Příloha k části III.

Úsporná opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě realizovaná v průběhu
2. a 3. čtvrtletí roku 2013
Rezort Návrh opatření

Schválená
úspora v mil.
Kč

Realizovaná úspora
v mil. Kč k 25. 3. 2013

Realizovaná úspora
v mil. Kč k 13. 9. 2013

Přijatá opatření/ další postup

1

2

3

4

5

6

MD

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

40

40 (jedná se o úsporu
prostředků SFDI)

40 (jedná se o úsporu
prostředků SFDI)

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
Převedení části agendy zrušeného ŘVC na
povodí (zejména oblast turistické plavby)
Změny ve financování a zajištění BESIP

3

3

3

5

5

5

Změna v oblasti dopravně správních
agend, redukce agendy MD v oblasti
odvolacího
řízení
orgánu
Prahy
v přestupkovém řízení
Změna způsobu financování SPZ (převod
agendy)
Změna způsobu zajištění zimní a běžné
údržby - opuštění modelu příkazních smluv

1

Po
nalezení
shody
hl. m. Praha
příprava
předpisů.

50

Novela příslušného zákona je v PSP.

50

Změna způsobu financování technických a
řidičských průkazů

50

Provedena úprava zadávacího řízení. Bude
realizováno v rozsahu pilotního projektu
(s dopadem na výši úspory v roce 2014).
Příprava novely zákona dle vzoru ve věci
financování SPZ.

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

300

5

O zrušení zatím nebylo rozhodnuto.

2

Bude řešeno v závislosti na řešení výše
uvedeného opatření.

20

20

20
s
magistrátem
změn
právních

V součinnosti s MF byla připravena novela
zákona ve věci rozpočtového určení daní.
V návrhu státního rozpočtu na rok 2014 jsou
výdaje v celkové výši 2,64 mld. Kč. Součástí
kapitoly VPS. MD navrhuje přesunout tyto
prostředky zpět do kapitoly MD, jelikož

Stav k 13.9.2013
schválení novely o rozpočtovém určení daní
není prozatím realizováno.
526

CELKEM

68

68

MF

BEZ NÁVRHU

MK

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

15

Veškerá opatření budou exekutivní povahy.
O možném slučování Muzea romské kultury
s Moravským zemským muzeem bude ještě
vedena diskuse a posuzovány ekonomické
a věcné přínosy takového postupu.

12,882

Centrální zadávání veřejných zakázek pro
PO

47

Veškerá opatření budou exekutivní povahy.
Možnost
legislativních
opatření
byla
prověřena,
jejich
potřeba
nebyla
identifikována.
Probíhá příprava dalších centralizovaných
veřejných zakázek pro rezort MK. Veškerá
další opatření budou exekutivní povahy.

Redukce
v PO

50

MMR

počtu

systemizovaných

míst

13

13

CELKEM

124,882

13

13

Redukce organizační struktury ministerstva

5

5

5

Zrušení Ústavu územního rozvoje

20

20

20

Zrušení OSS PRIVUM

0,65

0,65

0,65

Úspora na režii části MMR v souvislosti se
zrušením Ústavu územního rozvoje
(možný prodej budovy v Brně, Jakubské
náměstí)

6
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Stav k 13.9.2013
Snížení
příspěvku
organizacím

MO

příspěvkovým

43

12

0

Návrh rozpočtu na rok 2014 na úrovni
schváleného rozpočtu na rok 2013.

Snížení programů ISPROFIN (Podpora
regionálního rozvoje -30 mil. Kč a Podpora
bydlení -55 mil. Kč)

85

25

0

V roce 2014 návrh programu podpory
bydlení o 50 mil. Kč vyšší a program podpory
regionálního rozvoje stejný jako v roce 2013.

Snížení odborných úkolů ministerstva

20

20

20

Snížení provozních výdajů ministerstva

17

17

17

CELKEM

196,65

99,65

57,65

Centralizace služeb - vnitřní správa

45,9

realizovány v rámci
kapitoly

Dokončeno.

Vyzbrojování
transformace
sekce
vyzbrojování do Národního úřadu pro
vyzbrojování

47,8

dtto

Dokončeno.

Zrušení Vojenského vlečkového úřadu

1

dtto

Dokončeno, úspora od 1Q 2014.

Racionalizace činností a optimalizace
příbuzných agend Krajských vojenských
velitelství v rámci rezortu MO

53,7

dtto

Dokončeno.

Centralizace obslužných činností v rezortu
MO do agentur - sloučení stejného typu
obslužné činnosti do jedné struktury, která
bude zajišťovat servis pro celý rezort

350

dtto

Poslední část bude realizována k 1.1.2014.

Slučování souvisejících agend a činností
v rámci rezortu MO
Slučování agend v rámci státní správy

35

dtto

Dokončeno.

4,2

dtto

Dokončeno.

Optimalizace vojenských újezdů

9,3

dtto

Odloženo, vyžaduje schválení zákona novou
PSP.
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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)

20

dtto

Odloženo, probíhá vnitřní reorganizace, poté
bude znovu posouzeno.

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)

45

dtto

Bude dokončeno k 1.12014.

