sociální
ochrana

MPSV
(MMR,
ÚV MLP)

Zákon o sociálním
bydlení

Legislativní

3.3.3
Sociální
ochrana

MPSV
(MZd.,
MF, MV,
MMR)

Akční plán rozvoje
sociálních služeb
na období 20172018

Nelegislativní

3.3.3
Sociální
ochrana

MPSV
(MZd,
ÚV,
MŠMT,
MV,
MK,
MD,
MSp)

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

Popis opatření
(5)

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.

Akční plán rozpracovává
„Národní strategii rozvoje
sociálních služeb na období
2016-2025“.

Materiál se zaměřuje na
systematické prosazování
politiky přípravy na stárnutí v
návaznosti na potřeby
společnosti v souvislosti s
demografickým stárnutím
populace.

Cíle opatření
(6)

Koncepce má přispět k
plnění cíle
ČR v oblasti boje s
chudobou a
sociálním vyloučením.
Cílem jsou zejména
fungující
služby pro cílovou
skupinu, s
důrazem na prevenci
bezdomovectví a
následná
podpora osob vedoucí k
sociálnímu začlenění
(resocializace).
Zajištění přístupu a
udržení
dlouhodobého,
kvalitativně
standardního a prostorově
nesegregovaného
nájemního
bydlení prostřednictvím
souboru
nástrojů bytové a sociální
politiky.
Hlavním cílem Akčního
plánu je nastavit
dlouhodobě udržitelný
systém dostupných a
kvalitních sociálních
služeb.
Cílem je příprava na
potřeby společnosti v
souvislosti s
demografickým stárnutím
populace, přispět ke
změně přístupu celé
společnosti ke stárnutí,
zlepšit zapojení starších
občanů do života
společnosti a podpora

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

práce negativně ovlivňují
řadu oblastí; značný je
rozsah a intenzita
sociálního vyloučení v
oblasti bydlení.
Úspory jiných výdajů SR (dávky 5. 9. 2016 vláda schválila
pomoci v hmotné nouzi,
Zprávu o plnění Koncepce
sociální
za rok 2015.
služby, zdravotnictví, vězeňství Monitorováno bylo plnění
aj.).
32 opatření.
Prodloužení termínu
Snížení počtu osob ohrožených realizace bylo navrženo u
chudobou, materiální deprivací osmi opatření, jejichž
apod.
termín plnění se
nepodařilo dodržet, a to
zejména z důvodů posunu
termínu předložení
souvisejících opatření.

Další plánované kroky
(9)

Plnění kroků dle
termínů jednotlivých
opatření. Zpráva o
plnění Koncepce za
rok
2016 bude připravena
do 30. 6. 2017.

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

Návrh zákona byl v lednu
2017 postoupen vládě.

Návrh bude dále
pokračovat
legislativním
procesem s cílem
vstupu v účinnost od
1. 1. 2018

Dopady na SR se očekávají u
jednotlivých opatření, zčásti
budou některé činnosti
financovány také
prostřednictvím OPZ a IROP.
Opatření má pozitivní sociální
dopady.
Dopady na SR. Očekávané
pozitivní sociální dopady
(zvýšení kvality života ve
společnosti)

Akční plán projednala
vláda v únoru 2017.

Realizace úkolů
Akčního plánu pro rok
2017.

Probíhalo plnění kroků dle Plnění zbývajících
termínů jednotlivých
kroků dle termínů
opatření.
jednotlivých opatření.
Zpráva za rok 2016
bude připravena do
6/2017.
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2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

3.3.3
Sociální
ochrana

MPSV
(MZd,
ÚV,
MŠMT,
MV,
MK,
MD,
MSp)

3.3.4 Vzdělávání
3.3.4
MŠMT
Vzdělává
ní

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

Popis opatření
(5)

Strategický
dokument pro
oblast přípravy na
stárnutí pro období
2018-2022

Nelegislativní

Materiál navazuje na Národní
akční plán
podporující
pozitivní stárnutí
pro období let 2013
až 2017.

Zavedení
povinného
předškolního
vzdělávání

Legislativní

Opatření je obsaženo
v novele školského zákona.

Opatření je obsaženo
v novele školského zákona.

3.3.4
Vzdělává
ní

MŠMT

Zpřístupnění
Legislativní
mateřských škol
pro děti od dvou let

3.3.4
Vzdělává
ní

MŠMT

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

Nelegislativní

Cíle opatření
(6)

aktivního stárnutí.
Cílem je příprava na
potřeby společnosti v
souvislosti s
demografickým stárnutím
populace, přispět ke
změně přístupu celé
společnosti ke stárnutí,
zlepšit zapojení starších
občanů do života
společnosti a podpora
aktivního stárnutí.
Zpřístupnit předškolní
vzdělávání všem dětem v
rámci rovného přístupu ke
vzdělávání. Zkvalitnění
předškolní přípravy a
snížení odkladů školní
docházky.
Možnost zažádat o přijetí
dětí od dvou let, od r.
2020 nárok na přednostní
přijetí.

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

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

Byly zahájeny práce na
přípravě materiálu.

Materiál bude vládě
předložen v polovině
roku 2017.

Sociální dopady.

Novela školského zákona
vstoupila v účinnost 1. 9.
2017.

Ekonomické – včasný návrat z
rodičovské dovolené do
pracovního procesu,
sociální - sladění rodinného a
pracovního života rodiny.
Opatření je realizováno
Cílem výzvy Inkluzivní
Dopad na SR formou
prostřednictvím projektů z
vzděláván“ je zvýšit inkluzi spolufinancování projektů
výzev OP VVV Inkluzivní
vzdělávání podporou
(alokace Celková alokace výzvy
vzdělávání, Místní akční plány účasti dětí a ze
Inkluzivní vzdělávání je 700 mil.
a plánované Výzvy pro obce
socioekonomicky
Kč, alokace výzvy Místní akční
zapojené v Koordinovaném
znevýhodněného a
plány je 630 mil. Kč, plánovaná
přístupu pro sociálně
kulturně odlišného
alokace Výzvy pro obce je 250
vyloučené lokality a příjem
prostředí. Zaměřuje se na mil. Kč.
projektů.
řešení specifických situací
zejména romských žáků.
Cílem výzvy Místní akční
plány je podporovat
společné plánování nebo
sdílení aktivit v území,
které zlepší kvalitu
vzdělávání ve školách s
důrazem na podporu škol
se slabšími výsledky.
Výzva pro obce se
soustředí na podporu
inkluzivního vzdělávání na
území sociálně

Novela školského zákona
vstoupila v účinnost 1. 9.
2017.
V rámci výzvy Inkluzivní
vzdělávání bylo přijato
celkem 120 žádostí o
podporu v celkovém
objemu 2 768 607 900 Kč.
V dubnu 2016 byla
vyhlášena výzva pro
obce. V červnu 2016 byla
vyhlášena výzva podpora
škol. K 1. 7. 2016 byla
zahájena realizace
individuálního projektu
Inkluzivní a kvalitní
vzdělávání v územích se
sociálně vyloučenými
lokalitami. Prostřednictvím
projektu získají zapojené
obce komplexní podporu
při zavádění principů
inkluzivního a kvalitního
vzdělávání na svém
území.

Vyhodnocení a
zahájení realizace
projektů podpořených
ve výzvách Inkluzivní
vzdělávání a Místní
akční plány. Realizace
projektů škol v rámci
dotovaných šablon.
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2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

3.3.4
Vzdělává
ní

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.

3.3.4
Vzdělává
ní

MŠMT

Opatření za
účelem romské
inkluze ve
vzdělávání
obsažené ve
Strategii romské
integrace 20152020

Nelegislativní

3.3.4
Vzdělává
ní

MŠMT

Kariérní systém a
zvýšení kvality
dalšího vzdělávání
pedagogických
pracovníků

Legislativní i
nelegislativní

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Dopady na státní rozpočet –
kofinancování individuálního
projektu systémového ve výši
15 %., celkové náklady jsou cca
200 mil. Kč.

V průběhu roku 2015 byl
připravován individuální
projekt systémové
Strategické řízení a
plánování ve školách a v
územích.
V průběhu roku 2016 byla
zahájena realizace
projektu Strategické řízení
a plánování ve školách a
v územích.

1. Provést analýzu možnosti
Snížení rozdílů ve
sběru anonymizovaných
vzdělávání.
etnických dat ve vzdělávání.
2. Provést důvodovou analýzu
procesu vzniku
segregovaných škol
3. Navrhnout systém efektivní
podpory žáků/škol

1. Spolupráce probíhá
2. Uzavřena dohoda
resortů o spolupráci na
úkolu.
3. Probíhá příprava výzvy
odpovídající OP VVV,
zapojené subjekty
spolupracují.

Novelizace zákona č.
563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
a prováděcích předpisů
vztahujících se k zavedení
nového kariérního systému.
Realizace individuálního
projektu systémového
Implementace kariérního
systému (IMKA)

SR počítá a výdaji ve výši 19, 8
mil Kč. Uvedená částka je
rozdělena na 2 dotační
programy 1) Podpora integrace
romské komunity;
2) Podpora sociálně
znevýhodněných romských
žáků středních škol,
konzervatoří a studentů vyšších
odborných škol.
Fungující kariérní řád pro Zvýšení atraktivity profese
učitele propojený s
učitele, zvyšování kvality
atestacemi a navázaný na vzdělávání v regionálním
systém odměňování a
školství.
zvýšení kvality dalšího
vzdělávání pedagogických Předpokládané celkové náklady
pracovníků. Mezi lety
IMKA: 510 mil. Kč, z toho 85%
2017 a 2021 dojde k
ESF a 15% státní rozpočet.
postupnému nárůstu
potřebných finančních
prostředků

Na krajské úrovni
vzniknou Centra
podpory strategického
řízení a plánování ve
školách
a v územích a pro
oblast dotací, která
budou poskytovat
poradenské služby
ředitelům škol.
Současně vznikne
systém podpory
slabým školám, který
bude pilotován na 80
školách doporučených
ČŠI. Vznikne metodika
strategického řízení a
plánování, která bude
k dispozici v dalších
fázích projektu školám
nezapojeným do
samotné pilotáže.
1. Průběžné plnění
(dokončení aktivit je
naplánováno do roku
2020).
2. Finalizace úkolu v
roce 2017.
3. Finalizace úkolu v
roce 2017.

listopad 016 – schválení
novely zákona vládou
prosinec 2016 – první
čtení novely zákona v
PSP ČR

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

březen 2017 vytvoření návrhu
podzákonných norem,
včetně standardu
učitele.
září 2017 – účinnost
novely zákona
2018 až 2020 realizace legislativních
změn v praxi a
podpora
pedagogických
pracovníků formou
projektu IMKA
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

3.3.4
Vzdělává
ní

MŠMT

Systémová
podpora
odborného
vzdělávání

3.3.4
Vzdělává
ní

ČŠI

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
Kofinancování ze státního
rozpočtu ve výši 15 %. Hlavním
zdrojem financování je ESF.
Předpokládané celková výše
rozpočtu je 200 mil. Kč.

Nelegislativní

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.

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.

Budování
Nelegislativní
komplexního
systému hodnocení
kvality a efektivity
počátečního
vzdělávání,
podpora
propojování
externího
hodnocení a
vlastního
hodnocení školy,
sledování kvality
vzdělávání v
kontextu
socioekonomických
aspektů, zvyšování
kultury práce s
výsledky
vzdělávání,
podpora
formativních
aspektů
vzdělávání.

Nastavení komplexního
systému hodnocení kvality a
efektivity počátečního
vzdělávání, tvorba metodik
pro propojování externího a
interního hodnocení, tvorba a
sdílení příkladů inspirativní
praxe v konkrétních oblastech
činností škol, tvorba nástrojů
pro hodnocení klíčových
kompetencí a pro zjišťování a
zohledňování
socioekonomických
charakteristik. Pravidelně
hodnotit výsledky vzdělávání
v předmětech i
gramotnostech, i
mezinárodním kontextu.

Rozvoj kultury učení,
Zvýšení kvality a efektivity
vyučování i hodnocení,
vzdělávání.
dokončení komplexního
systému metod, postupů a
nástrojů pro hodnocení
kvality a efektivity
počátečního vzdělávání a
jejich sdílení s dalšími
aktéry ve vzdělávání,
podpora zvyšování kvality
vzdělávání každého
dítěte, žáka a studenta a
podpora pro efektivní
řízení vzdělávací soustavy
na základě relevantních,
komplexních a kvalitativně
silných informací a dat.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

V prosinci 2016 byla
vyhlášena výzva OP VVV
na podporu odborného
vzdělávání formou
zjednodušeného
výkaznictví, tzv. šablon.
Výzva podporuje
osobnostně profesní
rozvoj pedagogů,
spolupráce škol a
zaměstnavatelů, využití
cizích jazyků ve výuce,
aktivity rozvíjející ICT a
polytechnické vzdělávání
a doučování žáků
ohrožených školním
neúspěchem. V roce 2016
byl schválen materiál s
názvem „Tvorba a revize
kurikulárních dokumentů v
předškolním, všeobecném
a odborném vzdělávání”.
Došlo k vytvoření a sdílení
modelu tzv. kvalitní školy
a na něj navázaných
hodnotících kritérií;
vytvoření nástrojů pro
hodnocení gramotností;
etablování mezinárodních
šetření typu PISA jako
standardní součásti
činností ČŠI; vývoj
podpůrných informačních
systémů, např. pro
ověřování výsledků žáků
nebo pro tvorbu a
administraci školních
vzdělávacích programů;
změna taktiky a orientace
činností ČŠI směrem k
umenšování významu
formálních kontrol ve
prospěch hodnocení
pedagogických procesů.

Revize Rámcových
vzdělávacích
programů v oblasti
středního vzdělávání
budou připravené do
roku 2019.

Vytvoření metodik pro
další propojování
externího a interního
hodnocení na úrovni
systému i škol a
školských zařízení,
tvorba příkladů
inspirativní praxe ve
vymezených oblastech
činností škol, tvorba
metod, postupů a
nástrojů pro
hodnocení klíčových
kompetencí, tvorba
metod, postupů,
nástrojů a indikátorů
pro monitoring
spravedlivosti
vzdělávacího systému
a pro zjišťování
socioekonomických
charakteristik a jejich
zohledňování při
hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků
vzdělávání.
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

3.3.4
Vzdělává
ní

MŠMT

Nový model
Nelegislativní
financování
veřejných vysokých
škol (VVŠ)

3.3.5 Podpora migrace
3.3.5
MPO,
Pilotní projekt:
Podpora MZV
Zvláštní postupy
migrace
pro vysoce
kvalifikované
zaměstnance z
Ukrajiny a Režim
zvláštního
zacházení pro
kvalifikované
zaměstnance
z Ukrajiny

3.3.5
Podpora

MV

Podpora příchodu
kvalifikovaných

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

Nelegislativní

Legislativní
(novelizace

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
Pozitivní dopady na stabilitu a
strategické plánování VVŠ.
Zajištění dostatečného počtu
pracovníků v prioritních
oborech veřejného sektoru.

