Návrh úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a
zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014
Vláda svým usnesením ze dne 11. dubna 2012 č. 275 k přípravě státního
rozpočtu na léta 2013 až 2015 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta
2013 až 2015 schválila úsporná opatření, která mají udržet schodek státního
rozpočtu v letech 2013 až 2015 pod úrovní tří procent hrubého domácího produktu.
Jedním z vládou schválených výdajových opatření, která by měla přispět k dosažení
stanovené výše schodků státního rozpočtu, je i opatření „Zjednodušení agend
a zrušení duplicit ve státní správě – 1. etapa“.
V návaznosti na výše uvedené přijala vláda dne 6. června 2012 usnesení č. 399
k přípravě úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit
ve státní správě, ve kterém pověřila místopředsedkyni vlády, předsedkyni
Legislativní rady vlády a předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí
(dále jen „místopředsedkyně vlády“) koordinací přípravy úsporných opatření
v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě s cílem uspořit pro
rok 2014 částku 11,9 mld. Kč (což odpovídá přibližně čtyřem procentům výdajů
ze základny, která byla použita v roce 2012 pro plošné vázání výdajů kapitol
státního rozpočtu) a částku 24,8 mld. Kč pro rok 2015.
Výše uvedeným usnesením vlády byl rovněž uložen úkol ministrům a vedoucím
ústředních správních úřadů zaslat podklady pro návrh úsporných opatření včetně
návrhů úspor. Skutečné a kvantifikované úspory uvedlo pouze 7 ministerstev,
ze kterých vyplývaly úspory pro období 2012 – 2014 ve výši 1 656,5 mil. Kč,
přičemž největší úspory navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí
(1,063 mld. Kč), dále pak Ministerstvo obrany (390 mil. Kč) a Ministerstvo životního
prostředí (100,5 mil. Kč). Většina ministerstev a dalších ústředních orgánů státní
správy (dále jen „ústřední správní úřady“) neuvedla žádné úspory nebo uvedla
pouze věcné zaměření snahy o úspory bez upřesňující kvantifikace. Další ústřední
správní úřady navrhovaly převody agend na jiné resorty, čímž by sice došlo ke
snížení rozpočtů jejich kapitol, ale bez kvantifikace, k jakým úsporám by došlo
na jiných resortech. Navržená úspora nicméně neodpovídala zadání vlády.
Agendy jsou v předkládaném materiálu chápány v nejširším slova smyslu,
tzn. zaměřují se na veškeré hlavní (zejména tvorba a realizace strategií, koncepcí
a politik, tvorba a řízení programů, tvorba právních předpisů a řízení agend v rámci
státní správy), řídící (zejména stanovení organizační struktury, plánování, zajištění
a přidělování zdrojů, interní audit a vnitřní kontrola) a podpůrné procesy (zejména
hospodářské služby, informatika, komunikace a publicita, personalistika, rozpočet,
spisová služba, tvorba a řízení vnitřních předpisů, účetnictví, zadávání veřejných
zakázek) vykonávané ústředními správními úřady.
S ohledem na skutečnost, že úsporná opatření mají být navržena pro rok 2014 a
2015, byla zvláštní pozornost při analýze a navrhování úsporných opatření na rok
2014 věnována řídícím a podpůrným procesům. Návrh úsporných opatření v oblasti
hlavních procesů bude následovat v rámci úsporných opatřeních pro rok 2015. Pro
analýzu hlavních procesů bude využit Registr práv a povinností, který Ministerstvo
vnitra průběžně doplňuje. Tento systematický postup při návrhu úsporných opatření
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byl zvolen právě s ohledem na možnost využití synergií s ostatními realizovanými
projekty v rámci veřejné správy.
Způsob zpracování materiálu
Závěry uvedené v předloženém materiálu vychází především z údajů, které byly
zaslány členy vlády, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů, předsedkyní
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a předsedou Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů.
Jedná se zejména o údaje týkající se popisu vykonávaných agend v rámci
organizační struktury jednotlivých ústředních správních úřadů a jim podřízených
správních úřadů a právnických osob či organizačních složek, k nimž plní funkci
zakladatele, zřizovatele nebo správce nebo které jsou v jeho působnosti, dále počtu
osob, které se podílejí na výkonu jednotlivých agend, schváleném počtu
systemizovaných míst a jejich obsazení a počtu osob konajících práci na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, to vše podle stavu ke dni
30. června 2012.
Využity byly též kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, statistická data
poskytnutá Českým statistickým úřadem, jakož i data vyplývající ze zákona
č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, návrhů státních
závěrečných účtů za jednotlivé kapitoly, Státního závěrečného účtu za rok 2011,
Výročních zpráv jednotlivých organizací, databáze Ministerstva financí ÚFIS
a předmětem posuzování byly rovněž veřejné zakázky analyzovaných úřadů.
Posuzováno bylo 14 ústředních orgánů státní správy (ministerstev), 11 dalších
ústředních orgánů státní správy, 67 ostatních správních úřadů podřízených
ústředním orgánům státní správy a 261 právnických osob a organizačních složek
státu, k nimž ústřední orgány státní správy plní funkci zakladatele, zřizovatele nebo
správce nebo které jsou v jeho působnosti.
Při formulování závěrečných doporučení bylo, s ohledem na zadání úkolu,
zohledněno zejména hledisko hospodárnosti a efektivnosti výkonu agendy
(s důrazem na nastavený systém odpovědnosti a komunikace) jednotlivých úřadů
a organizací uvnitř i navenek.
Předložený materiál neobsahuje informace týkající se státních podniků,
fakultních nemocnic, jakož i některých specifických subjektů jako je např.
Bezpečnostní informační služba, či Akademie věd České republiky. Materiál též
neobsahuje analýzy agend vykonávaných územními samosprávnými celky.
Východiskem pro identifikaci duplicit a neefektivností bylo pojetí ministerstva
nebo ústředního orgánu státní správy jako „malého“ úřadu odpovědného za
koncepční a řídící činnost, tj. tvorbu politických strategií, legislativní činnost,
metodické vedení výkonu státní správy a vrchní státní dozor, zajišťování
mezinárodních vztahů a prosazování národních zájmů v orgánech EU. Ostatní
činnosti, zejména výkon a implementace navrhovaných politik, koncepcí
a metodických postupů, které mají povahu standardizovaných a opakujících se
činností, mají být realizovány podřízenými organizacemi za metodického řízení
a kontroly ze strany ústředních správních úřadů. Dalším zvažovaným kritériem byla
implementace doporučení na systemizaci správních úřadů přijatá usnesením vlády
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ze dne 13. června 2012 č. 412 za účelem snížení počtu stupňů hierarchických
úrovní a zjednodušení procesních postupů, spolu se soustředěním podpůrných
procesů v úřadech (tj. řízení lidských zdrojů, finanční řízení, podpora IT, veřejné
zakázky, vnitřní správa, sekretariáty pro koordinaci legislativních prací, sekretariáty
resortních koordinačních skupin k agendám EU apod.) do podpůrné správní sekce
úřadu poskytující servis ostatním věcným sekcím zaměřeným na tvorbu
a prosazování politik. Všeobecné podpůrné funkce by měly být organizovány
a řízeny dle možností ve všech správních úřadech podobně, aby byly jednak
racionalizovány náklady na jejich zajištění a prosazovala se současně i unifikace
a porovnatelnost výkonových kritérií těchto činností mezi jednotlivými správními
úřady.
Vládě jsou v 1. etapě předkládány návrhy doporučení pro jednotlivé ústřední
správní úřady, která mají vytvořit předpoklad pro realizaci úspor pro rok 2014
v rámci jednotlivých kapitol.
Obecně lze říci, že se jedná o doporučení zaměřená na snížení nákladů
spojených s činností posuzovaných institucí a dále na hledání možných zdrojů
výnosů z prodeje zbytného majetku. Doporučení plynoucí z provedené analýzy lze
rozdělit do následujících skupin:
•