Prodej lesní půdy Ministerstva obrany

30

nemá dopad na
rozpočtovou kapitolu

Odloženo do rozhodnutí nové vlády ČR, zda
dojde k prolomení zákazu prodeje lesní
půdy.

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

1600

nemá dopad na
rozpočtovou kapitolu

Odloženo do rozhodnutí nové vlády ČR, zda
dojde k prolomení zákazu prodeje lesní
půdy.

Privatizace opravárenských závodů - nutný
souhlas vlády ČR, realizace v průběhu
roku 2013 s příjmem v roce 2014

1000

nemá dopad na
rozpočtovou kapitolu

Záměr privatizovat VOP je připraven a bude
předložen
vládě
ČR
v měsíci
říjnu
k rozhodnutí
o
způsobu
a
termínu
privatizace.
Odloženo na rozhodnutí nové vlády ČR.

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

50

úspora v rámci
kapitoly

úspora
kapitoly

v rámci

Převod na příspěvkovou organizaci bude
předložen v měsíci říjnu Bezpečnostní radě
státu. Probíhá nákladová optimalizace.

111

úspora v rámci
kapitoly

úspora
kapitoly

v rámci

Byla provedena detailní analýza, na jejímž
základě došlo ke snížení počtu zaměstnanců
o 15 % k 1.7.2013. Sloučení s ostatními
orgány státní správy bylo projednáno
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správě

MPO

mezirozortně a bylo shledáno jako
nerealizovatelné vzhledem ke specifičnosti
činnosti úřadu (nemá paralelu ve státní
správě).

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

3,5

úspora v rámci
kapitoly

úspora
kapitoly

v rámci

31,5

úspora v rámci
kapitoly

úspora
kapitoly

v rámci

CELKEM

3437,9

Zrušení / transformace Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva

15

0

0

Zrušení sekce správní

0

0

Převedení agendy SMK na Úřad vlády

0

0

Sloučení s civilními orgány státní správy bylo
projednáno mezirezortně a bylo shledáno
jako
nerealizovatelné
vzhledem
ke
specifičnosti
ochrany osobních údajů
v silových rezortech.
Byla provedena detailní analýza, na jejímž
základě došlo k nákladové optimalizaci.
Sloučení s civilními orgány státní správy bylo
projednáno mezirezortně a bylo shledáno
jako nepřinášející úsporné efekty, vzhledem
k malé velikosti úřadu a jeho roli v armádě
ČR.
Byla provedena analýza právních předpisů,
které by bylo potřebné změnit pro zajištění
transformace Českého úřadu pro zkoušení
zbraní a střeliva na příspěvkovou organizaci.
Tato případná změna si vyžádá realizaci
také dalších kroků. Nyní probíhá analýza
potřeby řešení v nelegislativní oblasti.
Jedná se o zrušení 2 systemizovaných míst
jako mezistupně řízení formou organizačního
opatření ministra v rámci MPO.
S ohledem na to, že místo ředitele sekce je
od samého počátku neobsazeno a místo
sekretariátu je obsazeno pracovníkem, který
současně
zajišťuje
chod
sekretariátu
nadřízeného náměstka, jedná se o ryze
formální opatření bez dopadů na výdaje
kapitoly MPO.
MPO připravilo materiál pro jednání vlády,
kterým navrhlo zrušení tohoto opatření.
Agenda SMK zůstane na MPO. Schváleno
usnesením vlády č. 723 z 18.9.
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Sloučení CzechInvestu a CzechTradu