Stav realizace

Zavedení nového modelu
financování veřejných
vysokých škol od roku 2018.

Zavedení stabilního
způsobu financování VVŠ
a vytvoření podmínek pro
jejich postupnou
diverzifikaci. Zvyšování
kvality prostřednictvím
soutěže vysokých škol o
dodatečné prostředky na
základě určených kritérií
kvality a výkonu.
Zohlednění poptávky po
určitých vysokoškolských
kvalifikacích. Postupné
zavádění prvků víceletého
financování.

Projekt je určen pro tuzemské
zaměstnavatele, kteří
dlouhodobě nemohou obsadit
volné pracovní místo vysoce
kvalifikovaným specialistou,
resp. kvalifikovaným
zaměstnancem, z řad občanů
ČR nebo EU.

Cílem projektu Zvláštní
postupy pro vysoce
kvalifikované
zaměstnance z Ukrajiny,
který funguje od konce
roku 2015, je dosáhnout
časových úspor při
přijímání a vyřizování
žádostí o zaměstnanecké
a modré karty pro
specialisty z Ukrajiny, kteří
budou na území ČR
vykonávat vysoce
kvalifikovanou práci v
oblasti výroby, služeb
nebo ve veřejném sektoru.
Obdobné platí pro Režim
zvláštního zacházení pro
kvalifikované
zaměstnance z Ukrajiny.

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

Vytvoření nových
migračních nástrojů

Příliv zahraničních investic,
tvorba pracovních míst,

Zavedení povolení
k dlouhodobému pobytu za

Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

2/2017: Připraveny
základní teze nového
modelu financování.

6/2017: Projednání
principů nového
modelu s orgány
reprezentace
vysokých škol a
sociálními partnery.
10/2017: Novelizace
Pravidel pro
poskytování příspěvku
a dotací veřejným
vysokým školám
Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy
12/2017: Zajištění
potřebného objemu
prostředků v rozpočtu
MŠMT, v rámci
ukazatele vysoké
školy

Pilotní projekt Ukrajina
funguje a plní svůj cíl, byť
jeho roční kvóta byla v
prvním roce od spuštění
naplněna z poloviny. V
prvním roce fungování
bylo do Pilotního projektu
Ukrajina zařazeno celkem
229 uchazečů (roční kvóta
500).
Cílová skupina uchazečů
byla v listopadu 2016
rozšířena o rodinné
příslušníky.

Vzhledem k
obrovskému zájmu o
projekt Režimu
zvláštního zacházení
pro kvalifikované
zaměstnance z
Ukrajiny ze strany
zaměstnavatelů bylo v
únoru 2017 vládou ČR
rozhodnuto o navýšení
původní kapacity.
Kvóta 3 800 osob
ročně proto byla
usnesením vlády ze
dne 8. 2. 2017
dvojnásobně
navýšena.

Režim zvláštního
zacházení pro
kvalifikované
zaměstnance z Ukrajiny
byl schválen vládou ČR v
červenci 2016. Do Režimu
Ukrajina bylo ke 12. 4.
2017 zařazeno celkem
5872 uchazečů.

Dne 7. dubna 2017
novelizaci zák. č.

Zavedení nových
migračních nástrojů do
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

pracovníků ze
zahraničí

migrace

3.3.5
Podpora
migrace

3.3.5
Podpora
migrace

Název opatření
(3)

MPO /
MZV
(MPSV,
MV)

MPO,
MV
(MZV,
MPSV,
SPČR)

Projekty Fast
Track, Welcome
Package pro
investory

Úprava zácviku

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

Popis opatření
(5)

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

účelem investování. Zavedení
migračních vládních
programů za účelem
dosažení ekonomického nebo
jiného významného přínosu
pro ČR. Implementace
unijních směrnic
o vnitropodnikově
převedených zaměstnancích.

sloužících investorům,
vybraným
zaměstnavatelům a
nadnárodním firmám
s pobočkami v ČR, kteří
potřebují kvalifikované
pracovníky ze zahraničí.

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
zahraničním pracovníkům a
investorům, podpořit příliv
přímých zahraničních investic,
zvýšit konkurenceschopnost
ČR a pokrýt nedostatek
pracovních sil na trhu práce
ČR.

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

Nelegislativní

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

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
zlepšení služeb státu vůči
zaměstnavatelům.

Stav realizace

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.

Projekt Fast Track
funguje, plní svůj cíl,
zájem cizinců se v roce
2016 zvýšil, byla
překročena kvóta 100
osob ročně.

Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

326/1999 Sb., schválila
Poslanecká sněmovna,
návrh bude dále
postoupen k projednání
Senátu.

praxe po účinnosti
novely.

Transformace do
podoby vládou
schválených programů
za účelem dosažení
ekonomického nebo
jiného významného
přínosu pro ČR po
Projekt Welcome Package účinnosti novely
pro investory funguje, plní zákona o pobytu
svůj cíl, zájem cizinců se
cizinců a souvisejících
blíží roční kvótě 100 osob. předpisů.
Pokračování debaty o
možnostech
usnadnění přístupu
pracovníků
chybějících na českém
pracovním trhu.

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

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

Institut zácviků je
využíván řádově stovkami
osob ročně.

Projekty budou
nabytím účinnosti
nové právní úpravy
vstupu a pobytů
cizinců na území ČR
transformovány do
podoby vládou
schválených programů
za účelem dosažení
ekonomického nebo
jiného významného
přínosu pro ČR.
V roce 2017 bude
pokračovat realizace
zácviků
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

3.3.5
Podpora
migrace

MV
(MZV,
MPO,
MF, ÚV)

Strategie migrační
politiky ČR

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

Popis opatření
(5)

Nelegislativní

Plnění cílů Strategie
schválené vládou v roce
2017.

Cíle opatření
(6)

Aktivní a flexibilní legální
imigrační politika
vycházející z aktuálních i
dlouhodobých potřeb ČR
Žádoucí objem legální
migrace v souladu s
absorpčními kapacitami a
integračními opatřeními.

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
Posílení bezpečnostních prvků
imigračního procesu a
prevence bezpečnostních rizik.

Implementace závazků v
oblasti
schválených unijních
předpisů

3.3.5
Podpora
migrace

MV
(MPSV,
MŠMT,
MMR,
MPO,
MZ, MK)

Koncepce
integrace cizinců –
Ve vzájemném
respektu

3.4.1 Reforma regulovaných povolání
3.4.1
MŠMT
Zrychlit reformu
Reforma
regulovaných
regulova
povolání a při tom
ných
se zaměřit na
povolání
zrušení
neodůvodněných a
neúměrných
požadavků.

3.4.2 Podnikatelské prostředí
3.4.2
MPO
Snižování
Podnikat
administrativní
elské
zátěže podnikatelů
prostředí

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Nástroje k dosahování
cílů v oblasti legální
migrace uvedené ve
Strategii migrační politiky
jsou splněny nebo plněny
průběžně.
V současnosti je
připravován „Režim
student“. Cílem projektu
inspirovaného tzv.
Režimem Ukrajina je
zefektivnit průběh řízení o
žádostech o pobytová
oprávnění za účelem
studia.
Plnění postupu při
realizaci Koncepce
integrace cizinců
jednotlivými resorty
průběžně dle schváleného
harmonogramu.
Koordinací pověřeno MV.

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

Nelegislativní

Plnění cílů Koncepce
integrace cizinců

Zajištění integrace jako
podmínky prospěšnosti
migrace. Podpora
nekonfliktního soužití
s cizinci, zajištění sociální
soudružnosti, prevence
vzniku negativních
sociálních jevů. Zajištění
ochrany práv bezpečnosti
všech obyvatel ČR.

Posílení prospěšnosti migrace,
podpora pozitivního přijetí
cizinců majoritou, zvýšení
informovanosti a dodržování
práv a povinností ze strany
migrantů.

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.

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

Byl vypracován Národní
akční plán, který byl v
lednu 2016 zaslán EK
Některé legislativní změny
obsažené v akčním plánu
byly přijaty, další jsou
stále v legislativním
procesu.

Realizace akčního
plánu a dokončení
legislativního procesu
novelizačních návrhů.
Vyhodnocení
doporučení EK k
profesní regulaci do
poloviny roku 2017, ve
druhém pololetí
zahájení jednání s EK
o míře přiměřenosti
dotčených regulačních
opatření, příp.
příprava návrhů změn
profesní regulace.

Nelegislativní

Opatření vedoucí ke
snižování administrativní
zátěže pro podnikatele.

Nižší administrativní zátěž Bez dopadu na státní rozpočet.
pro podnikatele.
Zlepšení podnikatelského
prostředí a zvýšení
konkurenceschopnosti ČR,
snížení nákladů podnikatelů.

V průběhu roku 2016 bylo
realizováno nové
přeměření zátěže
podnikatelů a nyní
probíhá jeho

Do 30. 6. 2017 bude
vládě ČR předložena
Informace o snižování
administrativní zátěže
podnikatelů za rok
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí

MPO

Podpora malých a
středních podniků
(MSP)

Nelegislativní

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí

MPO

Informovanost
Nelegislativní
podnikatelské sféry

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí

MPO
(MZV,
MF,
MZe,
MMR,
MŽP,
MO)

Podpora exportu

Nelegislativní

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Realizace opatření Koncepce
podpory malých a středních
podnikatelů na období let
2014-2020.
Pro rok 2017 jsou veškerá
opatření uvedena v Akčním
plánu podpory malých a
středních podnikatelů na rok
2017.

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

Bez dopadů na státní rozpočet.

Reformní aktivity v oblasti
informování podnikatelské
sféry – především reforma
elektronického JKM

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

Zvýšení informovanosti
podnikatelů a občanů ČR

Podpora podnikatelů formou
nabídky služeb pro exportéry
a snížení administrativní
zátěže zefektivněním
informačních systémů a
procesů, vytvoření
kontaktních míst nabízejících
vývozcům služby státu v
regionech tzv.„one-stop-shop

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

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

vyhodnocení.
V roce 2016 byly v rámci
Expertní skupiny pro
snižování administrativní
zátěže podnikatelů
vyřešeny 2 náměty od
podnikatelů (z 11
řešených). Její činnost je
úspěšná a bude
pokračovat i v dalším
období.
V průběhu r. 2016 byla
postupně realizována
opatření zakotvená v
Koncepci podpory MSP
na období let 2014-2020.
V Akčním plánu MSP
2016 bylo nadefinováno
48 opatření rozčleněných
do čtyř hlavních
strategických priorit:
Příznivé podnikatelské
prostředí pro MSP;
Přístup k financím;
Internacionalizace
podnikání MSP a
Energetické úspory v
podnikání MSP.
V prosinci 2016 byly
aktualizovány texty
týkající se eJKM na webu
www.businessinfo.cz .

2016. Její součástí
bude návrh postupu v
této agendě na další
období.
V roce 2017 bude
pokračovat i činnost
Expertní skupiny pro
snižování
administrativní zátěže
podnikatelů.
V roce 2017 se bude
pokračovat v realizaci
opatření. Také bude
zahájená
implementace Akčního
plánu podpory MSP
na rok 2017.

V první polovině roku
2017 by měla být
spuštěna
aktualizovaná verze
eJKM.
Dále by v návaznosti
na iniciativy přijímané
na unijní úrovni mělo
dojít k představení
Jednotné digitální
brány.
V rámci Klientského
V roce 2017 bude
centra pro export bylo
otevřena zahraniční
přijato 534 dotazů (za
kancelář CzechTrade
stejné období minulého
v Nigérii a posíleno
roku 498, tj. nárůst 7,2 %). zastoupení v USA,
Firmy ze 78 % poptávají a dále bude probíhat
získávají služby zdarma.
optimalizace sítě,
55 % dotazů přijato eprioritou je posilování
mailem, 28 % telefonicky, přítomnosti především
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Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

pro export“. Pro podporu
koordinace spolupráce
exportu vláda maximálně
všech zainteresovaných
využije ekonomické
subjektů.
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
podnikatelským sektorem.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

13 % formou osobního
jednání. Z hlediska teritorií
se nejvíce dotazů týkalo
Německa, Ruska, USA,
Číny, Íránu, Rakouska a
Polska.

v zemích mimo EU.

K 31. prosinci 2016 tvořilo
zahraniční síť agentury
CzechTrade 50
zahraničních kanceláří.
Agentura CzechTrade
otevřela v roce 2016 nové
zahraniční kanceláře v
Singapuru, Íránu, Indii a
Peru a ČLR.
Agentura CzechTrade v
roce 2016 zahájila činnost
5 regionálních exportních
konzultantů (Ostrava,
Brno, Pardubice, Ústí n.
Labem, Plzeň).

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí

MPO

Rámec rozvoje
Nelegislativní
České obchodní
inspekce jako
moderního
dozorového orgánu

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.

V roce 2016 vznikl
Společný nástroj
financování aktivit
ekonomické diplomacie. V
rámci fungování tohoto
nástroje jsou financovány
zejména projekty
ekonomické diplomacie
(schváleno 240 projektů
ekonomické diplomacie),
dále posílení vybraných
zastupitelských úřadů o
expertní místní
ekonomické síly a dále
zajištění
marketingových/sektorový
ch materiálů.
Materiál byl schválen
vládou dne 16. 3. 2016.
Průběžně jsou
naplňována stanovená
opatření.
Dne 14. 12. 2016
schválila vláda návrh

Síť regionálních
exportních konzultantů
CzechTrade bude v
roce 2017 rozšířena
na další kraje tak, aby
byly pokryty všechny
regiony ČR a
poskytovány
informace o službách
agentury CzechTrade.
V roce 2017 je
plánováno uspořádat
28 českých oficiálních
účastí na zahraničních
výstavách a veletrzích.
Na rok 2017 je
připravována účast
ČR na Mezinárodní
specializované
výstavě EXPO Astana
2017.
V roce 2017 se
připravuje rozšíření
Společného nástroje
financování aktivit
ekonomické
diplomacie o další
instituce.

Opatření obsažená v
materiálu budou v
období 2017 – 2019
postupně realizována,
včetně nárokování
finančních prostředků
ze státního rozpočtu.
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí

MSp

Zlepšení
insolvenčního
prostředí

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

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí

Mze

Posílení exportní
výkonnosti
zemědělskopotravi
nářského
sektoru

Nelegislativní

Popis opatření
(5)

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.

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

Cíle opatření
(6)

Hlavním cílem novely je
především důsledná
ochrana práv účastníků
insolvenčního řízení,
posílení dohledových
pravomocí 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.
Vytvoření podmínek pro
posílení
výkonosti a diverzifikace
zemědělskopotravinářského
exportu.

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

Dopad na státní rozpočet
souvisí s navýšením množství
systemizovaných míst. Cca
14,1 mil. Kč ročně; jednorázové
výdaje cca 400 tis. Kč.