Sdílení některých obslužných činností více institucemi

•

Racionalizace výdajů na ICT

•

Věcná kontrola výdajů a některých příjmů ex ante a ex post
(controlling a compliance)

•

Kvalitní a moderní management lidských zdrojů ve státní správě

•

Využívání budov a dalšího majetku a rozmístění úřadů v regionech

•

Jednotný systém tvorby strategií, prioritizace a reportingu výsledků
v podobě výkonnostních ukazatelů (tzv. KPIs)

Současně se navrhuje vládě schválit realizaci 4 projektů nadresortního
charakteru. Jedná se o následující:
1. Slučování ministerstev. Předpokládá se přínos plynoucí ze snížení
nákladů na provoz slučovaných ministerstev – optimalizace využití
majetku (budov, vozidel apod.), sdílení agend v oblasti řízení lidských
zdrojů, ICT, nákupu a veřejných zakázek. Z pohledu mezirezortní
koordinace je důležitým přínosem možnost využití synergie v oblasti
tvorby strategií včetně jejich implementace, tvorby koncepcí, analýz,
politik a právních předpisů. Předpokládá se lepší koordinace
investičních výdajů státu včetně efektivnějšího čerpání prostředků
z evropských strukturálních fondů a přípravy na programovací období
2014 - 2020. Sloučením ministerstev by mělo dojít rovněž ke snížení
počtu systemizovaných míst, přičemž u obdobných projektů docházelo
k celkové úspoře kolem 20% z celkového počtu zaměstnanců s dalším
potenciálem pro redukce v rámci příspěvkových organizací
slučovaných ministerstev. S ohledem na vykonávané agendy se
navrhuje sloučení Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva
dopravy.
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2. Vytvoření jedné instituce pro rehabilitační a rekreační pobyty
příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů – Agentury pro
poskytování rehabilitací. Realizace tohoto opatření se navrhuje ve
2 krocích. V počáteční fázi budou všechna dotčená ministerstva
(Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti)
využívat vybraná zařízení společně, ostatní lze odprodat.
3. Revize oblasti výkaznictví a evidencí. Navrhuje se revize
informačních povinností, a to s ohledem na požadavky Evropské unie,
přičemž tyto informační povinnosti by neměly jít v České republice nad
rámec. Úsporu lze očekávat nejen na straně veřejných rozpočtů, ale
také na straně obcí a dalších subjektů.
4. Racionalizace v oblasti regulace energií. Analyzovat možnost
sloučení Státní energetické inspekce s jiným inspekčním orgánem,
popřípadě včlenit do Ministerstva průmyslu a obchodu.
Návrhy úspor a jejich vyčíslení
Vládě je předkládána 1. etapa úsporných opatření v celkové výši
8 596,43 mil. Kč, přičemž je zde zahrnuta částka ve výši 3724,6 mil. Kč1 za
odprodej majetku. Do konce února 2013 bude vládě předložena 2. etapa návrhu
úsporných opatření, v rámci které budou vyčísleny úspory související s realizací
nadrezortních projektů uvedených výše a dále další úspory v rámci jednotlivých
ústředních správních úřadů.
Předkládaný materiál má pozitivní dopad na státní rozpočet. Celkově se
předpokládá pozitivní dopad ve výši 8 596,43 mil. Kč v letech 2013 – 2014. Tato
částka může být mírně snížena z důvodu nezahrnutí odstupného, které bude muset
být vypláceno v souvislosti s rušením systemizovaných míst.
Předkládaný materiál nemá přímý dopad na podnikatelské prostředí. Veškerá
doporučení a návrhy úspor byly koncipovány tak, aby neměly dopad na kvalitu
a rozsah poskytování služeb ze strany ústředních správních úřadů směrem
ke společnosti, ale týkají se pouze zefektivnění vnitřního fungování těchto
ústředních správních úřadů a jim podřízených organizací.
Předkládaný materiál je z hlediska rovnosti mužů a žen neutrální.
U materiálu nebylo provedeno připomínkové řízení, a to na základě
rozhodnutí předsedy vlády, který rozhodl o výjimce z požadavku připomínkového
řízení v souladu s čl. II odst. 1 Jednacího řádu vlády.
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Výše úspor byla vyčíslena na základě účetní hodnoty aktiv uvedené v databázi ÚFIS vedené
Ministerstvem financí. V žádném případě se nejedná o tržní nebo odhadní ceny. Konečná výše úspor
se proto může lišit.
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Stránka 1