Odstranění duplicit v oblasti budování sítě
zahraničních zastoupení státu

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

25

0

0

Nové uspořádání obou příspěvkových
organizací je v konečné fázi přípravy (formou
opatření ministra). V rámci realizace probíhá
zhodnocení dopadů, právní rozbory, finanční
analýzy, jakož i vyčíslení úspor a dopadů do
oblasti smluvních vztahů MPO vůči ostatním
rezortům. MPO se soustředí zejména na
koordinaci
dopadů
realizace
projektu
směrem k firmám a zvláště na vlivy těchto
změn do probíhajících projektů v oblasti
sdílení služeb a informací se soukromým
sektorem
(např.
One-Stop–Shop).
Zahraniční síť organizací je sloučena,
nabídka služeb státu je v této oblasti
jednotná, zjednodušená a přístupná.
MPO
žádné
duplicitní
struktury
nerealizovala,
pouze vykonávalo
své
působnosti
v mezích
„Kompetenčního
zákona“ č. 2/1969 Sb. Zahraniční síť
CzechInvest a CzechTrade je sloučena do
jedné
integrované
sítě
zahraničního
zastoupení MPO. Nabídka služeb je
jednotná a pracuje se na dalších projektech
rychlejšího přenosu tříděných informací.
Otázka sloučení s CzechTourismem (PO
MMR) stojí mimo rámec resortních
kompetencí a vyžaduje další jednání mimo
resort. V této souvislosti lze zmínit i možnou
integraci Českých center (PO MZV) do
tohoto projektu.
V rámci úvodní analýzy bylo v souvislosti se
SURAO uvažováno se dvěma možnostmi.
Pro zvážení způsobů a možností naplnění
cíle uložil pověřený ředitel SÚRAO
11. 3. 2013 vypracování Analýzy SÚRAO
k možným variantám organizačních změn a
jejich
souvislostem,
která
bude
po
dopracování projednána Radou SURAO
a následně s MPO.
Realizace úkolu je termínově střednědobou
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záležitostí, nelze tedy očekávat reálné
přínosy z krátkodobého hlediska v roce 2013
nebo 2014. Plnění úkolu, vyjma varianty
zachování stávajícího stavu, bude také
vyžadovat podstatné změny legislativy
(zejména zákona č. 18/1997 Sb., atomový
zákon a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
ČR) a dále změny přijatých usnesení vládou
ČR a přepracování koncepčních materiálů
rovněž přijatých vládou ČR (zejména
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady
a vyhořelým jaderným palivem ČR).
Aktuálně
se
na
pracovní
úrovni
rozpracovávají 4 varianty řešení:
Varianta 0. NULOVÁ - zachování Statutu
quo. Nulová varianta má nejnižší nároky na
státní rozpočet. Právě převedení nakládání s
RAO z agendy MPO na SÚRAO (v r. 1997)
vedlo ke snížení nákladů státního rozpočtu.
Podstatná
část
nákladů
bezpečného
nakládání s radioaktivními odpady a přípravy
HÚ (přes 90%) byla právě v té době
financována ze státního rozpočtu. Prostředky
jaderného účtu tehdy neexistovaly.
Varianta I. KONCEPČNÍ změna - návrh
nového uspořádání systému bezpečného
ukládání RAO a přípravy HÚ. Nový model by
byl založen na vzniku „Národní rady pro
radioaktivní odpady“ a subjektu „Držitel
výlučné licence na provoz ÚRAO“. Varianta
předpokládá odstranění nedostatků ve
stávajícím stavu, zapracování nových
legislativních požadavků a harmonizaci
s vyspělou světovou praxí.
Varianta II. ROZDĚLENÍ A - návrh
předpokládá rozdělení stávajících funkcí
SÚRAO do částí Správní a Provozní agendy.
SÚRAO by dle této varianty zůstalo jako ryze
správní subjekt s přerozdělením všech
provozních agend mezi DIAMO s. p., MPO
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a SÚJB s cílem zrušení SÚRAO. Varianta se
jeví jako problematická, především proto, že
SUJB vykonává dozorné, kontrolní a další
úkony státní správy. Integrace výkonných
činností SÚRAO do SÚJB by byla proti
principům národní i mezinárodní legislativy.
Varianta III. ROZDĚLENÍ B - začlenění
správní funkce „SÚRAO“ do struktury MPO.
Podstatou varianty je, jako ve Variantě II A.
oddělení Provozních činností SÚRAO
a jejich transfer do DIAMO s. p. Správní
kapacity SÚRAO by pak byly převedeny do
zatím více neupřesněné struktury MPO
a subjekt SÚRAO by zanikl. Problémem této
varianty je nejasný Statut Rady SURAO
a výkon její kontrolní činnost ve struktuře
MPO a dále nárůst nároků na státní rozpočet
na výkon těchto činností v rámci MPO.
Sloučení a racionalizace institucí
metrologii a zkušebnictví
Redukce Státní energetické inspekce

pro

V současné době jsou analyzovány možné právní
dopady případného sloučení.

K plnění tohoto úkolu byla ustavena pracovní
expertní skupina složená ze zástupců MPO,
SEI a ČOI. Tato skupina zpracovává
podrobnou analýzu celého spektra činností
SEI
zákonů
č.
165/2012
Sb.,
o podporovaných
zdrojích
energie,
a č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Zároveň pracovní skupina provádí rozbor
těchto právních předpisů s cílem odstranění
duplicit, zjednodušení kontrolní činnosti,
zjednodušení
administrativně správních
činnosti na nezbytnou míru s tím, že zkoumá
záležitosti, které lze z působnosti SEI
převést na ČOI, resp. na MPO nebo některé
činnosti
podle
stávajících
předpisů
eliminovat. Působnost SEI je velmi široká
a její redukce bude vyžadovat úpravy
uvedených právních norem včetně velkého
množství
činností
vyplývajících
z prováděcích právních předpisů. Pracovní
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skupina vytváří harmonogram možného
postupu při útlumu činností SEI, resp.
převodu kompetencí na jiné úřady.
V současné době je podle informací MPO
připravována
vnitřní
reorganizace
a restrukturalizace
SSHR
s
cílem
racionalizace a zefektivnění činností SSHR.

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

40

0

1000

200

0
0 (pozn.: výše úspory
revidována)

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

6

0

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

6

0

MPSV toto sloučení rozporuje.

0

Připravuje se nové zadání.

Rozšíření
jednotného
informačního
systému práce a sociálních věcí (JISPSV)
Nový způsob distribuce zásilek pracovišť
ÚP ČR (Projekt Hybridní pošta)
CELKEM

57

0

Součást zákona o veřejných pojistných
a správě daně z příjmů fyzických osob.
Legislativní úprava pro doručování zásilek
tzv. do vlastních rukou nebyla realizována.