Cca 35 mil. Kč ročně.
Zvýšení hodnoty a diverzifikace
českého zemědělskopotravinářského
exportu mimo země EU
(zejména
východní teritoria).

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

zákona, kterým se mění
zákon o ČOI, který
zakotvuje některá
legislativní opatření.
Zákon je ve druhém čtení
v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR.
Návrh zákona byl dne 14.
2. 2017 podepsán
prezidentem.

Účinnost zákona se
předpokládá k 1. 6.
2017.

Nastavení úzké
spolupráce s dalšími
resorty v oblasti podpory
exportu. V rámci
proexportních opatření
byli vysláni čtyři
zemědělští diplomaté a
došlo k rozšíření Projektů
na podporu ekonomické
diplomacie v zemědělské
oblasti v mimounijních
zemích. Došlo k rozšíření
podpory podnikatelských
subjektů na výstavách a
veletrzích z oblasti
agrobyznysu
organizovaných i
neorganizovaných MZe v
mimounijních zemích.

Příprava kroků k
vyslání zemědělských
diplomatů do dalších
třech zemí (USA,
Japonska a Libanonu).
Výběr dalších dvou
teritorií pro
zemědělské
diplomaty. Ve
spolupráci s MZV
zřízení místních sil pro
oblast podpory
exportu v sektoru
zemědělství na
Ukrajinu a do
Kazachstánu. Zvýšení
počtu Projektů na
podporu ekonomické
diplomacie v sektoru
zemědělství.
Incomingové mise v
oblasti
agropotravinářského
sektoru. Mise vedení
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(1)

3.4.2
Podnikat
elské
prostředí

Gestor
(Spolugestor)
(2)

MPO
MZP,

Název opatření
(3)

Ekoaudit

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

Nelegislativní

3.4.3 Kvalita veřejné správy a legislativního prostředí
3.4.3
MV
Implementace
Legislativní
Kvalita
zákona č.
veřejné
234/2014 Sb. o
správy a
státní službě
legislativ
ního
prostředí

Popis opatření
(5)

MV

Zákon o
odpovědnosti za

Legislativní

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

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.

1) Zákon č. 24/2017 Sb.,
kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím
právní úpravy rozpočtové
odpovědnosti.
V části devatenácté tohoto
zákona je zařazena novela
zákona o státní službě.

Cílem navržené
novelizace prováděné
prostřednictvím
sněmovního tisku 798 je
reagovat na vyhodnocení
dosavadní úspěšnosti
aplikace zákona o státní
službě od nabytí jeho
účinnosti a přinést klíčové
okruhy změn a vylepšení,
jež reagují na zjištěné
nedostatky aplikační
praxe. To se týká zejména
organizace výběrových
řízení a obecně procesu
přijímání státních
zaměstnanců do
služebního poměru. Cílem
je zjednodušit a zvýšit
vlastní efektivitu
výběrových řízení,
motivovat uchazeče k
podání žádosti o přijetí do
služebního poměru a dále
provést změny zákona o
státní službě, které
napomohou jeho
implementaci, i v dalších
oblastech.
Sjednocení podmínek
odpovědnosti za

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

2) Zákon č. 66/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č.
378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o
léčivech), ve znění pozdějších
předpisů, a další související
zákony).
V části čtvrté tohoto zákona je
zařazena novela zákona o
státní službě.

3.4.3
Kvalita

Cíle opatření
(6)

3) V průběhu roku 2016
připravilo Ministerstvo vnitra
pozměňovací návrh k
senátnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č.
234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 798).
Zákon upravuje odpovědnost
fyzických, právnických a

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

ministerstva s
podnikatelským
doprovodem, oficiální
výstavy a veletrhy,
další prohloubení
spolupráce s
institucemi exportního
financování (ČEB a
EGAP).
Od 1. 1. 2017 začíná nové Sběr podnětů od
dvouleté screeningové
podnikatelské sféry,
období. Podněty budou
verifikace podnětů a
postupně shromažďovány jejich předběžné
a materiál bude do konce zpracování (realizuje
roku 2018 předložen
MPO).
vládě.
1) 1/2017 – vyhlášení ve
Sbírce zákonů, 1/2017 –
účinnost.

Naplňování zákonných
ustanovení zákona o
státní službě.

2) 3/2017 – vyhlášení ve
Sbírce zákonů, 4/2017 –
účinnost.

Spolupráce ČR s EK
ve věci naplňování
závazků vyplývajících
z Dohody o partnerství
pro programové
období 2014–2020.

3) Schváleno
Poslaneckou sněmovnou;
5/2017 – předpokládané
vyhlášení ve Sbírce
zákonů;
6/2017 – předpokládaná
účinnost.
Současně probíhá
implementace služebních
předpisů.

Zefektivnění řízení o přestupku.

Další plánované kroky
(9)

Srpen 2016 – vyhlášení
ve Sbírce zákonů jako

Červenec 2017 –
účinnost.
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

přestupky a řízení
o nich

podnikajících fyzických osob
za přestupek a pravidla
přestupkového řízení.

Cíle opatření
(6)

přestupky fyzických osob
a dosavadní správní
delikty právnických a
podnikajících fyzických
osob, které se
přejmenovávají na
přestupky
Efektivní využívání
zpětného přezkumu (expost RIA) v stávajícím
legislativním procesu.

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)
zákon č. 250/2016 Sb.

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

ÚV MLP

Návrh na zavedení Nelegislativní
mechanismu
pravidelného a
systematického
přezkumu účinnosti
právních předpisů

Přezkum právních předpisů
jakožto součást legislativního
procesu v ČR není využíván.
V současné době chybí jasný
rámec celého procesu.

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí
3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

Koordin
átor
digitální
agendy
(MLP)

Vytvoření dílčí
metodiky pro
tvorbu
legislativních
předpisů a pro RIA
z pohledu digitální
agendy
Zákon o registru
smluv

Nelegislativní

Integrace společných principů Sjednocení základních
Zvýšení kvality normotvorby.
právních předpisů vznikajících principů u návrhů předpisů
v návaznosti na rozvoj
s přesahem k digitalizaci
digitalizace.

Pracovní návrh metodiky
(TA ČR) a její konzultace
s MLP.

Legislativní/
Nelegislativní

Zřízení centrálního
elektronického registru smluv
pro uveřejňování některých
smluv uzavřených některými
zejm. veřejnoprávními
subjekty. Tento zákon
upravuje zvláštní podmínky
účinnosti některých smluv,
jejich uveřejňování
prostřednictvím registru smluv
pomocí elektronických
formulářů umístěných na
Portálu veřejné správy.
Zákonem se také zřizuje
registr smluv jako informační
systém veřejné správy
sloužící k uveřejňování smluv
podle tohoto zákona.

Uveřejňování určitých
smluv uzavřených
některými veřejnoprávními
subjekty prostřednictvím
centrálního elektronického
registru smluv.

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

3.4.3
Kvalita

ÚV MLP

Implementace
Vládní koncepce

Nelegislativní

Dokument vymezuje čtyři
prioritní oblasti vládního boje

Hlavní pozornost je
zaměřena na oblast

Faktické snížení míry korupce i
jejího subjektivního vnímání v

Zákon o registru smluv
nabyl účinnosti dnem 1. 7.
2016 vyjma ustanovení §
6 a 7. MV vybudovalo
informační systém registru
smluv navázaný na
informační systém
datových schránek. K
1. 7. 2016 byl spuštěn
ostrý provoz registru
smluv. K únoru 2017 bylo
v registru smluv celkově
zveřejněno 309 487 smluv
od 5 246 subjektů. Byly
vypracovány metodiky k
aplikaci zákona o registru
smluv, pořádána 2 kola
roadshow po krajských
městech, zřízen helpdesk
ISRS s emailovou
adresou
registrsmluv@mvcr.cz a
telefonickou podporou
uživatelům.
Usnesením vlády ze dne
15. 12. 2014 č. 1057 byla

MV

Další plánované kroky
(9)

Zvýšení kvality legislativního
procesu

Příprava rámcového
dokumentu a jednání
pracovní skupiny.

Příprava návrhu
v rámci pracovní
skupiny. Projednání
na Řídicím výboru pro
modernizaci veřejné
správy a Radou vlády
pro veřejnou správu.
T: 31. 12. 2017
Projednání metodiky
s ministerstvy a
sociálními a
hospodářskými
partnery a její
následná finalizace.
Ustanovení § 6 a 7
zákona, tedy sankce
neúčinnosti a zpětné
neplatnosti smlouvy
při jejím neuveřejnění,
nabude účinnosti
dnem 1. 7. 2017. MV
pořádá v průběhu
března a dubna 2017
další roadshow po
krajských městech pro
podporu uživatelů
registru smluv.
Připravuje se nová
verze informačního
systému, která
odstraní některé dílčí
drobné nedostatky.

Průběžné plnění úkolů
obsažených v Akčním
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(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

Název opatření
(3)

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

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
ČR; zlepšení právního prostředí
v ČR; zvyšování
transparentnosti a důvěry v
rozhodovací procesy, dále je
očekáván také pozitivní dopad
na SROV.

Stav realizace

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
obsahují vybraná
protikorupční opatření
legislativní a nelegislativní
povahy.
Opatření zakotvená v Akčním
plánu na následující období
směřují k posílení
transparentnosti veřejné
správy, otevřeného přístupu k
informacím a podpoře
participace občanů na
rozhodování státu.

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.

Akční plán naplňuje
hodnoty iniciativy
Partnerství pro otevřené
vládnutí – přístup k
informacím, účast
veřejnosti, odpovědnost,
technologie a inovace.

Závazky směřují ke zlepšování
veřejných služeb, zvyšování
veřejné integrity,
hospodárnějšímu nakládání s
veřejnými zdroji a vytváření
bezpečných komunit.

Zlepšení postavení osob
v pracovněprávních vztazích,
které ve veřejném zájmu
a za stanovených podmínek
učiní na základě
důvěryhodných skutečností
trestní oznámení pro trestný
čin. 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.
Snížení potenciálu osob jednat

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

ÚV MLP

Implementace
Nelegislativní
Akčního plánu
Partnerství pro
otevřené vládnutí
České republiky na
léta 2016 až 2018

3.4.3
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

ÚV MLP

Návrh zákona
zajišťujícího
ochranu
oznamovatelů
(novela zákona č.
99/1963 Sb.,
občanský soudní
řád, ve znění
pozdějších
předpisů)

Legislativní

Zajistit lepší ochranu a
postavení osobám, které
ve veřejném zájmu učiní
na základě důvěryhodných
skutečností u orgánu činného
v trestním řízení trestní
oznámení pro trestný čin, o
němž se dozví zejména
v rámci výkonu svého
zaměstnání.

Cílem je dosáhnout co
nejmenšího zásahu do
systematiky českého
právního řádu a zároveň
poskytnout
oznamovatelům lepší
procesní postavení v
případných soudních
sporech se
zaměstnavatelem.
Opatření obsažená v
návrhu zákona mají
sloužit nejen k ochraně
potenciálních
oznamovatelů
protiprávního jednání, ale
hlavně k prevenci takto
páchané činnosti obecně.

3.4.3

ÚV -

Návrh zákona,

Legislativní

Návrh zákona navazuje na

Cílem této právní úpravy

Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

schválena Vládní
koncepce boje s korupcí
na léta 2015 až 2017.
Akční plán boje s korupcí
na rok 2017 byl schválen
usnesením vlády ze dne
19. 12. 2016 č. 1169.

plánu boje s korupcí
na rok 2017. Příprava
protikorupčního
strategického
dokumentu na
navazující období.

Akční plán byl schválen
usnesením vlády č. 566
ze dne 22. 6. 2016.
V průběhu roku 2016 byly
formulovány nové
závazky ČR vůči
mezinárodní iniciativě
OGP (Open Government
Partnership). Jedná se o
závazky v tematických
oblastech: implementace
přijatého zákona o státní
službě, zpřístupnění dat a
informací a vytváření
bezpečných komunit.
Na základě materiálu
Návrh alternativ
legislativního řešení
ochrany oznamovatelů,
který byl schválen vládou
dne 11. 7. 2016, bylo
přistoupeno ke zpracování
návrhu zákona, kterým se
mění některé zákony
v souvislosti s ochranou
oznamovatelů
protiprávního jednání.
Návrh zákona byl
schválen vládou dne 8. 2.
2017.

Průběžné plnění úkolů
a vypracování
průběžné
sebehodnotící zprávy
Akčního plánu podle
pravidel iniciativy
OGP.

Návrh zákona byl

Dokončení

Dokončení
legislativního procesu.
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Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

MLP

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

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

3.4.4.
MMR,
Zadávání (MV,
veřejných MF)
zakázek

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

Legislativní

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace

Úpravy budou mít pozitivní
dopad na státní rozpočet a
ostatní veřejné rozpočty. V
souvislosti se zjednodušením
podlimitního řízení a se
snížením administrativní
náročnosti těchto řízení lze
počítat na straně zadavatelů s
úsporou časovou i finanční.
Bude-li zadávací řízení
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.
Realizací, ve strategii
uvedených opatření, dojde dle
odhadů MMR k úspoře nákladů
na provoz elektronických
nástrojů pro zadávání veřejných
zakázek ve výši 134,5 mil. Kč.

Zákon nabyl účinnosti dne Nejsou plánovány.
1. 10. 2016

souběžně projednávaný návrh
ústavního zákona, kterým se
mění ústavní zákon č. 1/1993
Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních
zákonů a fakticky jej provádí.

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 a
obchodní korporace s
majetkovou účastí státu.