Návrh úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro
rok 2014 - 1. etapa
Rezort

MD

Návrh opatření

Vyčíslení
úspory v mil. Kč

Typ úspory

Redukce výdajů na právní agendu a poradenství ŘSD
mimo jiné i prostřednictvím insourcingu

40

okamžitá

Sloučení Ústavu pro odborné zjišťování příčin
leteckých nehod a Drážní inspekce
Sloučení Drážního úřadu, Státní plavební správy a
Úřadu pro civilní letectví
Zrušení Ředitelství vodních cest a převedení agendy
na MD

3

střednědobá

5

střednědobá

5

okamžitá

2

střednědobá

20

okamžitá

1

střednědobá

50

střednědobá

Převedení části agendy zrušeného ŘVC na povodí
(zejména oblast turistické plavby)

Změny ve financování a zajištění BESIP

Změna v oblasti dopravně správních agend, redukce
agendy MD v oblasti odvolacího řízení orgánu Prahy v
přestupkovém řízení
Změna způsobu financování SPZ (převod agendy)

Realizace

exekutivní opatření: výpověď aktuálních
smluvních vztahů v této oblasti, postupné vytváření
týmu vlastních specialistů, pokrytí potřeb na
základě smluvních vztahů realizovaných ŘSD za
výhodnějších podmínek
legislativní opatření: předložení novel příslušných
zákonů v průběhu roku 2013
legislativní opatření: předložení novel příslušných
zákonů v průběhu roku 2013
exekutivní opatření: zrušení organizační složky s
převodem platných závazků a agendy na MD,
změna systému financování investic na VC,
aplikace programového financování a nezbytná
redukce počtu financovaných projektů
legislativní opatření/ mezirezortní koordinace
(MZe): specifikace rozsahu převáděných agend
(komplexní investiční aktivity nebo výlučně v
rozsahu objektů turistické plavby), v dohodě s MZe
příprava příslušné novely zákona v průběhu roku
2013
exekutivní opatření: redukce závislosti BESIP na
státním rozpočtu, využití externích zdrojů
(financování na bázi stát/ soukromý sektor), nový
model v průběhu roku 2013 předložen vládě
legislativní opatření/mezirezortní koordinace
(MV): změna zákona č. 131/2000Sb., o hlavním
městě Praze a vyhlášky č. 55/2000 Sb,
legislativní opatření: změna příslušného zákona
již projednávána v PSP ČR

Stránka 2

MF
MK

Změna způsobu zajištění zimní a běžné údržby opuštění modelu příkazních smluv

50

okamžitá

Změna způsobu financování technických a řidičských
průkazů

50

střednědobá

Změna systému objednávky regionální železniční
dopravy (převod agendy s předpokládanou
optimalizací)

300

střednědobá

CELKEM
BEZ NÁVRHU

526

Opatření v oblasti muzeí a galerií: sloučení organizací
s příbuzným sbírkovým fondem (Muzeum loutkářských
kultur s Národním muzeem a Muzeum romské kultury s
Moravským zemským muzeem) a zajištění
úspornějšího provozu (společné uchovávání
sbírkového fondu v centrálních depozitářích,
systémové opouštění nájemních prostor a rušení
detašovaných pracovišť a provozů)
Racionalizace činnosti PO NIPOS

MMR

Centrální zadávání veřejných zakázek pro PO
Redukce počtu systemizovaných míst v PO
CELKEM
Redukce organizační struktury ministerstva
Zrušení Ústavu územního rozvoje
Zrušení OSS PRIVUM
Úspora na režii části MMR v souvislosti se zrušením
Ústavu územního rozvoje (možný prodej budovy v
Brně, Jakubské náměstí)
Snížení příspěvku příspěvkovým organizacím

exekutivní opatření: nahrazení systému
příkazních smluv kontrakty vzešlými z výběrového
řízení (nahrazení administrativních cen cenami ze
soutěže), systém implementován k 1.10.2013
legislativní opatření: využití stejného modelu jako
SPZ, předložení novel příslušných zákonů v
průběhu roku 2013
legislativní opatření/ mezirezortní koordinace
(MF): převod příslušných prostředků na kraje,
změna zákona o rozpočtovém určení daní

15

okamžitá

exekutivní opatření

12,882

okamžitá

47
50
124,882
5
20
0,65
6

okamžitá
střednědobá

exekutivní opatření/ mezirezortní koordinace
(ČSÚ)
exekutivní opatření
exekutivní opatření

43

okamžitá
okamžitá
okamžitá
prodej majetku/
pronájem
střednědobá

exekutivní opatření
exekutivní opatření
exekutivní opatření
exekutivní opatření

exekutivní opatření: mj. bude postupně
utlumována činnost Centra pro regionální rozvoj v
souvislosti s ukončením IOP v letech 2014 - 2017,
možná úspora při zrušení 6 - 90 mil. Kč.