30

14

0

1099

214

0

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

4,45

4,45

Zrušení Národního institutu dětí a mládeže
(NIDM) k 1.1. 2014

12

0

0

MSp

Opatření není nadále relevantní z důvodu
řešení výplaty nepojistných dávkových
systémů v resortu práce a sociálních věcí.
Nebylo schváleno výzkumnými institucemi,
poslanecký návrh na změnu zákona o v.v.i.
nebyl přijat.

BEZ NÁVRHU
S ohledem na možný dopad do oblasti
dalšího
vzdělávání
pedagogických
pracovníků nebude Národní institut dalšího
vzdělávání (NIDV) zrušen. Národní institut
dalšího vzdělávání bude k 1.1.2014 sloučen
s Národním institutem dětí a mládeže
(NIDM). Nástupnickou organizací bude
NIDV. Další úspory se v tomto roce
nepředpokládají. V roce 2014 (po sloučení)
mohou být uskutečněny drobné provozní
úspory.
Dne 20. 7. 2013 vydáno Opatření MŠMT
č. j.: 21632/2013-1, kterým se slučuje NIDV
a NIDM k 1. 1. 2014. Dne 9. 7. 2013 vydáno
Opatření MŠMT č. j.: MSMT-21632/2013,
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Odprodej aktiv organizací NIDV a NIDM

256

0

0,111870

Racionalizace
struktury
a
činnosti
Národního ústavu vzdělávání (NÚV) k 1.1.
2014

12

0

0

Racionalizace
činností
Centra
pro
zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV
resp. CERMAT)

40

10

10

kterým se převádí agenda ČNA Mládež
a Eurodesk pod DZS k 1. 10. 2013 a agenda
NICM pod NÚV k 1. 10. 2013. Pro rok 2013
nejsou aktuálně predikovány žádné úspory
z důvodu více nákladů spojených se
slučováním agend. Případné úspory se
mohou projevit na základě úspor v režiích
a sloučených agend v dalších letech.
Pokračování realizace prodeje nepotřebného
majetku NIDM do konce r. 2013 (aktuálně
jsou zpracovávány a doplňovány další
podklady vyžádané právním odborem
MŠMT): TZ Běstvina 4 600 000 Kč, TZ Stráž
3.696.925 Kč, převod objektu Hamerka na
NP Šumava 551 296 Kč, celkem 8.848.221
Kč.
Nepotřebný
majetek
NIDM
k prodeji
v dalších letech: TZ Lhotka, Hořovice,
Prachatice, Tatranská Štrba) nemovitý
majetek dle CZ znaleckých posudků:
76 762 710 Kč. Nepotřebný movitý majetek
dle CZ znaleckých posudků: 2 469 414 Kč.
Uvedený nepotřebný majetek neobsahuje
administrativní objekt NIDM v Praze 10,
Sámova 3.
Původní záměr MŠMT bylo Národní ústav
pro vzdělávání (NÚV) sloučit k 1.1.2014
s NIDV a NIDM. Toto sloučení se
neuskuteční (viz komentář u „zrušení NIDV“)
a proto racionalizace generující úsporu
nebude uskutečněna.
Činnosti Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání (CZVV) bude racionalizována
a úspora ve výši 20 mil. v roce 2014. Z velké
části je předpokládáno využít úsporu
generovanou z racionalizace činností CZVV
ve prospěch udržitelnosti Individuálních
projektů národních realizovaných MŠMT jako
příjemcem.
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Stav k 13.9.2013
Ukončení
specifického
dotačního
financování Centra pro studium vysokého
školství v.v.i.

3,2

3

2

Převod NTK pod správu VŠ/nebo
sloučením s Národní knihovnou v Praze

25,6

0

0

Včlenění Antidopingové kanceláře do nově
navrhovaného Národního sportovního
centra/agentury

0

0

Racionalizace počtu systemizovaných míst
v krajských inspektorátech ČŠI

0

0

0

2,2

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

8

Činnost CSVŠ bude ukončena během roku
2013. Úsporné opatření je již částečně
plněno v roce 2013, kdy pro činnost této
instituce je alokována částka o 2 000 tis. Kč
nižší než v roce 2012 (celkem 2 508 tis. Kč,
z toho 508 tis. Kč určených na činnost
Střediska pro ekvivalenci dokladů
o
vzdělávání
ve
funkci
Národního
informačního střediska ČR „NARIC“ – tyto
prostředky je třeba zachovat, protože se
předpokládá, že tato činnost bude včleněna
do struktury skupiny). (Úspory ve výši 3 mil.
Kč, avizované ve sloupci 4, nebylo
dosaženo.)
Úspora spojená s opatřením ve vztahu
k NTK nebude dosažena, vzhledem k tomu,
že se neočekává zrušení činnosti NTK,
pouze změna její organizační, resp. právní
formy a bude třeba ji finančně zabezpečit.
Vzhledem k tomu, že koncept Národního
sportovního centra/agentury nebyl vládou
přijat, opatření nelze realizovat.
Tento úkol je střednědobého charakteru
a jeho naplnění bude odvozeno od
koncepčních záměrů činnosti nového vedení
ČŠI. Definitivní stav plnění tohoto úkolu bude
možné popsat až v roce 2014.
Již v roce 2013 dochází k úsporám díky
zjednodušení
administrace
programů
účelové financování vysokých škol. Výdaje
na hodnocení projektů Fondu rozvoje
vysokých škol, které v roce 2012 činily
5 175 tis. Kč, očekáváme v roce 2013 ve výši
cca 3 000 tis. Kč, tj. nižší o 42 %. Od roku
2014 nebudou nové projekty Fondu rozvoje
vysokých škol zahajovány, budou pouze
vyhodnoceny ukončené projekty. To povede
k další úspoře o cca 2 250 tis. Kč, tj. poklesu
oproti roku 2012 o 86 %.
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MV