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

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

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
implementaci změn týkajících

Hlavními cíli strategie
jsou: (i) optimalizace
provozu jednotlivých
modulů začleněných do
Národní infrastruktury pro
zadávání veřejných
zakázek – NIPEZ (ii)
podpora elektronizace
Strategie nemá dopad na
zadávání VZ mezi
sociální nebo životní prostředí.
zadavateli a dodavateli (iii)
implementace opatření
souvisejících s

Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

společně s návrhem
legislativního procesu.
ústavního zákona, kterým
se mění ústavní zákon č.
1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění
pozdějších předpisů
projednáván Senátem.
Oba návrhy byly Senátem
zamítnuty. Návazně došlo
ke zpracování nového
návrhu obou zákonů. Tyto
materiály byly v průběhu
října schváleny vládou a
postoupeny k projednání
do Poslanecké sněmovny
(sněmovní tisky č. 947 a
948)

18. 1. 2016 – Schválení
Do konce dubna 2017
strategie vládou (usnesení bude vládě ČR
č. 25).
předložena zpráva o
plnění strategie za
Květen 2016 – ustavení
předchozí kalendářní
meziresortní pracovní
rok. Za rok 2016 bude
skupiny pro funkčnost
obsahovat shrnutí
Národního elektronického významných událostí v
nástroje (PS).
roce 2016
Od vzniku PS bylo
souvisejících se
realizováno celkem
strategií, zprávu o
7 termínů jednání PS.
činnosti řídící skupiny
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Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

povinného
používání NEN

3.4.5. Digitální ekonomika a Společnost 4.0
3.4.5.
MPO
Snižování nákladů Legislativní
Digitální (ČTÚ)
na výstavbu
(návrh
ekonomik
vysokorychlostních zákona,
aa
sítí elektronických
kterým se
Společno
komunikací a
implementuje
st 4.0
zjednodušení
směrnice
procesu výstavby
2014/61/EU o
opatřeních ke
snížení
nákladů na
zavádění
vysokorychlos
tních sítí
elektronickýc
h komunikací
do českého
právního
řádu)
3.4.5.
MPO
Přechod zemského Nelegislativní
Digitální (MK,
digitálního
ekonomik ČTÚ,
televizního vysílání
aa
RRTV)
z DVB-T na
Společno
technologicky vyšší
st 4.0
standard DVB-T2

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Celkem bylo řešeno 112
požadavků, 63 z nich bylo
akceptováno.
K 20. 12. 2016 bylo
nasazeno 11 požadavků
(release 5.1), další jsou v
přípravě k nasazení v 1.
čtvrtletí 2017, ve stejném
období se předpokládá i
nasazení požadavků pro
nadresortní
centralizované zadávání.

strategie, zprávu o
činnosti pracovní
skupiny pro funkčnost
NEN, podrobný popis
plnění jednotlivých
opatření a shrnutí
prvního roku realizace
opatření strategie.

se elektronizace zadávání
veřejných zakázek (v
souvislosti s evropských
zadávacích směrnic, nařízení
eIDAS a směrnice k efakturaci); (iii) formulovat
soustavu cílů strategie
elektronizace procesu
zadávání veřejných zakázek
do roku 2020.

elektronizací VZ vzešlých
z rozvoje jak národních,
tak evropských projektů
elektronizace veřejné
správy

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

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

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

Návrh zákona byl
schválen na jednání vlády
dne 5. října 2016. Dne 24.
února proběhlo druhé
čtení návrhu zákona na
schůzi Poslanecké
sněmovny PČR.

Navazující legislativní
kroky budou
upřesněny v souladu
se stavem
projednávání návrhu
novely v PČR.

Zajištění bezplatného
přístupu k digitálnímu
pozemnímu TV vysílání
na celém území ČR při
současném uvolnění
pásma 700 MHz.

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.

Strategie rozvoje
zemského digitálního
televizního vysílání,
včetně postupu přechodu
na technologicky vyšší
standard DVB-T2/HEVC,
byla schválena vládou
dne 20. července 2016
usnesením č. 648. K 31.
lednu 2017 byla vládě ČR
pro informaci předložena
Zpráva o stavu realizace
rozvoje zemského
digitálního televizního
vysílání.
Dále byly dne 30. ledna
2017 vládou ČR

Novely nařízení vlády
č. 153/2005 Sb.
a č. 154/2005 Sb.
budou předloženy
Parlamentu ČR.
Tzv. diginovela bude
předložena vládě ČR
a Legislativní radě
vlády k přípravě
stanoviska.
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Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

3.4.5.
MPSV
Digitální
ekonomik
aa
Společno
st 4.0

Práce 4.0

nelegislativní

3.4.5.
MŠMT
Digitální
ekonomik
aa
Společno
st 4.0

Vzdělávání 4.0

Nelegislativní

Strategický rámec
rozvoje veřejné
správy ČR pro
období 2014-2020

Nelegislativní

3.4.6 eGovernment
3.4.3
MV
Kvalita
veřejné
správy a
legislativ
ního
prostředí

Implementační
plány
Strategického
rámce rozvoje
veřejné správy ČR
pro období 20142020

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Opatření nemá přímý dopad na
státní rozpočet, v případě
realizace opatření lze očekávat
příznivý dopad na hospodářství
ČR ve smyslu včasné přípravy
na očekávané změny trhu
práce v podmínkách 4.
průmyslové revoluce

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

schváleny dvě novely
nařízení, a to novela
nařízení vlády č. 153/2005
Sb. o stanovení způsobu
a výše tvorby prostředků
radiokomunikačního účtu
a způsobu jejich čerpání a
novela nařízení vlády č.
154/2005 Sb. o stanovení
výše a způsobu výpočtu
poplatků za využívání
rádiových kmitočtů a čísel.
Vyhotovena studie Práce Projednání akčního
4.0 a na ní navazující
plánu Práce 4.0 se
akční plán
sociálními partnery v
rámci RHSD (1Q
2017) a integrace
tohoto plánu do širšího
vládního opatření, tj.
do Akčního plánu
Společnosti 4.0

Ve 2. polovině roku 2016 byl z
podnětu MPSV vypracován
analytický materiál Práce 4.0
popisující očekávané dopady
4. průmyslové revoluce na
český trh práce. Na základě
tohoto materiálu vypracovalo
MPSV akční plán obsahující
soubor konkrétních opatření
kladoucí si za cíl připravit
český trh práce na očekávané
změny
Materiál identifikuje výzvy ve
vzdělávání v souvislosti s
očekávaným nástupem
nových trendů zahrnujících
mj. větší zapojení digitálních
technologií do vzdělávacích
procesů.

Připravit český trh práce,
včetně pracovní síly a
státní správy na dopady 4.
průmyslové revoluce na
trh práce s cílem udržet
maximální možnou míru
zaměstnanosti.

Iniciativa Vzdělávání 4.0
Posílení připravenosti na
má za cíl podpořit větší
potenciální výzvy pro
soulad vzdělávacího
vzdělávací systém.
systému a jeho schopnosti
reagovat na nové výzvy s
podobou dynamicky
měnící se společnosti.

MŠMT zpracovalo
pracovní verzi vstupního
přehledového materiálu k
iniciativě Vzdělávání 4.0 s
realizovanými a
plánovanými opatřeními,
materiál bude předán
řídící struktuře Aliance
Společnost 4.0.

Opatření iniciativy
Vzdělávání 4.0 budou
dále rozpracovaná v
akčním plánu k
iniciativě Společnost
4.0.

Koncepční dokument
stanovující směr rozvoje
veřejné správy a
eGovernmentu v ČR do roku
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

Větší transparentnost
financování veřejné
správy; zjednodušení
struktury jejího územního
členění; zavedení
procesního modelování
agend a zavádění řízení
kvality; vytvoření systému
monitorování a hodnocení
výkonu veřejné správy;
zvýšení dostupnosti
veřejné správy
prostřednictvím
eGovernmentu;

Dosavadní postup plnění
jednotlivých cílů
Strategického rámce byl
předmětem „První
evaluační zprávy k plnění
Strategického rámce
rozvoje veřejné správy v
České republice pro
období 2014 – 2020“,
která byla předložena do
vlády pro informaci k 30.
6. 2016.
V listopadu 2016 byla
vládě předložena

V dalším období se
předpokládá
naplňování
jednotlivých opatření
Strategického rámce v
souladu s
Implementačními
plány.
V průběhu roku 2017
budou vládě
předloženy dva
související materiály.
V červnu 2017 bude
předložena „Informace

Dopady se odvíjejí od množství
a typu realizovaných opatření,
závisí na způsobu jejich
realizace (interně, externě) a na
způsobu jejich financování
(strukturální fondy EU, státní
rozpočet). Předběžný odhad
celkových finančních nákladů je
součástí Implementačních
plánů jednotlivých specifických
cílů.
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Název opatření
(3)

Typ opatření
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e-legislativní)
(4)

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

lidských zdrojů ve veřejné
profesionalizace a rozvoj
správě) a 14 specifických cílů. lidských zdrojů ve veřejné
Schválené Implementační
správě.
plány pak v jejich rámci
předpokládají naplňování cca
90 konkrétních opatření a
kroků v souladu se
schválenými časovými
harmonogramy.

3.4.6
eGovern
ment

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.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

„Aktualizace
Strategického rámce
rozvoje veřejné správy ČR
pro období 2014 – 2020
včetně Implementačních
plánů a jejich příloh“, která
reagovala na potřeby
změn vyplývající jednak z
dosavadní implementace
jednotlivých opatření,
jednak na výstupy
evaluace Strategie Smart
Administration. Vláda tuto
aktualizaci schválila 5.
prosince 2016.
Strategie byla schválena v
11/2015.
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 údržba Portálu
veřejné správy.
Byl vybudován Katalog
otevřených dat a
vytvořeny standardy
publikace a katalogizace
otevřených dat veřejné
správy.
Probíhá implementace
jednotné identifikace a
autentizace občanů ČR
vůči veřejné správě, byla

o realizaci
Implementačních
plánů Strategického
rámce rozvoje veřejné
správy ČR pro období
2014–2020 za rok
2016“, v září 2017 pak
„Výroční zpráva o
stavu veřejné správy z
ČR za rok 2016“.

Vybudování Národní
architektury, tj.
architektury služeb
veřejné správy a
navazujících ICT
služeb na principech
Enterprise
architektury.
Bude pokračovat
modelování
centrálních prvků
eGovernmentu,
vyjadřování Nejlepší
praxe v podobě
architektonických
vzorů a budování
lokálních modelů NAP
v jednotlivých
úřadech. Pro
koordinaci modelování
je připravována
jednotná metodika a
centrální sdílené
úložiště modelů.
Vypracování strategie
reformy ICT investic
vč. popisu procesu
schvalování ICT
investic. Toto opatření
má návaznost na
opatření v gesci OHA,
budování národní
architektury služeb
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3.4.6
eGovern
ment

Gestor
(Spolugestor)
(2)

MV

Název opatření
(3)

Strategický rámec
Národního cloud
computingu –
eGovernment
cloud ČR

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

Nelegislativní

Popis opatření
(5)

Koncepce, 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.

Cíle opatření
(6)

Základní vizí poskytování
ICT cloudových služeb
prostřednictvím eGC je
zajistit potřebné výpočetní
kapacity, spolehlivost a
bezpečnost ICT služeb
veřejné správy se stejnými
nebo lepšími parametry
jako mají služby
provozované ve vlastních
prostorách správce
(servery, úložiště, síťová
konektivita, licence,
správa a dohled), s
nižšími celkovými náklady
a se zásadní výhodou
flexibility při
škálovatelnosti
poskytovaných služeb.

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

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

vytvořena Národní
identitní architektura a ve
výstavbě je systém
Národní identitní autority.
Byl realizován projekt
Centrální místo služeb a
vybudován eGON Service
Bus pro propojení
informačních systémů
centrálních služeb.
Současně byl vybudován
robustní ring (okruh)
datových center státu, kde
jsou umísťovány centrální
technologie jako například
základní registry, které
poskytují prostřednictvím
CMS služby všem úřadům
a občanům ČR.
V rámci reformy investic
do ICT bylo zahájeno a
probíhá schvalování ICT
nákupních záměrů a jejich
architektur. Byly vytvořeny
základní architektonické
vzory a realizovány pilotní
projekty Národní
architektury.
V listopadu 2016 by
Vládou schválen
„Strategický rámec
Národního cloud
computingu –
eGovernment cloud ČR“
Byly zahájeny práce na I.
fázi – přípravné, tedy
realizace projektu
„Příprava vybudování
eGovernment cloudu“. Za
tímto účelem byla v rámci
Rady vlády pro informační
společnost zřízena
pracovní skupina pro
Přípravu vybudování
eGovernment cloudu
s cílem formulovat
analytickou zprávu, která
vydefinuje opatření a

Veřejné správy, kde
jsou průběžně
zveřejňovány nové
pohledy na budované
centrální sdílené
služby eGovernmentu,
a dále je v jednání
znovuobnovení
architektonické rady
základních registrů a
propojeného datového
fondu a to za účelem
koordinace aktivit v
rámci publikace dat v
rámci propojeného
datového fondu. V
současné době je dále
hotova a publikována
zjednodušená
metodika výpočtu
TCO projektů ICT.
Vypracování strategie
sourcingu ICT služeb.
Příprava úplného
elektronického podání.
Příprava projektu
povinné e-fakturace
vůči státu.
Pracovní skupina by
měla do konce roku
2017 předložit vládě
komplexní analytickou
zprávu včetně
podrobného
harmonogramu prací
budování
eGovernment cloudu v
ČR. Po schválení
vládou budou
zahájeny další kroky
implementace
cloudového řešení.
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Gestor
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Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

3.4.6
eGovern
ment

MV
ÚV

Iniciativa 202020

Nelegislativní

V reakci na hodnocení
digitální ekonomiky ČR a na
doporučení Rady EU byla
založena Iniciativa 202020.

3.4.6
eGovern
ment

MV

Novela zákona o
občanských
průkazech

Legislativní

Technický, legislativní a
procesní návrh využití
občanského průkazu s
kontaktním elektronickým
čipem tak, aby tento
občanský průkaz mohl být
základním nástrojem
sloužícím občanům ČR pro
prezenční i vzdálené
prokázání totožnosti s
nejvyšší úrovní důvěry
zaštítěné státem. Občanský
průkaz pak bude všem
občanům ČR sloužit v
jednotném digitálním trhu EU
pro vzdálené prokázání
identity, a současně jim
umožní na jejich žádost
předávat autoritativní údaje
poskytnuté jednotlivými
orgány veřejné moci třetí
osobě bez nutnosti jiného
dokládání pravosti těchto
údajů.
Návrh zákona o elektronické

3.4.6

MV

Návrh zákona o

Legislativní

Cíle opatření
(6)

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

Cílem Iniciativy 202020 je
podpořit a urychlit vývoj
ČR v oblasti eGovernmentu. Iniciativa
se chce zejména podílet
na propagaci funkčních
digitálních služeb státu a
zvyšovat tím povědomí
veřejnosti o jejich nabídce
a využitelnosti pro život a
podnikání. Zároveň je
jejím smyslem podněcovat
veřejnou debatu
zainteresovaných skupin,
která by měla vést k tlaku
na poskytování širší škály
služeb státu elektronickou
cestou.
Cílem je vytvoření
Předpokládané celkové náklady
národního bodu pro
by neměly překročit 250 miliónů
identifikaci a autentizaci.
Kč.
Dojde k zakotvení
jednotného obecného
způsobu prokazování
totožnosti a státního
informačního systému
garantujícího
„zprostředkování“
důvěryhodné elektronické
identifikace vůči
základním registrům.

Má za cíl položit základy

Náklady na veřejné rozpočty při

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)
doporučení
implementačních kroků a
standardů pro využívání
cloud computingu ve
veřejné správě.
Podařilo se zmapovat
online služby poskytované
státem občanům,
mapování proběhlo i na
úrovni krajů a funkční i
plánované služby jsou
zveřejněny na stránce
http://202020.cz

Byl připraven návrh
zákona, kterým se mění
zákon č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech,
ve znění pozdějších
předpisů, a další
související zákony.

Další plánované kroky
(9)

Mapování online
služeb bude rozšířeno
na úroveň města a
obcí.
MV vytvoří klasifikaci
online služeb státní
správy.

Předpokládaná
účinnost je prvním
dnem dvanáctého
kalendářního měsíce
od jeho vyhlášení ve
Sbírce zákonů, což by
mohlo být v červnu
2018.