Stránka 3

MO

Snížení programů ISPROFIN (Podpora regionálního
rozvoje -30 mil. Kč a Podpora bydlení -55 mil. Kč)
Snížení odborných úkolů ministerstva
Snížení provozních výdajů ministerstva
CELKEM
Centralizace služeb - vnitřní správa
Vyzbrojování - transformace sekce vyzbrojování do
Národního úřadu pro vyzbrojování
Zrušení Vojenského vlečkového úřadu
Racionalizace činností a optimalizace příbuzných
agend Krajských vojenských velitelství v rámci rezortu
MO
Centralizace obslužných činností v rezortu MO do
agentur - sloučení stejného typu obslužné činnosti do
jedné struktury, která bude zajišťovat servis pro celý
rezort
Slučování souvisejících agend a činností v rámci
rezortu MO
Slučování agend v rámci státní správy
Optimalizace vojenských újezdů
Snížení počtu vojenských zdravotnických zařízení
(např. integrace Ústavu leteckého zdravotnictví a
převod některých činností Ústředního vojenského
zdravotnického ústavu např. v oblasti mikrobiologie
pod Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní
nemocnici
Redukce míst ve vojenském školství (optimalizace
počtu systemizovaných míst na Univerzitě obrany v
Brně s cílem zefektivnění poměru student vs. pedagog,
možnost sloučení střední vojenské školy s civilním
školským zařízením)
Prodej lesní půdy Ministerstva obrany

85

střednědobá

exekutivní opatření

20
17
196,65
45,9
47,8

střednědobá
střednědobá

exekutivní opatření
exekutivní opatření

1

střednědobá

53,7

okamžitá

350

střednědobá

exekutivní opatření

35

okamžitá

exekutivní opatření

4,2
9,3
20

střednědobá
střednědobá

exekutivní opatření
exekutivní opatření

45

střednědobá

exekutivní opatření: Navrhované úspory lze
realizovat až po ukončení akreditačního procesu, tj.
od akademického roku 2014/2015, Odhad úspory v
rozmezí 30-45 mil. Kč

30

prodej majetku

exekutivní opatření: v případě rozhodnutí o
prodeji lesních a ostatních pozemků je nutné
prolomit rozhodnutí o tom, že státní lesy nebudou
předmětem privatizace, odhad úspor v rozmezí 1530 mil. Kč

exekutivní opatření
exekutivní opatření
legislativní opatření: novela zákona č. 266/1994
Sb., o drahách
exekutivní opatření

Stránka 4
Prodej lesní půdy Vojenských lesních statků, s.p. na
území mimo současným zákonem stanovené hranice
vojenských újezdů

1600

prodej majetku

Privatizace opravárenských závodů - nutný souhlas
vlády ČR, realizace v průběhu roku 2013 s příjmem v
roce 2014
Centralizovaný nákup pro silové složky státu cestou
Národního úřadu pro vyzbrojování s mezirezortní
působností
Zrušení centra biologické ochrany Těchotín a
převedení jeho statutárních funkcí na jiné orgány státní
správy zabezpečující oblast krizového řízení či
biologické ochrany (BRS)
Převod činností Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti mimo rezort,
případné sloučení s obdobnými úřady v civilní státní
správě

1000

prodej majetku

exekutivní opatření: v případě rozhodnutí o
prodeji lesních a ostatních pozemků je nutné
prolomit rozhodnutí o tom, že státní lesy nebudou
předmětem privatizace, odhad úspory v rozmezí
1400 - 1600mil. Kč
exekutivní opatření

střednědobá

exekutivní opatření/ mezirezortní koordinace

50

střednědobá

111

střednědobá

exekutivní opatření/ mezirezortní koordinace:
posuzují se 2 varianty: zrušení - úspora 100mil. Kč
nebo převod na příspěvkovou organizaci - úspora
50 mil. Kč
legislativní opatření/ mezirezortní koordinace:
novela zákona č. 309/2000 Sb., o obranné
standardizaci, katalogizaci a státním ověřování
jakosti služeb určených k zajištění obrany státu

Převod působnosti Vojenského úřadu sociálního
zabezpečení, včetně výplaty sociálních dávek na
Českou správu sociálního zabezpečení v podřízenosti
MPSV

3,5

střednědobá

legislativní opatření/ mezirezortní komunikace:
novela zákona č. 221/1999 o vojácích z povolání a
legislativy v oblasti soc. zabezpečení. Úspora by
byla možná za předpokladu stejného postupu i v
případě Policie ČR (EV), Celní správy (OF) a
Vězeňské služby (MSp). Úspora je kalkulována z
pronájmu objektu za předpokladu, že rozpočtové
výdaje na dávky i na provoz včetně převodu
zaměstnanců budou delimitovány

Převod činností Úřadu státního odborného dozoru na
paralelní orgány civilní státní správy, např. formou
vytvoření vojenských odborů na těchto úřadech
(sloučení vojenské a civilní správní činnosti)

31,5

střednědobá

legislativní opatření/ mezirezortní koordinace:
novela zákonů č. 219/1999 Sb., 220/1999 Sb.,
221/1999 Sb., 222/1999 Sb., 251/2005 Sb.,
174/1968 Sb., 458/2000 Sb., 406/2000 Sb.,
133/1985 Sb., 183/2006 Sb., 49/1997 Sb.,
111/2009 Sb., 344/1992 Sb.