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

4

0

0

CELKEM

372,8

17,45

18,76187

Optimalizace
organizační
struktury,
redukce Sekce pro veřejnou správu
legislativu a archivnictví

12,5

10,5

10,5

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

21,0

9,5

9,5

Racionalizace Tiskárny MV

6,0

0

0

Úsporná opatření nemohou být přijata
vzhledem k tomu, že jsou vázána na změnu
zákona o vysokých školách – cituji
z přiloženého materiálu: „Opatření vyžaduje
změnu několika zákonů a dalších právních
předpisů. Účinnost změn v oblasti akreditací
vysokých škol je v návrhu novely zákona
o vysokých školách předpokládána na
1.7.2015.“ – úspora by tedy nemohla být
realizována ani před rokem 2015.
V této souvislosti uvádíme, že reforma
vysokých škol předpokládá zřízení Národní
akreditační agentury a nový, náročnější
systém akreditací, což povede ke zvýšení
výdajů na akreditace (předpokládá se cca
40 000 tis. Kč ročně). Nový systém však
povede ke zkvalitnění vysokoškolského
studia, a tedy z celospolečenského hlediska
k jednoznačně převažujícím k přínosům.
Snížen rozpočet Sekce pro veřejnou správu,
legislativu a archivnictví bez omezení
zákonných
činností.
Zrušení
agendy
zabezpečení studia v rámci College of
Europe (změna UV), jenž představovalo
úsporu ve výši zbývajících 2 mil. Kč, není
žádoucí - negativní postoj ÚV ČR, MŠMT
a MZV - jedná se o závazek ČR vůči EU.
Zrušeno 20 tabulkových míst na konci roku
2012, což se vzhledem k výpovědním lhůtám
a odstupnému promítne v úsporách za rok
2013 (v oblasti ostatních běžných výdajů).
Probíhají jednání o vytvoření samostatného
IT útvaru racionalizací úseku.
V druhé polovině roku 2013 by měla být
schválena nová koncepce ICT resortu
a redefinice Hlavní smlouvy s Českou poštou
- k realizaci od 1/1/2014.
Snížení fyzického stavu zaměstnanců
o 7 pracovníků Tiskárny MV.
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Stav k 13.9.2013
Zařízení služeb pro MV
v tom: Snížení počtu zaměstnanců

3,5

3,1

3,5

Divize
hotelů,
hotelových
služeb
a lázeňství, divize správy nemovitostí

261,7

0

0

Zrušení divize stravování

nevyčísleno

0

0

Divize autoprovozu, snížení počtu vozů na
MV (úspora provozu)

0,5

0

0

Úkol splněn k 1/3/2013 - celkem zrušeno 13
systemizovaných
míst.
(Odchodné
vyplaceno ve výši 1 137 tis. Kč).
Schválena varianta odprodeje nevyužitých
nemovitostí - odprodej hotelu Jánošík
a Solenice a Lázeňského domu Myslivna.
U posledně jmenované nemovitosti statutání
město Karlovy Vary podalo žalobu o určení
vlastnického práva k nemovitosti (dle
žalobce se jedná o historický majetek
města).
U hotelu Jánošík a Solenice
provedeno resortní i mimoresortní nabídkové
řízení bez zájemců. U hotelu Solenice
pozastaveny přípravy prodeje. Vedení ZS
pro MV rozhodlo dále o odprodeji části
areálu Radlice - Stará slévárna Radlice
a areálu Kolín (již schválena dokumentace).
U
hotelu
Jánošík
podepsána
zprostředkovatelské smlouva mezi ZS pro
MV a realitní kanceláří (min. nabídková cena
33 mil. Kč). U hotelu Solenice bude znovu
prověřena efektivita hotelu - rozhodnutí
o případném prodeji cca v polovině roku
2014. V případě Staré slévárny Radlice byla
dne 26/8/2013 nabídka prodeje stažena
(nutnost zprovoznění kotelny a vytápění
areálu). U areálu Kolín vyhlášeno druhé kolo
nabídkového řízení (v prvním kole bez
zájemce).
Úspora bude částečně realizována v roce
2015.
Proveden
průzkum
trhu,
po
jeho
vyhodnocení schválil ministr vnitra dne
2/8/2013 nerealizaci stravování formou
výběrového řízení.
Úsporu nebude možné realizovat.
K 4/9/2013 bylo prohlášeno za nepotřebné
celkem 36 vozidel (3 vozidla bezúplatně
předána).
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Divize autoprovozu, snížení počtu vozů na
MV (prodej vozů)