Návrh zákona prošel dne
3. března 2017
opakovaným 2. čtením v
Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, byl
projednán garančním
výborem a třetí čtení
proběhlo dne 7. dubna
2017 na 56. schůzi
Poslanecké sněmovny,
která návrh zákona
schválila usnesením č.
1626. Nyní se připravuje
jeho postoupení Senátu.
Jelikož se jedná o návrh

Předpokládaný datum

32

Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
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eGovern
ment

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

elektronické
identifikaci

identifikaci je adaptačním
právním předpisem k části
nařízení eIDAS

Přístupnost
Legislativní
internetových
stránek a mobilních
aplikací subjektů
veřejného sektoru

Nová právní úprava
stanovující požadavky na
internetové stránky a mobilní
aplikace subjektů veřejného
sektoru stran jejich
přístupnosti.
Projekt přinese technická a
legislativní opatření ke
zvýšení dostupnosti a
srozumitelnosti práva a pro
jeho kvalitnější,
transparentnější a efektivnější
tvorbu.

3.4.6
eGovern
ment

MV

3.4.6
eGovern
ment

MV (ÚV) Projekt e-Sbírka
a e-Legislativa

Nelegislativní
a legislativní
opatření
(zákon o
Sbírce
zákonů a
mezinárodníc
h smluv a o
elektronické
tvorbě
právních
předpisů a
návrh zákona,
kterým se
mění některé
zákony v
souvislosti s
přijetím

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
Stav realizace
(na státní rozpočet,
Dosavadní pokrok
hospodářské, sociální, na
(8)
životní prostředí atd.)
(7)
státem garantované
odhadu 25 veřejnoprávních
nového zákona s cílem
identity osob prokazované poskytovatelů služeb činí 140,1 stanovit obecný právní
elektronicky a co nejvíce
milionů Kč.
rámec elektronické
využít stávajících
Provozní roční náklady orgánů identifikace, představuje
informačních systémů
veřejné moci se předpokládají
pokrok návrh samotný.
veřejné správy. Z
1,7 milionů Kč, při odhadu
praktického hlediska je
25 veřejnoprávních
pro realizaci tohoto
poskytovatelů on-line.
Návrh zákona byl dne
projektu nutné vybudovat Pro výkon agendy MV jsou
8. března 2017 schválen
informační systém, který
plánovány roční rozpočtové
vládou a dne 21. března
bude realizovat
náklady cca 2,8 milionů Kč/rok 2017 předložen
bezpečným způsobem
od roku 2018 dále. Náklady na Poslanecké sněmovně
sběr atributů a bude
zajištění nepřetržitého provozu k projednání. Prvé čtení
zprostředkovávat
v datových centrech, služby
proběhne na 56. schůzi
komunikaci mezi osobami, ServiceDesku a poskytování
Poslanecké sněmovny
jež se chtějí elektronicky
HotLine, zajištění bezpečnosti,
identifikovat a
projektových a správních
informačními systémy, ke činností spojených s evidencí a
kterým se chtějí tyto
administrací a současně i
osoby přihlásit a to i
rozvojových činností se
přeshraničně. Počítáno je předpokládají ve výši 56,8
tedy v tomto systému i se milionů
zakomponováním tzv.
Kč/rok
eIDAS uzlu.
Transpozice směrnice.
Žádné. Povinnost platí již dnes. Již dnes platí pravidla pro
Dojde toliko k její harmonizaci s přístupnost (zák. č.
evropským právem.
365/2000 Sb.)

Moderní podoba přístupu
k právu a moderní tvorba
práva prostřednictvím
informačního systému eSbírka 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

Během roku 2016 byly
vyřešeny otázky spjaté s
technickým řešením,
proběhl cenový průzkum a
příprava žádosti o
podporu společně se
sepsáním studie
proveditelnosti. Podpora
z IROP byla zajištěna k
25. lednu 2017. V
současné chvíli je
připomínkována zadávací
dokumentace. 20.
července 2016 byl
vyhlášen zákon o Sbírce
zákonů a mezinárodních
smluv, který nabyde
účinnosti k 1. lednu 2020.

Další plánované kroky
(9)
nabytí účinnosti je
1. července 2018. Do
té doby vybudovat
systém tak, aby byl
připraven pro realizaci
projektu elektronické
identifikace.

Nová právní úprava,
která bude účinná v
září 2018.

Vyhlášení zadávacích
řízení na
Implementátora
informačních systémů
e-Sbírka a eLegislativa a
Verifikátora datové
báze se předpokládá
na konci dubna 2017.
Podpis smluv s
vítěznými uchazeči se
předpokládá na
počátek října 2017.
Během roku 2018
dojde ke schvalování
projektu proškolení
uživatelů systému eLegislativa, který bude
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zákona o
Sbírce
zákonů a
mezinárodníc
h smluv).

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
strukturálních fondů.
Předpokládaná spoluúčast
státního rozpočtu ČR je ve výši
19,137 % a měla by činit 94,3
mil. Kč.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Návrh zákona, kterým se
mění některé zákony v
souvislosti s přijetím
zákona o Sbírce zákonů a
mezinárodních smluv, je v
současné době
projednáván Senátem.

kofinancován z OPZ a
samotné školení
proběhne během roku
2019 před ostrým
spuštěním systému do
provozu.
Je třeba zároveň
dokončit legislativní
proces změnového
zákona, zejména
v souvislosti
s potřebou novel
zákonů o jednacím
řádu Poslanecké
sněmovny a Senátu

3.5.1 Výzkum, vývoj a inovace
3.5.1
MŠMT
Mezinárodní
Výzkum,
hodnocení velkých
vývoj a
výzkumných
inovace
infrastruktur ČR

Nelegislativní

Hodnocení velkých
výzkumných infrastruktur,
které byly schváleny vládou
ČR k podpoře z veřejných
prostředků v letech 20162019, ex-ante hodnocení
nových konceptů velkých
výzkumných infrastruktur ČR.

Podpora mezinárodní
spolupráce a
internacionalizace
výzkumných infrastruktur ČR.
Podpora integrace týmů
výzkumných organizací a
podniků ČR do
mezinárodních aktivit
rozvíjených v rámci
různorodých finančních
nástrojů podpory multilaterální
a bilaterální spolupráce ve
výzkumu a vývoji. Podpora
mezinárodní mobility
výzkumných pracovníků.
Příprava Akčního plánu pro
Rozvoj institucionálního
rozvoj lidských zdrojů a
prostředí ve výzkumných

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

MŠMT
(GAČR,
TAČR,
ÚVČR)

Realizace opatření
Akčního plánu
mezinárodní
spolupráce ČR ve
výzkumu a vývoji a
internacionalizace
prostředí výzkumu
a vývoje v ČR na
léta 2017-2020

Nelegislativní

3.5.1
Výzkum,

MŠMT

Akční plán pro
rozvoj lidských

Nelegislativní

Komplexní mezinárodní
hodnocení velkých
výzkumných infrastruktur
ČR za účelem přijetí
informovaného politického
rozhodnutí vlády ČR o
jejich podpoře z veřejných
prostředků.

Zvýšení úrovně evaluační
kultury výzkumu, vývoje a
inovací v ČR. Zvýšení kvality
výzkumu, vývoje a inovací v
ČR.

Příprava metodiky
hodnocení velkých
výzkumných infrastruktur
ČR. Realizace výzvy k
předkládání dokumentace
pro interim a ex-ante
hodnocení velkých
výzkumných infrastruktur
ČR. Zabezpečení
personálního obsazení
mezinárodní hodnotící
komise velkých
výzkumných infrastruktur
ČR.
Zintenzivnění a
Zvýšení kvality výzkumu, vývoje Schválení Akčního plánu
prohloubení úrovně
a inovací v ČR.
mezinárodní spolupráce
mezinárodní spolupráce
ČR ve výzkumu a vývoji a
výzkumných organizací a
internacionalizace
podniků ČR ve výzkumu a
prostředí výzkumu a
vývoji. Zvýšení míry
vývoje v ČR na léta 2017internacionalizace
2020 usnesením vlády ČR
prostředí výzkumu a
ze dne 19. prosince 2016
vývoje v ČR.
č. 1179.

Zvýšení kvality úrovně rozvoje
lidských zdrojů pro výzkum,

Identifikace
problematických okruhů

Samotný proces
hodnocení velkých
výzkumných
infrastruktur ČR
realizovaný
mezinárodní hodnotící
komisí v průběhu 1.
pol. roku 2017.

Implementace dílčích
opatření Akčního
plánu mezinárodní
spolupráce ČR ve
výzkumu a vývoji a
internacionalizace
prostředí výzkumu a
vývoje v ČR na léta
2017-2020 v souladu s
věcným zaměřením a
časovým
harmonogramem
Akčním plánem
stanoveným.
Příprava dílčích
opatření Akčního a
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zdrojů a genderové
rovnosti ve
výzkumu a vývoji

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

genderové rovnosti ve
výzkumu a vývoji.

organizacích v ČR ve
vztahu k vytváření
příznivých podmínek pro
rozvoj lidských zdrojů pro
výzkum, vývoj a inovace.
Tvorba programu.
Zvýšení efektivity a kvality
Projednání programu RVVI.
výsledků aplikovaného
Realizace meziresortního
výzkumu a transferu
připomínkového řízení.
technologií v
Schválení programu vládou.
perspektivních oborech a
Příprava a případně realizace zvýšení
veřejných soutěží.
konkurenceschopnosti
podniků a posílení
excelence a aplikační
relevance výzkumných
organizací
Příprava veřejné soutěže
Podpora kolaborativního
včetně analytických podkladů. výzkumu, mezinárodního
Vyhlášení soutěže a
výzkumu a komercializace
hodnocení návrhů projektů.
výsledků.
Vyhodnocení soutěže a
realizace projektů.

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
vývoj a inovace v ČR. Zvýšení
kvality výzkumu, vývoje a
inovací v ČR.

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

TA ČR

Vznik programu
Národní centra
kompetence
podporujícího
dlouhodobou
spolupráci mezi
výzkumnou a
podnikovou sférou

Nelegislativní

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.

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

TA ČR

Realizace
veřejných soutěží
podporujících
kolaborativní
výzkum a
mezinárodní
spolupráci

Nelegislativní

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

TA ČR

Pokračování
programu
mezinárodní
spolupráce DELTA

Nelegislativní

Průběžná evaluace programu

Pokračování dosavadního
úspěšného nástroje na
podporu mezinárodní
spolupráce ve VaVaI a
transformace výsledků do
podoby praktické aplikace.

Realizace projektů
podpořených v rámci veřejné
soutěže s využitím prostředků
ze státního rozpočtu.

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

TA ČR

Zapojení TA ČR do Nelegislativní
schémat
mezinárodní
spolupráce v rámci
ERA-NET
COFUND a
implementace
nástroje Seal of

Zapojení TA ČR do schémat
ERA-NET COFUND cílených
na realizaci společných
veřejných soutěží několika
evropských zemí
podporujících společné
projekty.
Implementace nástroje Seal

Podpora mezinárodní
spolupráce, propojování
českých výzkumných
organizací a podniků se
zahraničními partnery,
podpora excelentních
projektů.

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

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.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

pro jejich adresování
Akčním plánem a
odsouhlasení
harmonogramu
pracovního postupu.
02/2016 - začala příprava
programu Národní centra
kompetence.

stanovení časového
harmonogramu jejich
implementace.

Příprava na vyhlášení
veřejných soutěží v
programech DELTA,
ZÉTA, ÉTA a EPSILON

02/2017 – vyhlášení 4.
veřejné soutěže (VS) v
programu DELTA
03/2017 – vyhlášení 1.
VS v programu ZÉTA
04/2017 – vyhlášení 3.
VS v programu
EPSILON
05/2017 - vyhlášení 5.
VS v programu
DELTA
07/2017 – vyhlášení 1.
VS v programu ÉTA
09/2017 – vyhlášení 1.
VS v programu
THÉTA
Pokračování realizace
a zpracování
průběžného
hodnocení programu
mezinárodní
spolupráce DELTA

2016 – příprava ERA-NET
COFUND podporujícího
téma gender ve VaV
02/2017 – příprava ERANET COFUND
zaměřeného na Industry
4.0
02/2017 – příprava

03/2017 – vyhlášení
veřejné soutěže
založené na principu
Seal of Excellence
zaměřené na podporu
projektů přihlášených
do SME Instrument
10/2017 – vyhlášení

03/2017 Dokončení
programu,
podkladových analýz a
ex-ante hodnocení
03/2017 Předložení
RVVI
04/2017 Předložení
programu vládě ke
schválení
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Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

of Excellence umožňujícího
podpořit vynikající projekty
nepodpořené v programu
Horizon 2020.

Excellence

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

UV MPR

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

Nelegislativní

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

UV MPR

Národní výzkumná Nelegislativní
a inovační strategie
pro inteligentní
specializaci České
republiky (Národní

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

implementace Seal of
Excellence v rámci SME
Instrument

společné veřejné
soutěže v programu
ZÉTA v rámci
schématu GENDER
NET COFUND
12/2017 – příprava
vyhlášení společné
veřejné soutěže
zaměřené na Industry
4.0
Jednání v rámci NIP
se stanou podkladem
pro tvorbu priorit
aplikovaného
výzkumu, které budou
v průběhu roku 2017
promítnuty do
aktualizace
dokumentu Národní
priority orientovaného
výzkumu,
experimentálního
vývoje a inovací.
Vytvoření výzkumně a
technologicky
zaměřených center
realizujících
aplikovaný výzkum pro
potřeby uživatelů z
veřejného sektoru,
podniků a dalších
uživatelů.
Vypisování
konkrétních programů
aplikovaného
výzkumu, na jejichž
náplni se podniky
podílely a jež budou
vyhovovat jejich
potřebám.
Poskytování podpory
na existující služby pro
inovující podniky.
Dle nelegislativních
úkolů bude Vládě pro
informaci k 30.06 2017
předložen Plán
implementace

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 usnesením
vlády ze dne 17. 2. 2016
č. 135.
Pod Úřadem vlády byly
ustaveny Národní
inovační platformy (NIP)
se zástupci podniků. V
rámci NIP jsou
diskutovány návrhy
věcných potřeb v oblasti
aplikovaného výzkumu,
které budou průběžně
zapracovávány do
programů podpory v
oblasti aplikovaného
výzkumu, a budou tak
odpovídat poptávce ze
strany soukromého
sektoru a dalších
uživatelů.

Podpora spolupráce mezi
výzkumnou oblastí,
podnikatelskou sférou a
vysokými školami za účelem
podpory konkurenceschopné

Efektivní zacílení
finančních prostředků evropských, národních,
krajských a soukromých –
na aktivity vedoucí k

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

Schváleno vládou 11. 7.
2016.
Schváleno EK k 29.09
2016. Ukončení
předběžné podmínky 1.1
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(5)

ekonomiky založené na
znalostech.