CELKEM

3437,9

Stránka 5
MPO

Zrušení / transformace Českého úřadu pro zkoušení
zbraní a střeliva

Zrušení sekce správní
Převedení agendy SMK na Úřad vlády
Sloučení CzechInvestu a CzechTradu
Odstranění duplicit v oblasti budování sítě
zahraničních zastoupení státu

15

25

střednědobá

okamžitá
okamžitá
okamžitá
okamžitá /
střednědobá

Zrušení SÚRAO a převedení jejich agend pod Diamo,
s.p., MPO a SÚJB

střednědobá

Sloučení a racionalizace institucí pro metrologii a
zkušebnictví

střednědobá

Redukce Státní energetické inspekce

střednědobá

legislativní opatření: Změna zákona č. 156/2000
Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických výrobků. MPO navrhuje
transformaci na PO s názvem "Zkušebna pro
ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických výrobků". Kontrolní činnost by
vykonávala ČOI.
exekutivní opatření
exekutivní opatření
exekutivní opatření
exekutivní opatření: Od 1.8.2012 byla sloučena
zahraniční síť CzechInvest a CzechTrade do jedné
integrované sítě obchodních misí MPO.
MPO postupuje v tomto ohledu v rámci své resortní
působnosti, otázka sloučení s CzechTourismem
stojí mimo tento rámec a vyžaduje další jednání
mimo resort (v této souvislosti lze zmínit i možnou
integraci Českých center (PO MZV) do tohoto
projektu). Protože MPO neuvedlo konkrétní výši
úspor, uvádí se po konzultaci s MZV částka 25 mil.
Kč (vyčísleno zrušení kanceláří CzechTrade a
CzechInvest a jejich včlenění do Českých center).

legislativní opatření: Detailní analýza subjektů,
působících zejména v oblastech nakládání s
jadernými odpady (a dalších souvisejících agend v
kontextu příslušných ustanovení zákona č. 18/1997
Sb. , atomový zákon), konkrétně SÚRAO, SÚJB,
DIAMO, státní podnik, návrh odpovídajících
opatření s cílem zrušení organizační složky státu
SÚRAO.
legislativní opatření: MPO navrhuje nejprve
provést detailní analýzu subjektů působících v této
oblasti
exekutivní opatření: MPO intenzivně analyzuje
možnost sloučení SEI s ČOI

Stránka 6

MPSV

Racionalizace úřadu Státní správy hmotných rezerv
(SSHR) / včlenění SSHR do struktury MPO - proces
sloučení
CELKEM
Sloučení resortních ICT odborů na MPSV, ÚP, ČSSZ,
SUIP a dalších

střednědobá

legislativní opatření: V rámci MPO je připravován
variantní materiál, analyzující možnost dalšího
postupu v SSHR

40
1000

střednědobá

exekutivní opatření: Úspora pro rok 2014 je
plánována ve výši 200 mil. Kč. V rámci
rozhodování o dalším postupu dojde i k novému
vyhodnocení plánovaných úspor - MPSV navrhlo
původně částku 1 mld. Kč.

Sloučení Výzkumného ústavu bezpečnosti práce s
Výzkumným ústavem práce a soc. věcí

6

střednědobá

legislativní opatření (umožní sloučení i bez
souhlasu Rad ústavů): změna zákona č. 341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích

Převedení Technické inspekce (TI) na MPO a
následné sloučení s ÚNMZ a ČMI

6

okamžitá

Optimalizace posudkové služby

MSp

střednědobá

Rozšíření jednotného informačního systému práce a
sociálních věcí (JISPSV)

57

střednědobá

Nový způsob distribuce zásilek pracovišť ÚP ČR
(Projekt Hybridní pošta)

30

střednědobá

1099
0
0

okamžitá

CELKEM
BEZ NÁVRHU
CELKEM

legislativní opatření: změna zákona č. 147/1968
Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností
práce; změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů
exekutivní opatření (ukončení projektu k 31.5.
2015)
legislativní opatření: změna právních předpisů v
působnosti MPSV. Přesnější vyčíslení úspor bude
součástí Zprávy RIA k novele zákona č. 73/2011
Sb., o Úřadu práce ČR, ve znění pozdějších
předpisů a další související zákony
legislativní opatření/mezirezortní koordinace
(MV): změna správního řádu, zákon č. 500/2004
Sb., návrh právní úpravy v přípravě

exekutivní opatření

Stránka 7
MŠMT

Zrušení Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV)
od 1.1. 2014, využití části administr. personálu a
ekonomických a personálních informačních systémů
převodem na nově vzniklý Národní úřad pro
kvalifikace/vedení jednotného registru vzdělávacích
institucí a kvalifikací uznávaných v ČR

12

střednědobá

Zrušení Národního institutu dětí a mládeže (NIDM) k
1.1. 2014
Odprodej aktiv organizací NIDV a NIDM