1

0

0,6

Bytová správa MV - prodej majetku

8

0

0

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

24,1

0

0

Zbývá snížit počet ještě o 19 vozidel vydána nová systemizace (nižší počet;
zároveň jsou řešeny návrhy na opětovné
zvýšení systemizace u některých součástí
úřadu).
Snížení nákladů na zákonné a havarijní
pojištění, dálniční známky, pravidelné
servisní prohlídky a opravy, a to v roce 2014.
Do současné doby prodáno 15 vozidel (587
339 Kč). V dalším období bude nabídnuto
k odprodeji 37 vozidel.
Jedná se o příjem SPO; bude snížen
příspěvek na provoz - pouze za předpokladu,
že o vozidla neprojeví v rámci nabídkového
řízení zájem jiný státní subjekt.
Trvalá nepotřebnost a odprodej dvou
souvisejících bytových domů v České Kubici
schváleny ministrem vnitra dne 14.1.2013.
Založeno společenství vlastníků bytových
jednotek, provedena změna v katastru
nemovitostí včetně vložení prohlášení
vlastníka budovy a zpracování znaleckého
posudku.
Odprodej dvou bytových domů s kotelnou
a souvisejícími pozemky v České Kubici, okr.
Domažlice, oprávněným nájemcům, kteří
o koupi projevili stoprocentní zájem. Jednání
o prodeji dvou menších pozemků (cca 200
tis. Kč).
Účetní hodnota domů v České Kubici
stanovena ve výši 10,3 mil. Kč. Dle
předběžného
vyjádření
odhadce
v návaznosti na trh nemovitostí možno
prodejem získat cca 7,8 mil. Kč.
Vedením resortu rozhodnuto o "nezrušení"
uvedené SPO.
Úsporu nebude možné realizovat.
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Stav k 13.9.2013
Institut pro veřejnou správu Praha - prodej
majetku

145

0

0

Vedením resortu rozhodnuto o "nezrušení"
uvedené SPO.
Úsporu
nebude
možné realizovat.

Školy MV

115

115

115

Racionalizace zdravotnických zařízení MV

8

0

0

Zjednodušení řízení v rámci cizineckých
agend a řízení o mezinárodní ochraněprohloubení odchylek cizinecké legislativy
od správního řádu i se změnami procesu,
redukce současné podoby správního řízení
na dvoustupňové schéma

20

0

0

Přehodnocení ochrany ústavních činitelů

19,3

4,8

4,8

Zrušení 3 policejních škol k 31/12/2012.
Úspora promítnuta již při návrhu rozpočtu na
rok 2013.
Úkol splněn.
Odeslán do schvalovacího procesu v rámci
MV referátník s návrhem sloučení dopravní
služby na území Prahy a Středočeského
kraje.
Sloučení
pracovišť
zabývajících
se
hospodářskou činností na teritoriu hlavního
města Prahy a Středočeského kraje se
předpokládá 1/1/2014.
Výše úspor bude závislá na konečné podobě
legislativní úpravy - v navrhované legislativní
změně zákona o pobytu cizinců nedošlo
k omezení činností Komise pro rozhodování
ve
věcech
pobytu
cizinců
a přesouvání odpovědnosti
za
odvolací
řízení v cizineckých agendách na soudy,
čímž není možné deklarovanou úsporu
naplnit. - beze změn.
Objekt Nejvyššího kontrolního úřadu rozhodnuto o zajištění ochrany i do
následujícího období. Ukončení ochrany
objektu Letiště Václava Havla Praha
k 4/4/2013.
Uvolněné
síly
(68
systemizovaných míst) byly přemístěny v
rámci Útvaru pro ochranu ústavních činitelů
ochranné služby mezi odbory s cílem snížit
především deficit v nadtarifních složkách
platu. Zrušení checkpointu na Kosárkově
nábřeží k 30/8/2013.
Vyčíslení úspor bude řešeno v následujícím
období.
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Stav k 13.9.2013
60

0

0

Příprava interního materiálu HZS ČR
k vlastnímu provedení Transformace.
Vytvoření společné meziresortní pracovní
skupiny k přípravě a vlastní realizaci
transformace včetně stanovení rozsahu dle
následně
zpracovaných
delimitačních
protokolů.
Dne 4/4/2013 - pracovní jednání na MD mezi
I. NMD a GŘ HZS. Ze strany MD přislíbeno
zpracování a předložení analýzy současného
rozsahu činností zabezpečovaných HZS
SŽDC - personální a ekonomické informace,
vlastnictví objektů a majetku a definování
sporných oblastí a činností, které současné
HZS SŽDC zabezpečuje pro SŽDC a které
standardně HZS ČR neřeší (mohou být
předmětem sporu) - do dnešního dne nebyl
materiál ze strany MD předložen.
Pro zajištění realizace je potřeba provést
změny v legislativě.