RIS3 strategie)

Cíle opatření
(6)

posílení výzkumné a
inovační kapacit a do
prioritně vytyčených
perspektivních oblastí s
cílem plně využít znalostní
potenciál na národní i
krajské úrovni a v jejich
kombinaci, a tak podpořit
snižování
nezaměstnanosti a posílit
konkurenceschopnost
ekonomiky.
Konsolidovat řízení oblasti
VaVaI, podpořit
aplikovaný výzkum a
inovace.

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

UV MPR

Zákon o podpoře
VaVaI

Legislativní

Vytvořit návrh nového
zákona.

3.5.1
Výzkum,
vývoj a
inovace

UV MPR

Metodika
hodnocení
výzkumných
organizací 2017+

Nelegislativní

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

Nahradit předchozí
systém včetně tzv.
Metodiky 2013 a zavést
standardy hodnocení,
používané v jiných
státech.

Nelegislativní

Vytvoření státní investiční
platformy pro investice
rizikového kapitálu do raných
fází rozvoje firem.

Zvýšit dostupnost
financování pro malé a
střední podniky s vysokým
inovačním potenciálem.
Zavést kapitálové vstupy
jako finanční nástroj, který
poskytuje alternativu k
dotacím.

3.5.2 Investiční politika
3.5.2
MPO
Národní inovační
Investiční
fond
politika

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Výzkum a vývoj –
inteligentní specializace.

Strategie 2017/2018,
Zpráva o realizaci
Národní RIS3
strategie 2014 – 2016
a Hodnotící zpráva o
realizaci Národní RIS3
strategie a evaluace

Rozvoj aplikovaného výzkumu,
podpora konkurenceschopnosti
průmyslu a služeb, zlepšení
mezinárodních aktivit, zlepšení
koordinace a řízení oblasti
VaVaI
Rozvoj VaVaI v souladu s cíli
národní politiky VaVaI.

Usnesením ze dne 24. 8.
2016 č. 719 vláda
schválila věcný záměr
zákona o podpoře VaVaI.

Příprava
paragrafovaného
znění zákona v
souladu s usnesením
vlády ČR ze dne 24. 8.
2016 č. 719.
Usnesením ze dne 8. 2.
Nová metodika
2017 č. 107 schválila
respektuje poslání a
vláda Metodiku hodnocení účel zřízení
výzkumných organizací
jednotlivých
2017+.
výzkumných
Metodika opustila princip
organizací.
shodného způsobu
Nový systém
hodnocení všech
hodnocení bude
výzkumných organizací a zaváděn postupně v
opustila bodovací systém následujících třech
mechanicky
letech, kdy proběhne
přepočítávaný na objem
pravidelné každoroční
institucionální podpory.
hodnocení
výzkumných
organizací.

Lepší fungování trhu rizikového
kapitálu pro začínající firmy,
více inovativních start-upů.
Více kapitálově náročných
projektů s vysokou přidanou
hodnotou.
Program RIZIKOVÝ KAPITÁL
hrazen z ESIF (OP PIK)
Náklady založení NIF hrazeny
ze státního rozpočtu (28 mil.
Kč).

V září 2016 byl schválen
program RIZIKOVÝ
KAPITÁL v rámci OP PIK,
jehož část bude
prováděna
prostřednictvím NIF.
V únoru 2017 budou
vybrány vedoucí osoby
představenstva NIF.

Zahájení řízení o
získání licence u
České národní banky
(1. čtvrtletí 2017).
Povolení činnosti NIF
– vznik společnosti a
zahájení provozu (3.
čtvrtletí 2017) .
Podpis dohody o
financování MPO-NIF
(3. čtvrtletí 2017).
Zahájení investičního
procesu (4. čtvrtletí
2017)..
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3.5.2
MPO
Investiční
politika

Středoevropský
fond fondů

Nelegislativní

3.5.2
MPO
Investiční
politika

Fond fondů EIF

Nelegislativní

3.5.2
MF
Investiční
politika

Centralizace
Nelegislativní
správy inovativních
finančních nástrojů

Popis opatření
(5)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
Vytvoření nadnárodní
Zvýšit dostupnost
Větší nabídka kapitálu pro
investiční platformy pro
financování pro malé a
expandující firmy. Více
investice rizikového kapitálu
střední podniky s vysokým rostoucích MSP.
do pozdějších fází rozvoje
inovačním potenciálem.
Česká účast bude hrazena ze
firem ve správě EIF.
Zvýšit počet
státního rozpočtu ve třech
přeshraničních fondů tzv. tranších po 80 mil. Kč v letech
private equity ve
2017-2019. Zdroje navrácené z
středoevropském regionu. investic budou k využití na další
Zavést kapitálové vstupy
finanční nástroje pro MSP.
jako finanční nástroj, který
poskytuje alternativu k
dotacím.
Vytvoření fondu fondů ve
Zvýšit dostupnost
Lepší fungování trhu rizikového
správě Evropského
financování pro malé a
kapitálu pro začínající firmy,
investičního fondu, který bude střední podniky s vysokým více inovativních start-upů.
investovat do fondů
inovačním potenciálem.
Program RIZIKOVÝ KAPITÁL
rizikového kapitálu, a do
Zavést kapitálové vstupy
hrazen z ESIF (OP PIK) –
akcelerátorů a fondů
jako finanční nástroj, který zdroje navrácené z investic
seedového kapitálu.
poskytuje alternativu k
budou národními zdroji k využití
dotacím.
na další finanční nástroje
Využít zkušeností EIF k
lepšímu využívání
rizikového kapitálu v ČR.
V programovém období
2021+ bude ČR více využívat
finanční nástroje; ve srovnání
s předchozím obdobím budou
implementovány více subjekty
ve více sektorech (MPO,
MŽP, MMR, MD, MHMP). Za
účelem jejich efektivnějšího a
vyššího využití je na národní
úrovni připravována
centralizace jejich správy.

Cíle opatření
(6)

Cílem je dosáhnout
efektivnějšího a vyššího
využití inovativních
finančních nástrojů, a to
jak v rámci ESIF, tak v
rámci jiných zdrojů (EFSI
atd.). Centralizované
řešení je navrhováno také
z toho důvodu, aby ČR
byla připravena na
očekávanou změnu
čerpání evropských
prostředků omezující
dotační formy podpory a
zaměřující se na finanční
nástroje.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

V prosinci 2016 bylo
schváleno zapojení ČR do
SFF a výše plánovaného
příspěvku vládou.

Smlouva mezi ČMZRB
a ČR o poskytnutí
dotace, která umožní
převést peníze do SFF
(1. polovina 2017).
Podpis dohody o
financování s EIF (1.
polovina 2018)..

V září 2016 byl schválen
program RIZIKOVÝ
KAPITÁL v rámci OP PIK,
jehož část bude
prováděna
prostřednictvím EIF.
V lednu 2017 byla
podepsána dohoda o
financování s EIF. Výzva
na finanční
zprostředkovatele byla
vyhlášena 9. 3. 2017.
Náklady bude možno vyčíslit po MF ve spolupráci s MPO
definitivním rozhodnutí o
a MMR připravilo materiál
podobě centralizované správy
věnující se možným
finančních nástrojů, zejména
variantám centralizované
míry centralizace a zapojení
správy finančních
jednotlivých ŘO a jejich struktur nástrojů, který byl vzat na
(státní fondy atd.).
vědomí Vládou ČR
usnesením č. 7 ze dne 9.
ledna 2017. V něm jsou
představeny dvě základní
varianty: (i) varianta
investičního fondu jako
fondu fondů, jehož správu
bude zajišťovat investiční
společnost v pozici
obhospodařovatele; (ii)
varianta využití ČMZRB
jako fondu fondů. Na
základě jednání
spolupředkladatelů a
výsledků meziresortního
připomínkového řízení
bylo rozhodnuto, že v
programovém období

Vyhlášení výzvy na
finanční
zprostředkovatele (do
března 2017).
Výběr finančních
zprostředkovatelů
(manažerů fondů
rizikového kapitálu) do
konce roku 2017.
První investice do
začínajících firem
(začátek roku 2018).
Do března 2018 bude
zpracována
komparativní studie se
zaměřením na
porovnání variant
implementace
centrální správy
finančních nástrojů z
hlediska jejího využití
při naplňování Národní
investiční strategie –
investičního plánu ČR,
která zhodnotí
možnosti využití
stávajících struktur pro
implementaci
finančních nástrojů.
Součástí studie bude i
zhodnocení nutných
kroků a podmínek,
které bude nutno
provést a naplnit, aby
ČMZRB byla schopna
plnohodnotného
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Název opatření
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Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

2014-2020 nebudou
výkonu funkce
prozatím zakládány žádné správce fondu fondů.
nové entity.
Na základě této
strategické analýzy by
poté vláda měla
rozhodnout o přesné
podobě centralizované
správy finančních
nástrojů tak, aby
zvolený model mohl
být připraven pro
programové období
2021+. Fungování
zvolené varianty
centralizované správy
finančních nástrojů by
mělo být do 31.
prosince 2020 pilotně
ověřeno.
3.5.3. Doprava
3.5.3.
MD
Doprava

3.5.3.
Doprava

MD

Efektivní
strategické
plánování a jeho
realizace

Nelegislativní

Zlepšení
legislativních
podmínek

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

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.
Urychlení, zkvalitnění a
Novelizace příslušných
zlevnění přípravy a realizace zákonů: (i) zákon č.
staveb, harmonizace
416/2009 Sb. o urychlení
podmínek pro podnikání v
výstavby dopravní, vodní
jednotlivých druzích dopravy. a energetické
Schválení Koncepce nákladní infrastruktury. (ii) zákon č.
dopravy (schváleno vládou
104/2000 Sb. o SFDI.
v lednu 2017).
Novela zákona umožní
rozšířit oblasti, které může
SFDI financovat (např.
terminály multimodální
dopravy, security na
mezinárodních letištích).
Novela povede k
zefektivnění plateb a

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
roku 2030, globální
sítě TEN-T do roku
2050, další národní a
regionální projekty po
roce 2050.

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.
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Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

3.5.3.
Doprava

MD

Rozvoj silniční
infrastruktury

Nelegislativní

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

3.5.3.
Doprava

MD

Rozvoj železniční
infrastruktury

Nelegislativní

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

3.5.3.
Doprava

MD

Rozvoj
Nelegislativní
vnitrozemské vodní
dopravy

3.5.3.
Doprava

MD

Rozvoj
multimodální
dopravy

Nelegislativní

Cíle opatření
(6)

rozšíří portfolio příjemců.
Příprava a realizace
projektů dle strategických
dokumentů MD.

Příprava a realizace
projektů dle strategických
dokumentů MD.

Spolehlivé napojení ČR na síť Příprava a realizace
evropských vodních cest a
projektů dle strategických
námořní přístavy.
dokumentů MD.

Uplatnění principu komodality
(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

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

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.
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.
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
roku 2030, globální
sítě TEN-T do roku
2050, další národní a
regionální projekty po
roce 2050.

Opatření je plněno
průběžně.

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

Opatření je plněno
průběžně.

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

Opatření je plněno
průběžně.

Schválení Koncepce
vodní dopravy ve
vládě, tzn. dokončení
procesu SEA, v rámci
kterého je nutné
stanovit převažující
veřejný zájem a
kompenzační opatření
ke snížení vlivu na
lokality soustavy
NATURA 2000.
V návaznosti na tento
krok bude pokračovat
posouzení EIA na
projekt Plavební
stupeň Děčín
Předpokládaný termín
předložení 6/2017
Plánované ukončení je
dlouhodobějšího
charakteru. Dokončení
hlavní sítě TEN-T do
roku 2030, globální
sítě TEN-T do roku
2050, další národní a
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Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

nových terminálů
kombinované dopravy
(pro vlaky délky 740 m).
3.5.3.
Doprava

MD

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

3.5.3.
Doprava

MŽP

Transpozice
revidované
směrnice EIA do
právního řádu ČR

Legislativní
opatření

Transpozice směrnice
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).

Transpozice evropského
práva do českého
právního řádu.

Očekávané dopady opatření
Stav realizace
(na státní rozpočet,
Dosavadní pokrok
hospodářské, sociální, na
(8)
životní prostředí atd.)
(7)
obyvatelstva a produkce
skleníkových plynů. Konkrétní
ekonomická efektivnost se u
jednotlivých projektů liší.
Vytvoření a používání veřejně
Opatření je plněno
přístupných (otevřených)
průběžně.
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
Zvýšená ochrana životního
Dne 4. 11. 2016 byl návrh
prostředí prostřednictvím
zákona předložen ke
efektivnějšího posouzení vlivů
schválení vládě. Po
na životní prostředí.
projednání na vybraných
pracovních komisích
Legislativní rada vlády
doporučila vládě jeho
schválení. Návrh zákona
byl dne 19. 12. 2016
schválen vládou a
předložen k projednání
v Poslanecké sněmovně
ČR dne 23. 12. 2016. Dne
1. 2. 2017 proběhla
obecná rozprava v prvním
čtení, na které byl návrh

Další plánované kroky
(9)
regionální projekty po
roce 2050.

Realizace
Implementačního
plánu

Plánovaná účinnost je
dne 16. 5. 2017.
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3.5.3.
Doprava

Gestor
(Spolugestor)
(2)

MMR
(MŽP)

Název opatření
(3)

Novela stavebního
zákona

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

Legislativní
(návrh
zákona,
kterým se
mění zákon č.
183/2006 Sb.,
o územním
plánování a
stavebním
řádu
(stavební
zákon) a
dalších 43
souvisejících
zákonů)

Popis opatření
(5)

Zjednodušení ve všech
etapách přípravy a realizace
staveb: umisťování,
povolování, kolaudace.
V oblasti územního plánování
je hlavním cílem urychlení
pořizování změn plánů, pokud
není požadováno variantní
řešení, či odstranění nutnosti
pořízení změn v jasně
definovaných případech.
Zkrácení lhůt pro přezkum
územně plánovací
dokumentace z 3 let na 1 rok
od nabytí účinnosti.
Zavedení nového společného
řízení, které umožní
investorovi posouzení
umístění i povolení stavby v
jednom řízení zahrnujícím též
posouzení vlivů na životní
prostředí (tzv. EIA) u
stavebních záměrů, pro které
je vyžadováno, a získání
jednoho povolení na stavbu či
soubor staveb také v
případech, kdy tomu v
současnosti brání rozdílná
příslušnost stavebních úřadů.
Je ponecháno na vůli
investora, zda k realizaci
stavebního záměru využije
institutu společného řízení
nebo bude postupovat po
jednotlivých krocích. U
staveb, které dnes vyžadují
vydání kolaudačního
souhlasu, pak novela
akcentuje ochranu veřejných
zájmů a navrhuje možnost
navrácení institutu
kolaudačního řízení v
případech, kdy stavby
nebudou připraveny k
bezpečnému užívání,

Cíle opatření
(6)

Zjednodušení a zrychlení
povolovacích řízení.
Urychlení aktualizací či
změn územně
plánovacích dokumentací.
Zvýšení stability a jistoty v
území.