12

okamžitá

256

prodej majetku

12

okamžitá

40

střednědobá

3,2

okamžitá

25,6

střednědobá

Racionalizace struktury a činnosti Národního ústavu
vzdělávání (NÚV) k 1.1. 2014
Racionalizace činností Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání (CZVV resp. CERMAT)
Ukončení specifického dotačního financování Centra
pro studium vysokého školství v.v.i.
Převod NTK pod správu VŠ/nebo sloučením s Národní
knihovnou v Praze
Včlenění Antidopingové kanceláře do nově
navrhovaného Národního sportovního centra/agentury

střednědobá

Racionalizace počtu systemizovaných míst v krajských
inspektorátech ČŠI

střednědobá

Zjednodušení struktury a administrace programů
účelového financování (snížení počtu dotačních titulů)

8

střednědobá

Zjednodušení agend v oblasti akreditací ve vzdělávání
zaměřením důrazu z úrovně programové na úroveň
institucionální v rámci sektoru VŠ a VOŠ
CELKEM

4

střednědobá

372,8

exekutivní opatření/ legislativní
opatření/meziresortní koordinace: problematika
uznávání odborných kvalifikací podle zákona č.
18/2004 Sb.

exekutivní opatření
exekutivní opatření: (v případě aktiv NIDV se se
počítá s jejich částečným využitím pro nově
navrhovaný Národní úřad pro kvalifikace)
exekutivní opatření
legislativní opatření: novelizace zákona č.
561/2004 Sb. a novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.
exekutivní opatření
exekutivní opatření: meziresortní opatření s MK;
novela zákona č. 111/1998 Sb.
exekutivní/ legislativní opatření: mezinárodní
závazky: úmluva boje proti dopingu
legislativní opatření: novela zákona č. 320/2001
Sb.; vynětí veřejnosprávní kontroly z působnosti
ČŠI
legislativní opatření: novela zákona č. 561/2004
Sb. a zákona č. 111/1998 Sb.
legislativní opatření: novela zákona č. 561/2004
Sb.a zákona č. 111/1998 Sb.

Stránka 8
MV

Optimalizace organizační struktury, redukce Sekce pro
veřejnou správu legislativu a archivnictví
Vytvoření samostatného centrálního útvaru pro IT,
racionalizace Sekcí náměstka ministra vnitra pro
informační technologie a eGovernment transformací
Odštěpného závodu pro ICT služby České pošty na
státní podnik
Racionalizace Tiskárny MV

Zařízení služeb pro MV:
Snížení počtu zaměstnanců
Divize hotelů, hotelových služeb a lázeňství (nutno
však zajistit povinnosti zákona č.361/2003 Sb.) Divize
správy nemovitostí

Zrušení Divize stravování

Divize autoprovozu, snížení počtu vozů na MV

12,5

okamžitá

exekutivní opatření

21

okamžitá

exekutivní opatření

6

okamžitá

exekutivní opatření: Do roku 2014 (včetně) dojde
ke snížení příspěvku na provoz o uvedenou částku,
jež bude postupně čerpána k úhradě nákladů na
provoz v hlavní činnosti na úkor rezervního fondu
tak, aby i do roku 2014 (včetně) zůstal zachován
vyrovnaný hospodářský výsledek. Do roku 2014
sníží počet zaměstnanců na 87.

3,5
261,7

okamžitá
prodej majetku

exekutivní opatření
exekutivní opatření: v roce 2013 bude zahájena
příprava odprodeje části trvale nepotřebného
majetku státu s tím, že odprodej se předpokládá
realizovat postupně mezi roky 2014-2015;
současně dojde ke snížení počtu zaměstnanců. V
případě lázeňství je organizace vázána
dlouhodobou smlouvou a případný prodej
lázeňských objektů by znamenal ztrátu ve výši
zhruba půl miliardy Kč. Úspora bude částečně
realizována v roce 2015 (90 mil. Kč)
exekutivní opatření: v průběhu roku 2013 bude
provedeno výběrové řízení na externího dodavatele
služeb dosud zajišťovaných touto divizí s tím, že
pokud z výběrového řízení vzejde nabídka
garantující zachování stávajících standardů, při
současně dlouhodobé garanci nižší ceny
odpovídajících služeb, bude činnost této divize
utlumena
exekutivní opatření: snížením počtu vozidel o
11% dojde k roční úspoře provozních nákladů

výši úspor nelze
vyčíslit

0,5

okamžitá

Stránka 9
Divize autoprovozu, snížení počtu vozů na MV

1

prodej majetku

8
24,1

prodej majetku
okamžitá

145

prodej majetku

115
8

okamžitá
okamžitá

20

střednědobá

19,3

okamžitá

exekutivní opatření: pro dosažení plné výše úspor
nutná změna usnesení vlády č. 1604/2008 s
následným ukončením ochrany budovy NKÚ

Transformace HZS Správy železniční dopravní cesty s
HZS ČR

60

střednědobá

Archivy

7,8

prodej majetku

legislativní opatření/meziresortní: pouze v
případě transformace HZS SŽDC s HZS ČR,
respektive převzetí úkolů včetně personálu
způsobilého výkonu služby u jednotek HZS krajů,
jehož součástí by bylo převzetí finančního
zabezpečení formou fondu, do kterého by přispívali
všichni železniční přepravci (po vzoru SRN). Jedná
se o iniciativu MV, ale případná úspora je
nadresortní
exekutivní opatření: pouze v případě prodeje
objektů v Rychnově nad Kněžnou a samostatných
bytových jednotek v Zámrsku