Archivy

7,8

0

0

Sloučení obslužných činností v oblasti
archivů

výše
úspor
nevyčíslena

0

0

Úspora v oblasti IT resortu MV

115

0

18

U objektu v Rychnově nad Kněžnou (SOA
Zámrsk) proběhla tři kola výběrových řízení,
ve kterých nebyl nalezen zájemce. U prodeje
bytových jednotek v Zámrsku probíhá
nabídkové řízení OSS v souladu se zákonem
č. 219/2000 Sb., o majetku ČR.
Na 17/9/2013 vyhlášeno další kolo
výběrového řízení u nemovitostí v Rychnově
nad Kněžnou.
Optimalizace obslužných a podpůrných
činností již byla realizována do roku 2012.
Ve 3. čtvrtletí 2013 bude provedeno detailní
vyhodnocení současného stavu a budou
případně přijata další opatření.
V oblasti Komunikační infrastruktury veřejné
správy bylo dosaženo 12% slevy oproti roku
2012. Probíhá příprava nového otevřeného
veřejného řízení na KIVS (vyhlášení
3. čtvrtletí 2013), nultá verze Redefinované

Transformace HZS Správy
dopravní cesty s HZS ČR

železniční
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Stav k 13.9.2013
Hlavní smlouvy mezi Českou poštou, s.p.
a Ministerstvem vnitra, je připraven návrh
redefinice služeb za MV, PČR a HZS,
finalizuje se příprava právního rámce
redefinovaných smluv. V oblasti elektronické
spisové služby GINIS probíhají jednání
s dodavatelem. V oblasti licenční politiky
uzavřen audit, probíhá příprava nového
výběrového řízení na centrální dodávku
licencí a podpory IBM, jednání na
dolicencování PČR (Microsoft).
Realizace otevřeného veřejného řízení na
KIVS 2013+ (ukončení do konce roku 2013
až 1. čtvrtletí 2014). Redefinice Hlavní
smlouvy mezi Českou poštou, s.p. a MV.
Nová smlouva v oblasti elektronické spisové
služby GINIS centrálně pro HZS a MV předpoklad uzavření k 1/1/2014. Nová
smlouva na maintenance licencí IBM celého
resortu a enterprise agreement.
MZd

CELKEM

828,4

142,9

161,9

Zrušení příspěvkové organizace MZ Zdravotnické zabezpečení krizových stavů

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 a 5,5
mil. Kč je v
poslední fázi) =
celkem 74.

5

0

Příspěvková organizace nekončí.
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Stav k 13.9.2013
Sloučení
Revmatologického
a Všeobecné fakultní nemocnice

ústavu

20

Sloučení uvedených
příspěvkových
organizací nebude
mít dopad na státní
rozpočet, protože
dotčené organizace
nedostávají příspěvek
od zřizovatele.

Sloučení Koordinačního střediska pro
rezortní zdravotnické informační systémy
s Ústavem
zdravotnických
informací
a statistiky

7

7

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

20

Zrušení Referenční laboratoře přírodních
zdrojů

1,5

Sloučení uvedených
příspěvkových
organizací nebude
mít dopad na státní
rozpočet, protože
dotčené organizace
nedostávají příspěvek
od zřizovatele.
Příspěvková
organizace dostává
pouze účelový
příspěvek na přesně
specifikované služby,
které jí zřizovatel
zadá a bude je v
budoucnu stejně
muset objednat.
Zrušení organizace
nebude mít vliv na
SR.

0

Bylo předmětem vládního návrhu zákona
o sloučení některých státních PO a OSS
v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví
a o změně souvisejících zákonů, zákon
zůstal v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.
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Stav k 13.9.2013
Sloučení
a Institutu
medicíny

Endokrinologického
ústavu
klinické a experimentální

5

Sloučení uvedených
příspěvkových
organizací nebude
mít dopad na státní
rozpočet, protože
dotčené organizace
nedostávají příspěvek
od zřizovatele.

úspora
0,5
FTE,
13.
platová třída
náklady
2015:100,
úspory
2016:
250,
úspory
2017 a dále:
400

0,5

Sloučení ZP MV a VoZP - varianta B

náklady
2013:100,
úspory: 2014:
250,
úspory
2015 a dále
400

Nemá dopad na SR.

Optimalizace odboru evropských fondů

2

0

CELKEM

129,5

12,5

Začlenění
agentur
pro
zemědělství
a venkov do Státního zemědělského
intervenčního fondu

65

Zrušení
oznamovací
povinnosti
při
zavádění kosmetických přípravků na trh
Sloučení ZP MV a VoZP - varianta A

MZe

Nemá dopad na SR.