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

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 ve
výši cca 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.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)
zákona přikázán
k projednání jednotlivým
výborům.
Vláda ČR schválila dne
21. září 2016 usnesením
č. 828 návrh zákona,
kterým se mění stavební
zákon a dalších 43
souvisejících právních
předpisů.
Dne 26. 10. 2016
proběhlo v Poslanecké
sněmovně první čtení a
dne 28. 2. 2017 byl návrh
zákona projednán ve 2.
čtení. Třetí čtení proběhlo
5. 4. 2017.

Další plánované kroky
(9)

Projednání novely
stavebního zákona
v Senátu Parlamentu
České republiky.
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Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

popřípadě potřeby stanovit
závazné podmínky pro
užívání stavby. Cílem je
vedení transparentního řízení
podle pravidel správního
řádu. Všechny ostatní stavby
lze užívat po jejich dokončení
bez kontroly stavebních
úřadů.
3.5.4. Energetika a energetická účinnost
3.5.4.
MMRPodpora úspor
Energetik SFRB
energie v bytových
a a
domech –
energetic
Panel 2013+
ká
účinnost

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

Zvýhodněné úvěry na 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 2017 je 550 mil. Kč.

Program Panel 2013+ je
pokračováním programu
Panel a Nový Panel, došlo
ke změně formy podpory
z úrokové dotace na
nízkoúročený úvěr.
Program Panel 2013+ je
účinný od 11. 1. 2013 a
novelizovaný k 8. 8. 2014.
Program je otevřen
průběžně.

Novelizace nařízení
vlády – předpoklad
účinnosti od 1. 1. 2018
s cílem umožnění
poskytování úvěrů i na
činnost na které byla
poskytnuta dotace z
národních nebo
evropských zdrojů.

Aktualizace Národního
akčního plánu energetické
účinnosti

Dopad na státní rozpočet nad
rámec současných prostředků
se v tuto chvíli nepředpokládá.
Finanční zajištění cíle je
plánováno převážně z
operačních programů (OP) a
výnosů z emisních povolenek.

Dne 27. 2. 2017 byla
usnesením vlády č. 158
schválena Zpráva o stavu
dosahování národních cílů
v oblasti energetické
účinnosti.

Aktualizace Národního
akčního plánu
energetické účinnosti
bude předložena vládě
do 30. 4. 2017.

Doplňkový program
operačních programů
financovaných z ESIF.
Podpora neinvestičních tzv.
měkkých opatření s cílem
rozhýbat soukromé finanční
prostředky do oblasti
zvyšování energetické
účinnosti.
Program je jedním z pilotních
projektů rozvoje finančních
nástrojů v ČR. Program
zaplňuje dosavadní mezeru
ve financování projektů
energetických úspor pro
podniky působící na území

Dosažení cíle energetické
účinnosti v roce 2020
(implementace směrnice
2012/27/EU o energetické
účinnosti).
Podpora úspor formou
legislativních a
nelegislativních opatření.
Vzdělávání v oblasti úspor
energie.
Rozhýbání soukromých
finančních prostředků do
oblasti zvyšování
energetické účinnosti.
Podpora energetického
managementu.

Rozpočet programu na období
2017-2021 je maximálně 750
mil. Kč.

V prosinci 2016 byla
vyhlášena první výzva k
předkládání žádostí o
podporu.

Vyhlašování výzev v
jednotlivých aktivitách.
Realizace úsporných
opatření.
Prosazování dalšího
navýšení rozpočtu
programu.

Cílem programu je
usnadňovat malým a
středním podnikatelům na
území hl. m. Prahy přístup
k financování projektů
zaměřených na snížení
energetické náročnosti

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

Probíhá příprava výzvy.

Vyhlášení výzvy je
plánováno ve 2.
čtvrtletí 2017.

3.5.4.
MPO
Energetik
a a
energetic
ká
účinnost

Národní akční plán
energetické
účinnosti

3.5.4.
MPO
Energetik
a a
energetic
ká
účinnost

Program EFEKT 2

Nelegislativní

3.5.4.
MPO
Energetik
a a
energetic
ká
účinnost

Program ENERG

Nelegislativní
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Prahy.

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.
3.5.5. Životní prostředí, účinné využívání zdrojů a zemědělská politika
3.5.5.
MPO
Politika druhotných Nelegislativní Akční plán bude definovat
Životní
surovin ČR; projekt
nová zadání, jejichž realizace
prostředí,
Akční plán
přispěje k naplňování 5
účinné
implementace
strategických cílů
využívání
Politiky druhotných
stanovených v Politice
zdrojů a
surovin ČR
druhotných surovin ČR.
zeměděls
2017 - 2018
ká
politika
3.5.4.
MZe
Energetik (MPO)
a a
energetic
ká
účinnost

3.5.5.
MŽP
Životní
MPO
prostředí,
účinné
využívání

Využití biomasy

Návrh vyhlášky o
kritériích pro
znovuzískané
stavební materiály

Nelegislativní

Legislativní

Vyhláška stanoví technické
parametry pro vedlejší
produkty a neodpady v oblasti
stavebnictví.

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Opatření má eliminovat
potenciální negativní dopady
energetického využití biomasy
na zabezpečení potravin nebo
složky životní prostředí a
zároveň maximalizovat přínosy
energetického využití biomasy k
zaměstnanosti a energetické
soběstačnosti.

V roce 2016 byla v rámci
PRV zahájena operace
6.4.3 Investice na
podporu energie z
obnovitelných zdrojů.

Probíhá příprava
dalších finančních i
nefinančních opatření
na podporu
udržitelného
energetického využití
biomasy.

Vytvoření podmínek
(legislativní i nelegislativní
forma) pro vyšší využívání
druhotných surovin a
připravit tak podmínky pro
postupný přechod ČR k
oběhovému hospodářství.

Snížení využívání primárních
přírodních zdrojů a snížení
ukládání odpadů na skládky.
Dopady obecně se očekávají
pozitivní jak na státní rozpočet,
tak zejména hospodářské,
sociální a na životní prostředí a
zdraví.

V listopadu 2016 vláda
projednala a vzala na
vědomí „Vyhodnocení
Politiky druhotných
surovin za období 2014 –
2016“.

V dubnu 2017 bude
vládě předložen
materiál „Vyhodnocení
Akčního plánu
implementace Politiky
druhotných surovin
ČR a aktualizace
úkolů pro období 2017
- 2018“. V průběhu
května by AP měl být
projednán Vládou ČR.
AP stanoví 13 nových
úkolů, kterými se
podpoří plnění
strategických cílů
Politiky druhotných
surovin ČR.

Zvýšit využívání
druhotných zdrojů v rámci
stavební činnosti za
současného zabezpečení
ochrany životního

- “-

- “-

- “-

jejich činnosti nebo využití
energie z obnovitelných
zdrojů pro jejich činnost za
účelem dosažení úspor
energie v konečné
spotřebě a tím přispívat ke
zvýšení jejich
konkurenceschopnosti v
souladu s environmentální
politikou trvale
udržitelného rozvoje EU.
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.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

zdrojů a
zeměděls
ká
politika
3.5.5.
MPO
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Název opatření
(3)

Aktualizace
Surovinové politiky
ČR v oblasti
nerostných surovin
a jejich zdrojů

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

Nelegislativní

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

prostředí a zdraví lidí.
Snížit množství
stavebních odpadů
ukládaných na skládky.
Revize legislativních překážek Odstranění legislativních
využívání domácích surovin s překážek využívání
cílem jejich odstranění.
domácích
Vytvoření koherentní strategie surovin. Náhrada
pro období následujících 15
primárních
let vytyčující mantinely pro
nerostných surovin
využívání
druhotnými
nerostných surovin, jak z
zdroji směřující k
domácích, tak i zahraničních
posilování
zdrojů. Implementace
principů oběhového
opatření evropské surovinové hospodářství. Snížení
strategie Raw Materials
materiálové a energetické
Initiative.
náročnosti.

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

Dopady na životní prostředí
jsou
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.
Poté byl výběrovým
řízením vybrán
zpracovatel SEA a ten ve
spolupráci s MŹP rozeslal
materiál Surovinová
politika k připomínkám
podle zákona č. 100/2001
Sb. Došlé připomínky byly
zpracovány a dne 6. 2.
2017 proběhlo veřejné
vypořádání připomínek.
Dne 222017 vydalo MŽP
Stanovisko podle § 10g
zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na
životní prostředí k návrhu
koncepce Surovinové
politiky.

Po vyhodnocení a
případném
zapracování
připomínek do textu
Surovinové politiky
bude tato předložena
vládě ČR s
předpokládaným
termínem schválení do
konce května 2017.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
Stabilizace sektoru citlivých
komodit. Postupné zvyšování
soběstačnosti ČR v produkci
těchto komodit. Zvýšení
konkurenceschopnosti
zemědělství, modernizace
zemědělských podniků, zvýšení
jejich hrubé přidané hodnoty a
účasti na trhu, zvýšení
zaměstnanosti.

3.5.5.
MZe
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

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

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

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

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

3.5.5.
MZe
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

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 Intenzivnější spolupráce
výzkumu do praxe.
výzkumných institucí s praxí,
realizace projektů spolupráce.

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

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.
Poté byl výběrovým
řízením vybrán
zpracovatel SEA a ten ve
spolupráci s MŹP rozeslal
materiál Surovinová
politika k připomínkám
podle zákona č. 100/2001
Sb. Došlé připomínky byly
zpracovány a dne 6. 2.
2017 proběhlo veřejné
vypořádání připomínek.
Dne 22. 2. 2017 vydalo
MŽP Stanovisko podle §
10g zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí k návrhu
koncepce Surovinové
politiky.
Vyhlášeny výzvy k příjmu
žádostí o dotaci pro
relevantní operace PRV
2014–2020: Podpora
vývoje nových produktů,
postupů a technologií v
zemědělské prvovýrobě,
Podpora vývoje nových
produktů, postupů a
technologií při zpracování
zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh,
Podpora operačních
skupin a projektů EIP v
zemědělství. Příprava
podmínek pro vyhlášení
výzvy k příjmu žádostí o

Schválení a realizace
projektů z výzev roku
2016. Vyhlášení
dalších výzev v jarním
a
podzimním termínu
2017 k příjmu žádostí
o dotaci pro relevantní
operace PRV 20142020. Příprava
podmínek pro
vyhlášení výzvy k
příjmu žádostí o dotaci
pro relevantní opatření
PRV 2014-2020 v roce
2018. Zároveň
prosazování priorit ČR
v rámci diskusí o
nastavení SZP po
roce 2020.

Schválení a realizace
projektů z výzev roku
2016. Vyhlášení
dalších výzev v jarním
a podzimním termínu
2017 k příjmu žádostí
o dotaci pro relevantní
operace PRV 20142020. Příprava
podmínek pro
vyhlášení výzvy k
příjmu žádostí o dotaci
pro relevantní opatření
PRV 2014-2020 v roce
2018.
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

3.5.5.
MZe
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

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

Legislativní
(balíček
reformních
nařízení
přijatých
v rámci
reformy SZP)

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

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

3.5.5.
MŽP
Životní
(a další)
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Řešení
problematiky
životního prostředí
a adaptace na
změny klimatu

Legislativní i
nelegislativní

Podpora takových způsobů
hospodaření se zemědělskou
a lesní půdou, které přispívají
k zachování biodiverzity,
zabránění degradaci půd a
zhoršování stavu vodovody,
adaptaci na změnu klimatu
nebo její mitigaci. Adaptace
jednotlivých sektorů
hospodářství ČR a životního
prostředí na změnu klimatu.

Zlepšení schopnosti ČR
přizpůsobit se 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.

Zmírnit dopady změny
klimatu přizpůsobením se
této změně v co největší
míře, zachovat dobré
životní podmínky a
uchovat a případně
vylepšit hospodářský
potenciál pro příští
generace. 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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)
dotaci pro relevantní
opatření
PRV 2014–2020 v roce
2017.
Vyhlášeny výzvy k příjmu
žádostí o dotaci pro
relevantní opatření PRV
2014–2020: Investice do
hmotného majetku,
Investice do rozvoje
lesních oblastí,
Spolupráce, Rozvoj
zemědělských podniků a
podnikatelské činnost.
Příprava podmínek pro
vyhlášení výzvy k příjmu
žádostí o dotaci pro
relevantní opatření
PRV 2014–2020 v roce
2017.
9. 3. 2016 vláda svým
usnesením vlády č. 193
schválila Strategii ochrany
biologické rozmanitosti
ČR, která je základním
strategickým dokumentem
definujícím priority v
oblasti ochrany a
udržitelného využívání
biodiverzity na území ČR.

Další plánované kroky
(9)

Schválení a realizace
projektů z výzev roku
2016. Vyhlášení
dalších výzev v jarním
a podzimním termínu
2017 k příjmu žádostí
o dotaci pro relevantní
operace PRV 20142020. Příprava
podmínek pro
vyhlášení výzvy k
příjmu žádostí o dotaci
pro relevantní opatření
PRV 2014-2020 v roce
2018.

Naplňování opatření a
úkolů Strategie
ochrany biologické
rozmanitosti ČR a
Národního akčního
plánu adaptace na
změnu klimatu všemi
odpovědnými resorty.
S ohledem na
zkušenosti s
administrací opatření v
Dne 16. 1. 2017 vláda
roce 2016 a
svým usnesením č. 34
konzultace s NGO
schválila Národní akční
budou novelizována
plán adaptace na změnu
příslušná nařízení
klimatu, který je
vlády, kterými jsou
implementačním
implementována
dokumentem Strategie
plošná
přizpůsobení se změně
environmentální
klimatu v podmínkách ČR. opatření PRV.
Akční plán rozpracovává
Příjem žádostí o
adaptační opatření pro
dotaci v rámci nařízení
všechny sektory
vlády v termínu do 15.
hospodářství a životního
5. 2017.
prostředí ČR, které jsou
Vyhlášení výzev k
změnou klimatu nejvíce
příjmu žádostí o dotaci
ohrožené, a je zaměřen
pro relevantní operace
na všechny hlavní projevy PRV 2014-2020 v roce

47

Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

3.5.5.
MZe
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls

Název opatření
(3)

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

Konkurenceschopn Legislativní/N
ost hodnotového
elegislativní
řetězce
založeného na
lesním
hospodářství

Popis opatření
(5)

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

Cíle opatření
(6)

Posílení
konkurenceschopnosti
celého hodnotového
řetězce založeného na
lesním hospodářství a
zejména významu
drobného středního

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

Stabilizace lesnickodřevařského sektoru, posílení
konkurenceschopnosti,
zachování pracovních míst ve
venkovských oblastech,
zvýšení využívání
obnovitelného zdroje energie

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

změny klimatu na území
ČR: dlouhodobé sucho,
povodně a přívalové
povodně, zvyšování
teplot, extrémní
meteorologické jevy
(vydatné srážky, extrémně
vysoké teploty, extrémní
vítr) a přírodní požáry.
Dne 1. 3. 2016 nabyla
účinnosti NV, kterými jsou
novelizována NV č.
72/2015 Sb., 73/2015 Sb.,
74/2015 Sb., 75/2015 Sb.
a 76/2015 Sb.,
implementující
environmentální opatření
PRV 2014-2020
(konkrétně se jedná o
agroenvironmentálněklimatické opatření,
opatření Ekologické
zemědělství, Natura 2000
na zemědělské půdě, LFA
a dobré životní podmínky
zvířat).
Dne 1. 2. 2016 nabylo
účinnosti nařízení vlády č.
29/2016 Sb. (lesnickoenvironmentální a
klimatické opatření).