Bytová správa MV
Zrušení Institutu pro veřejnou správu Praha (zachování
ověřování ZOS na personálním odboru MV zachování 6 míst)

Školy MV
Racionalizace zdravotnických zařízení MV

Zjednodušení řízení v rámci cizineckých agend a řízení
o mezinárodní ochraně - prohloubení odchylek
cizinecké legislativy od správního řádu i se změnami
procesu, redukce současné podoby správního řízení
na dvoustupňové schéma
Přehodnocení ochrany ústavních činitelů

exekutivní opatření: prodej vozů; pouze za
předpokladu, že o tyto v rámci širšího nabídkového
řízení dle zákona o majetku státu neprojeví zájem
jiný subjekt
exekutivní opatření: v případě úplného zrušení
povinnosti ZOS nutná změna zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
exekutivní opatření: dle vyjádření resortu lze
předpokládat, že tržní cena bude nižší.
exekutivní opatření
exekutivní opatření: vyčíslená úspora bude dána
sloučením některých pracovišť v hl.m.Praze a
Středočeském kraji. Bude provedena analýza
rozsahu možné privatizace zbytných lékařských
služeb na úrovni resortu.
legislativní opatření/meziresortní: jedná se o
maximalistickou verzi odhadu úspory nákladů pro
MV (očištěno o náklady pro MSp), podmíněnou
dohodou mezi MV a MSp a následnou změnou
základní cizinecké legislativy k 1. 1. 2014

Stránka 10
Sloučení obslužných činností v oblasti archivů

Úspora v oblasti IT v resortu MV

CELKEM
MZd

Zrušení příspěvkové organizace MZ - Zdravotnické
zabezpečení krizových stavů

Sloučení Revmatologického ústavu a Všeobecné
fakultní nemocnice

Sloučení Koordinačního střediska rezortních
zdravotnických informačních systémů s Ústavem
zdravotnických informací a statistiky

výši úspor nelze
vyčíslit

115

okamžitá

exekutivní opatření: racionalizace a redukce
činností již proběhla, v roce 2013 bude proveden
rozbor legislativního a věcného řešení, na jehož
základě budou navržena úsporná opatření a jejich
vyčíslení
exekutivní opatření: centralizace nákupů,
maintanance licencí k počítačovým programům
apod. možná úspora min. 30% současných nákladů

828,4
5 + výnos z
prodeje majetku
(převod majetku
v hodnotě 15,4
Kč na Úřad pro
zastupování
státu ve věcech
majetkových;
záměr prodeje
majetku za
minimální cenu
48 mil. Kč, 5,5
mil. Kč je v
poslední fázi) =
celkem 74
20

okamžitá

exekutivní opatření: rušení proběhne bez
náhrady, agendy MZd, zajištění péče převezmou
fakultní (univerzitní) nemocnice. Úspora pracovních
míst - cca 10 úvazků.

okamžitá

legislativní opatření: dojde k úspoře sloučením
obslužných útvarů, rozsah péče i odborné zázemí
zůstane zachováno. Cílem je soustředit
specializovanou péči v jednotné instituci. Úspora
pracovních míst cca 10 úvazků, tj. 15-20 mil. Kč

7

okamžitá

legislativní opatření: bude se postupovat cestou
postupného slučování, nejprve pověřením jednoho
manažera řízením obou organizací, dále
postupným slučováním obslužných útvarů a
nakonec sloučením odborných útvarů. Úspora
pracovních míst - cca 10 úvazků, tj.6 -7 mil. Kč

Stránka 11
Sloučení centra kardiovaskulární a transplantační
chirurgie s fakultní nemocnicí U sv. Anny

20

střednědobá

legislativní opatření: dojde k úspoře sloučením
obslužných útvarů, rozsah péče i odborné zázemí
zůstane zachováno. Cílem je soustředit
specializovanou péči v jednotné instituci. Úspora
pracovních míst cca 10 úvazků.

Zrušení Referenční laboratoře přírodních zdrojů

1,5

střednědobá

Sloučení Endokrinologického ústavu a Institutu klinické
5
a experimentální medicíny
Zrušení oznamovací povinnosti při zavádění
úspora 0,5 FTE,
kosmetických přípravků na trh
13. platová třída
Sloučení ZP MV a VoZP - varianta A
náklady
2015:100 ,
úspory 2016:
250, úspory
2017 a dále: 400

střednědobá

legislativní opatření: činnosti RLPLZ převezmou
zdravotní ústavy. Úspora pracovních míst - cca 3
úvazky.
legislativní opatření: úspora pracovních míst - cca
10 úvazků
legislativní opatření: zrušení bez náhrady, agenda
je nadbytečná.
legislativní opatření: pokud se půjde cestou
zakotvit povinnosti sloučení do zákona. Obsaženo
v programovém prohlášení vlády. Cílem je vytvořit
jednu zdravotní pojišťovnu pro silové resorty.
Úspora pracovních míst - cca 69 úvazků. Nepřinese
úspory státního rozpočtu - nejsou na něj napojeny.

Sloučení ZP MV a VoZP - varianta B

Optimalizace odboru evropských fondů

MZe

CELKEM
Začlenění agentur pro zemědělství a venkov do
Státního zemědělského intervenčního fondu
Transformace Pozemkového fondu ČR sloučením s
pracovišti pozemkového úřadu za vzniku
Pozemkového úřadu ČR
Transformace aplikovaného výzkumu
Sloučení Státní veterinární správy a České
plemenářské inspekce

Náklady
2013:100,
úspory: 2014:
250, úspory
2015 a dále 400
2

střednědobá
střednědobá

střednědobá

legislativní opatření: pokud se půjde cestou
zakotvit povinnosti sloučení do zákona. Nepřinese
úspory státního rozpočtu - nejsou na něj napojeny.

okamžitá

exekutivní opatření: úspory jsou odhadovány
pouze v rozsahu 1-2 vedoucích pracovních míst a
maximálně jednotek referentských pracovních míst.