0
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000
Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu), ve znění pozdějších předpisů, byl
dne 29.5.2013 předložen do Poslanecké
sněmovny jako sněmovní tisk 1063.
V
důsledku
rozpuštění
Poslanecké
sněmovny byl ale jeho legislativní proces bez
projednání ukončen a bude nutné jej znovu

Stránka | 19

Stav k 13.9.2013

Transformace Pozemkového fondu ČR
sloučením s pracovišti pozemkového úřadu
za vzniku Pozemkového úřadu ČR

227

Transformace aplikovaného výzkumu

62

Sloučení Státní veterinární správy a České
plemenářské inspekce

290

Sloučení Státní rostlinolékařské správy
a Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského

356

předložit do zcela nového legislativního
procesu.
Pokud bude rozhodnuto o pokračování
v procesu začlenění AZV MZE do SZIF lze
při znovu předložení výše uvedeného
zákona
očekávat
účinnost
zákona
pravděpodobně nejdříve k 1.1.2015. MZe ve
zprávě za 1. Q 2013 požaduje snížit
úsporu na 22,9 mil. Kč.
Z legislativního hlediska došlo k dokončení
transformace přijetím a publikací zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, který nabyl účinnosti dnem
1.1.2013.
MZe ve zprávě za 1. Q 2013 požaduje
snížit úsporu na 140 mil. Kč.
MZe v letech 2013 a 2014 neočekává
žádnou úsporu.
Původní předpoklad realizaci sloučení SVS
a ČPI
formou
poslanecké
iniciativy
(poslanecký
návrh
zákona)
případně
pozměňovacích
návrhů
k
zákonu
projednávanému v Poslanecké sněmovně)
nebyl v důsledku rozpuštění Poslanecké
sněmovny realizován.
Pokud bude rozhodnuto o pokračování v
rocesu sloučení SVS a ČPI, bude nutné
zahájit zcela nový legislativní proces, včetně
stanovení jeho formy (vládní návrh zákona
nebo poslanecký návrh zákona), přičemž
účinnost
zákona
lze
očekávat
pravděpodobně nejdříve k 1.1.2015.
MZe ve zprávě za 1. Q 2013 požaduje
snížit úsporu na 60 mil. Kč.
Z legislativního hlediska došlo k dokončení
transformace přijetím a publikací (10.9.
2013) zákona č. 279/2013 Sb., kterým se
mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním
kontrolním
a
zkušebním
ústavu
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zemědělském a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o Ústředním
kontrolním
a
zkušebním
ústavu
zemědělském),
ve
znění
pozdějších
předpisů, a další související zákony, který
nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.
MZe ve zprávě za 1. Q 2013 požaduje
snížit úsporu na 25,1 mil. Kč.
MZV

CELKEM

1000

0

0

Prodej zámku Štiřín

nevyčísleno

0

0

MZV přehodnotilo své dřívější rozhodnutí
o nepotřebnosti příspěvkové organizace
Zámek Štiřín. Prodej zámku proto nebude
realizován.

Úspora příspěvku zámku Štiřín

7

0

0

Úspora nebude realizována (viz výše).

Racionalizace agend na MZV v oblasti
zahraničně ekonomické a obchodní politiky

Reforma systému poskytování příspěvků
mezinárodním organizacím

Reforma
podpůrných
zastupitelských úřadů

činností

sítě

Za situace, kdy součástí schválených
opatření není sloučení agend MZV a MPO
v oblasti řízení vnějších ekonomických
vztahů do působnosti MZV (dle původního
návrhu MZV), nelze toto navrhované
opatření provést.
100

2

2

Na základě Usnesení vlády č. 317/2013 MZV
zahájilo realizaci reformy příspěvků MeO
v gesci MZV. MZV v roce 2013 nezaplatí
příspěvky do dvou mezinárodních organizací
(Mezinárodní řídící skupina pro Kosovo,
Rada pro implementaci míru).
Celková odhadovaná úspora se netýká
pouze MZV a může být dosažena pouze za
předpokladu důsledné realizace reformy
všemi gestorskými rezorty.

200

0

0

MZV
přehodnotilo
koncepci
reformy
podpůrných činností sítě ZÚ. Předpokládané
úspory budou řádově nižší a budou použity
na posílení zahraniční služby a rozšíření
přítomnosti ČR v zahraničí. Dopad tohoto
opatření na rozpočet MZV bude neutrální.
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MŽP

Převod agendy v oblasti vytváření
smluvního rámce pro vnější ekonomické
vztahy

0,3

0

CELKEM

636,3

2

2
NEDODALO
PODKLADY

Snížení mzdových prostředků/ počtu
zaměstnanců
v
rámci
ministerstva,
sloučení správních agend

21

10

Snižování provozních nákladů, snížení
příspěvků některých programů (např.
sanace starých důlních děl)

50

0

Agentura ochrany
racionalizace

29,7

10

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

12

5

Česká inspekce životního prostředí,
racionalizace některých činností, omezení
nedozorových
činností
(stanoviska
a vyjádření k různým typům dokumentace
a povolení)
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ),
snížení příspěvku na činnost, racionalizace

26,5

6,5

25

25

CENIA, příprava na sloučení s ČHMÚ,
racionalizace

15,1

3

přírody

a

krajiny,

0

Za situace, kdy součástí schválených
opatření není sloučení agend MZV a MPO
v oblasti řízení vnějších ekonomických
vztahů do působnosti MZV (dle původního
návrhu MZV), nelze toto navrhované
opatření provést.
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Národní parky - snížení příspěvku na
provoz v roce 2013

26,2

0

CELKEM

205,5

59,5

CELKOVÁ PLÁNOVANÁ ÚSPORA
REALIZOVANÁ ÚSPORA

8 596,43 mil. Kč
380,81 mil. Kč
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