2016.
Příprava podmínek
pro vyhlášení výzvy k
příjmu žádostí o dotaci
pro relevantní opatření
PRV 2014-2020 v roce
2018.

Příjem žádostí o dotaci v
rámci environmentálních
opatření probíhal od 10. 4.
2016 do 16. 5. 2016.
Příprava podmínek pro
vyhlášení výzvy k příjmu
žádostí o dotaci pro
relevantní opatření PRV
2014-2020 v roce 2017.
Nastavení podmínek pro
nediskriminační přístup ke
dřevu pocházejícího z
lesů ve vlastnictví státu
pro všechny skupiny jeho
zpracovatelů
prostřednictvím

Rozpracování
jednotlivých cílů a
opatření Strategie
MZe do roku 2030.
Nejvýznamnější
aktivitou roku 2017 je
příprava zřízení
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Kapitola
v NPR
2017
(1)

Gestor
(Spolugestor)
(2)

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

ká
politika

Cíle opatření
(6)

lesnického a
dřevozpracujícího
průmyslu.

3.5.5.
MŽP
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Plán odpadového
hospodářství ČR
pro období 20152024

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.

3.5.5.
MŽP
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Nová legislativa v
oblasti
odpadového
hospodářství

Legislativní
nástroj

Zlepšení stavu legislativy v
oblasti odpadového
hospodářství ČR.

Předcházení vzniku
odpadů a snižování měrné
produkce odpadů;
minimalizace nepříznivých
účinků vzniku odpadů a
nakládání s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí;
udržitelný rozvoj
společnosti a přiblížení se
k evropské „recyklační
společnosti“; maximální
využívání odpadů jako
náhrady primárních zdrojů
a přechod na oběhové
hospodářství.
Implementaci předpisů
EU, zlepšení dodržování
hierarchie nakládání s
odpady.
Zpřehlednění legislativy
odpadového hospodářství.

Očekávané dopady opatření
(na státní rozpočet,
hospodářské, sociální, na
životní prostředí atd.)
(7)
jako příspěvku při ochraně
klimatu.

Stav realizace

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

Zlepšení nakládání s odpady.

Novela zákona o
odpadech 185/2001 Sb.,
ve znění zákona č.
223/2015 Sb.
Nová vyhláška 437/2016
Sb., o podmínkách použití
upravených kalů na
zemědělské půdě je
účinná od 1. 1. 2017.
Novela vyhlášky č.
383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání
s odpady ve znění
vyhlášky č. 83/2016 Sb.
Nová vyhláška č. 94/2016
Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností
odpadů (v návaznosti na
novelu zákona o
odpadech), nahradila

Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

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.

Lesnického a
dřevařského fondu,
který by měl
podporovat a vytvářet
podmínky pro vyšší
domácí využívání a
spotřebu dřeva a
výrobků ze dřeva.
Příslušná novela
lesního zákona je
aktuálně
v legislativním
procesu.
Průběžné plnění
opatření POH ČR.
Všechny POH krajů
jsou přijaty a
zveřejněny.

Účinnost nového
zákona o odpadech a
nového zákona o
výrobcích s
ukončenou životností
bude záviset na jejich
dalším postupu
legislativním
procesem.
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Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

dosavadní vyhlášku č.
376/2001 Sb
Nová vyhláška č. 93/2016
Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů
(transpozice Rozhodnutí
Komise 2014/955/EU).
Nový zákon o odpadech a
nový zákon o výrobcích s
ukončenou životností byly
projednány na plénu LRV
ve dnech 12. 1. a 26. 1.
2017.

3.5.5.
MŽP
Životní
(MZe)
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Snižování rizika
povodní

3.5.5.
MŽP
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika
3.5.5.
MŽP
Životní

Naplňování
plánů pro
zvládání
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

Snižování dopadu
sucha

Legislativní
(nařízení
vlády
stanovující
minimální
zůstatkové
průtoky).

Upřesnit legislativní podporu
na stanovení minimálních
zůstatkových průtoků,

Stanovení minimálních
zůstatkových průtoků,

Snižování dopadu
sucha

Nelegislativní

Koncepce ochrany před
Komplexní analýza
následky sucha pro území ČR problematiky sucha,

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

Nelze v této chvíli kvantifikovat.

Vzhledem k nereálnosti
schválení současnou
Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR bylo
projednávání nového
odpadového zákona
staženo z projednávání
vládou ČR. Zákon je
nicméně připraven ke
schválení vládou, která
vzejde z voleb v říjnu
2017.
Pro opatření navržená v
rámci plánů pro zvládání
povodňových rizik jsou
otevřeny výzvy OPŽP
2014 – 2020 na podporu
preventivních a přírodě
blízkých protipovodňových
opatření a realizaci PPO
pro projekty v rámci
Integrovaných územních
investic (ITI).

Pro opatření navržená
v rámci plánů pro
zvládání povodňových
rizik budou postupně
vypisovány výzvy v
rámci OPŽP 2014 –
2020.

Schválení návrhu
koncepce vládou
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prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika
3.5.5.
MŽP
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

3.5.5.
MŽP
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Název opatření
(3)

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

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

včetně navrhovaných
opatření na zmírnění
sucha.

Novela zákona o
ochraně ovzduší

Legislativní

Novela stěžejního právního
předpisu v oblasti ochrany
ovzduší převážně
transpozičního charakteru.

Operační program
životní prostředí
Prioritní osa 2

Nelegislativní

Finanční podpora projektů,
které povedou ke zlepšení
kvality ovzduší.

Hlavním cílem zákona je
naplnit politické závazky
ČR v oblasti
nízkoemisních zón, zajistit
plnou transpozici předpisů
EU a posílit ochranu
ovzduší zavedením
nových kontrolních
pravomocí orgánů
ochrany ovzduší a
zpřísněním některých
požadavků s dopadem na
kvalitu ovzduší.
Zlepšování kvality ovzduší
v lidských sídlech.

Další plánované kroky
(9)
v polovině roku 2017

Pozitivní dopad na životní
prostředí a lidské zdraví
zejména v malých obcích. Dále
také zvýšení nákladů obcí s
rozšířenou působností na
provádění kontrol domácností o
cca 9,5 mil. Kč ročně. Novela
dále předpokládá změny
částečně zvyšující a rovněž
změny snižující náklady
podnikatelských subjektů.

Návrh byl projednán a
schválen vládou, PS ČR i
Senátem a dne 1. 11.
2016 podepsán
prezidentem.

Všechny programy
zlepšování kvality
ovzduší byly v první
polovině roku 2016
vydány opatřením
obecné povahy MŽP.
Novela zákona o
ochraně ovzduší
nabyla účinnost v
lednu 2017.

V roce 2016 došlo k
navýšení alokace SC 2.2
Snížit emise stacionárních
zdrojů podílející se na
expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek OP ŽP
o 1 mld. Kč z prostředků
OP D.
Ke dni 6. 3. 2017 v rámci
SC 2.2 (8. výzva) byly
schváleny projekty za cca
2,7 mld. Kč prostředků
EU. V případě první výzvy
na SC 2.1 (kotlíkové
dotace) bylo ke dni 13. 2.
2017 schváleno Radami
krajů
24390 žádostí
fyzických osob za cca 2,7
mld. Kč, přičemž na účty
fyzických osob bylo
proplaceno 13682
schválených žádostí za
1,6 mld. Kč. U 17. výzvy
SC 2.3 – Zlepšit systém
sledování, hodnocení a
předpovídání vývoje
kvality ovzduší a

V současné době
probíhá další výzva v
SC 2.3 s příjmem
žádostí od 9. 1. do 20.
12. 2017.
V březnu 2017 bude
vyhlášena 67. výzva
pro SC 2.1 (tzv.
kotlíkové dotace) s
alokací 3 mld. Kč
prostředků EU.
V červnu 2017 je
plánována další výzva
v SC 2.2 s příjmem
žádostí do 31. 1. 2018
a alokací 0,5 mld. Kč.
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(legislativní/n
e-legislativní)
(4)

3.5.5.
MŽP a
Životní
další
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Energetická
účinnost

Nelegislativní

3.5.5.
MŽP
Životní
prostředí,
účinné
využívání
zdrojů a
zeměděls
ká
politika

Program Nová
zelená úsporám

Nelegislativní

Popis opatření
(5)

Cíle opatření
(6)

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

Stav realizace
Dosavadní pokrok
(8)

souvisejících
meteorologických aspektů
probíhá hodnocení.
Podpora úspor energie
Dosažení cíle energetické
K 6. 3. 2017 v rámci
formou operačních programů účinnosti v roce 2020
plnění specifického cíle
(OP ŽP, OP PIK, IROP a OP (implementace směrnice o
(SC) 5.1. - Snížit
PPR), národních dotačních
energetické účinnosti
energetickou náročnost
programů (Nová zelená
2012/27/EU).
veřejných budov a zvýšit
úsporám, PANEL 2013+) a
využití OZE bylo
státního programu EFEKT.
schváleno cca 470
projektů za cca 1,2 mld.
Kč prostředků EU (19.
výzva). V případě druhé
výzvy na SC 5.1 (39.
výzva) bylo přijato cca
470 projektů za cca 1,4
mld. Kč prostředků EU, u
této výzvy probíhá v
současné době
hodnocení. V případě SC
5.2 Dosáhnout vysokého
energetického standardu
nových veřejných budov
nebyl přijat v rámci 20.
výzvy žádný projekt.
Program NZÚ slouží
Koncipován jako jedno z
Na každou investovanou 1 mld. Probíhá příjem žádostí do
převážně k podpoře opatření hlavních alternativních
Kč se v programu předpokládají 3. výzvy pro rodinné domy
vedoucích ke zvýšení
politických opatření ČR k
úspory cca 825 TJ u rodinných s kontinuálním a
energetické účinnosti budov
naplňování cílů v oblasti
domů, na každou investovanou dlouhodobým podáváním
(snížení energetické
úspor energie na straně
1 mld. Kč se v programu
žádostí. Ke dni 6. 2. 2017
náročnosti včetně výměny
konečné spotřeby dle
předpokládají úspory cca 793
bylo aktivních 9 060
nevyhovujících zdrojů na
článku 7, současně k
TJ u bytových domů a na
žádostí s požadovanou
vytápění a podpory využívání naplňování orientačního
každou investovanou 1 mld. Kč výší podpory za 1 920,5
obnovitelných zdrojů energie). vnitrostátního cíle
se v programu předpokládají
mil. Kč (ke dni 6. 2. 2017
energetické účinnosti dle
úspory cca 187 TJ u budov
bylo proplaceno 3 626
článku 3 a pro příkladnou veřejného sektoru.
žádostí za 445,6 mil. Kč).
úlohu renovace budov
Pro bytové domy na
veřejných subjektů dle
území hl. m. Prahy jsou v
článku 5 Směrnice
rámci 2. výzvy pro bytové
Evropského Parlamentu a
domy přijímány žádosti od
Rady ze dne 25. 10. 2012
15. 3. 2016. Rovněž i zde
o energetické účinnosti.
se jedná o kontinuální a
dlouhodobou výzvu, kdy
se předpokládá ukončení
příjmu žádostí buď
vyčerpáním stanovené
alokace, nebo nejpozději
do 31. 12. 2021. Ke dni 6.

Další plánované kroky
(9)

V obou specifických
cílech budou v dubnu
2017 vyhlášeny další
výzvy, a sice v SC 5.1
bude vyhlášena 70.
výzva s příjmem
žádostí do 29. 9. 2017
a alokací 3 mld. Kč
prostředků EU a v SC
5.2 61. výzva s
příjmem žádostí do
31. 10. 2019a alokací
0,5 mld. Kč prostředků
EU.

Kontinuální
pokračování
programu.
Dne 21. 11. 2016 byla
vyhlášena 3. Výzva
pro podporu výstavby
bytových domů s velmi
nízkou energetickou
náročností, s
termínem zahájení
příjmu žádostí 9. 1.
2017. Jedná se o
podporu výstavby
nových bytových
domů s velmi nízkou
energetickou
náročností na území
České republiky.
V roce 2017 bude
zahájeno poskytování
podpory z programu
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Dosavadní pokrok
(8)

Další plánované kroky
(9)

2. 2017 bylo aktivních 261
žádostí s požadovanou
výší podpory za 208,9 mil.
Kč (ke dni 6. 2. 2017 bylo
proplaceno 54 žádostí za
36,4 mil. Kč).

Nová zelená úsporám
pro budovy veřejného
sektoru formou
posílení vlastních
zdrojů žadatele u
schválených žádostí
podaných ve
vyhlašovaných
výzvách v rámci
specifického cíle 5.1
(Snížit energetickou
náročnost veřejných
budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů
energie) prioritní osy 5
(Energetické úspory)
OPŽP ve výši 45 % ze
způsobilých výdajů.

Za celý program Nová
zelená úsporám bylo k 6.
2. 2017 proplaceno
celkem 10 489 žádostí za
1 524,5 mil. Kč.

4.5 Klimaticko-energetická politika
4.5
MŽP
Politika ochrany
Energetik
klimatu v České
aa
republice
ochrana
klimatu

Nelegislativní

Politika představuje strategii
ochrany klimatu v ČR do roku
2030 s dlouhodobým
výhledem do roku 2050.
Definuje zásadní opatření
v jednotlivých odvětvích
ekonomiky 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 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.

Politika obsahuje kapitolu k
ekonomickým souvislostem
snižování emisí skleníkových
plynů a byla vyhodnocena z
hlediska vlivů na životní
prostředí (SEA).

V průběhu roku 2015
připravilo MŽP ve
spolupráci členy
meziresortní pracovní
skupiny pro otázky
ochrany klimatu a
externími spolupracovníky
návrh Politiky ochrany
klimatu v ČR. Dne 22.
června 2016 vzala vláda
návrh Politiky na vědomí a
uložila jej před konečným
schválením posoudit z
hlediska vlivů koncepce
na životní prostředí (SEA)
v souladu se zákonem č.
100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na
životní prostředí.
Příslušný úřad vydal k
Politice dne 17. ledna
2017 souhlasné
stanovisko.

Konečná verze Politiky
se zohledněním
stanoviska SEA byla
schválena vládou dne
22. března 2017.
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