129,5
65

okamžitá

227

okamžitá

62

střednědobá

290

okamžitá

legislativní opatření: změna zemědělského
zákona a zákona o SZIF
legislativní opatření: změna zákona č. 569/1991
Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve
znění pozdějších předpisů
exekutivní opatření: optimalizace počtu
výzkumných pracovišť
legislativní opatření:

Stránka 12
Sloučení Státní rostlinolékařské správy a Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

MZV

MŽP

CELKEM
Prodej zámku Štiřín
Úspora příspěvku zámku Štiřín
Racionalizace agend na MZV v oblasti zahraničně
ekonomické a obchodní politiky
Reforma systému poskytování příspěvků
mezinárodním organizacím
Reforma podpůrných činností sítě zastupitelských
úřadů
Převod agendy v oblasti vytváření smluvního rámce
pro vnější ekonomické vztahy
CELKEM
Snížení mzdových prostředků/ počtu zaměstnanců v
rámci ministerstva, sloučení správních agend
Snižování provozních nákladů, snížení příspěvků
některých programů (např. sanace starých důlních děl)
Agentura ochrany přírody a krajiny, racionalizace

Česká geologická služba, snížení příspěvku na
činnost, omezení odborného posudkového servisu,
omezení poskytování některých údajů a přehledů

356

1000
329
7

okamžitá

legislativní opatření: zajištění delimitace ve vztahu
k novému občanskému zákoníku, který byl
publikován ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012 Sb.

prodej majetku
okamžitá
střednědobá

exekutivní opatření
exekutivní opatření
exekutivní opatření

100

okamžitá

exekutivní opatření

200

střednědobá

exekutivní opatření

0,3

okamžitá

exekutivní opatření

636,3
21

exekutivní opatření

50

29,7

střednědobá

12

střednědobá

exekutivní opatření: implementace nového
ekonomického informačního systému, revize
ochranných podmínek maloplošných chráněných
území a zrušení některých aktivit v rámci
mezinárodní spolupráce
legislativní opatření: úprava zákona č. 167/2008
Sb., o předcházení ekologické újmě, zrušení
pověření AOPK jako vědeckého orgánu CITES,
novela zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a
krajiny
legislativní opatření: novela zákona č. 183/2006
Sb., zákona č. 44/1998 Sb., vyhlášky MHPR č.
497/1992 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č.
365/2000 Sb. a zákona č. 62/1988 Sb.

Stránka 13
Česká inspekce životního prostředí, racionalizace
některých činností, omezení nedozorových činností
(stanoviska a vyjádření k různým typům dokumentace
a povolení)

26,5

střednědobá

legislativní opatření: vyjádření ČIŽP jako
dotčeného správního úřadu v procesu EIA [§3
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb.], hodnocení
aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) a
předávání informací o jejich vývoji příslušným
správním úřadům [§ 34 písm. d) zákona č. 76/2002
Sb.] odpadové hospodářství - omezení dozorových
činností, které nejsou dozorem nad plněním
povinnosti s přímým vlivem na životní prostředí,
redukce kontrolních činností v rámci kontrol
podmíněnosti (Cross-compliance) dle ustanovení §
76 odst. 1 písm. j) zákona odpadech legislativní
opatření/ mezirezortní: složka ochrany přírody omezení dozorových činností, které nejsou
dozorem nad plněním povinností s přímým vlivem
na životní prostředí - redukce kontrolních činností v
rámci kontrol podmíněnosti - dozorová kompetence
- možnosti omezení a převedení na jiné orgány
(zákon č. 114/1992 Sb.), stanovisko ČIŽP k plánům
leteckých aplikací přípravků podle § 52 odst. 4
zákona č. 326/2004 Sb.

Český hydrometeorologický ústav, snížení příspěvku
na činnost, racionalizace

25

okamžitá

exekutivní opatření: snížení nákladů na servisní
služby, opravy udržování, nákup
materiálu;maximalizace výnosu z komerčních
aktivit; snížení počtu zaměstnanců; snížení nákladů
na energie snížením energetické náročnosti budov;
zvýšení efektivnosti jednotlivých činností zajištěním
provozu s nižší personální kapacitou

CENIA, příprava na sloučení s ČHMÚ, racionalizace

15,1

okamžitá

exekutivní opatření: snížení příspěvku na činnost,
po sloučení s ČHMÚ další snížení počtu míst a
následné snížení režijních nákladů

Národní parky - snížení příspěvku na provoz v roce
2013
MŽP - snižování provozních výdajů, snižování
příspěvků některých programů (např. sanace důlních
děl)
CELKEM

26,2

okamžitá

205,5

Stránka 14
ČÚZK
ČBÚ
ČTÚ
ČSÚ
ERÚ
RRTV
ÚV

BEZ NÁVRHU
CELKEM
BEZ NÁVRHU
CELKEM
BEZ NÁVRHU
CELKEM
BEZ NÁVRHU
CELKEM
BEZ NÁVRHU
CELKEM
BEZ NÁVRHU
CELKEM
BEZ NÁVRHU
CELKEM

CELKOVÁ ÚSPORA

0
0
0
0
0
0
0

8 596,43 mil. Kč

