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Seznam použitých odrážek 

 zákony v gesci MMR 

 nařízení vlády v gesci MMR 

→ vyhlášky MMR  

◊ sdělení MMR 

 zákony jmenovitě upravující působnost MMR 

 nařízení vlády jmenovitě upravující působnost MMR 

 vyhlášky jmenovitě upravující působnost MMR 

 dlouhodobé úkoly MMR vyplývající z usnesení vlády 

− smlouva o založení Evropského společenství 

 nařízení Rady (ES), Komise, Evropského parlamentu v gesci MMR 

 doporučení Komise v gesci MMR 

 směrnice Rady (ES), Komise, Evropského parlamentu upravující působnost MMR 

 rozhodnutí Rady (ES) v gesci MMR 
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Základní právní předpis  

Ministerstvo pro místní rozvoj bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., kterým se 
provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 
a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv (s účinností od 1. 11. 1996). Jeho právními předchůdci bylo Ministerstvo 
hospodářství zřízené zákonem č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních 
orgánů státní správy České republiky, a Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj 
zřízené zákonem č. 288/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní 
správy České republiky. 

Podle § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo pro 
místní rozvoj (dále jen “ministerstvo”) ústředním orgánem státní správy ve věcech: 

 regionální politiky, 

 politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů 
a nebytových prostor, 

 územního plánování a stavebního řádu, 

 vyvlastnění, 

 investiční politiky, 

 cestovního ruchu, 

 pohřebnictví. 

Ministerstvo dále: 

 spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální 
politiky státu, 

 koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při 
zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace 
financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje, 

 zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným 
celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Zajišťuje činnosti spojené s procesem 
zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur. 

Ministerstvo plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně 
závazných právních předpisech (vyhlášky, nařízení vlády) a úkoly vyplývající z členství 
České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních 
organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné. Ministerstvo se ve veškeré své 
činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády. (§ 20-21 zákona 
č. 2/1969 Sb.) 

Ministerstvo zkoumá společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzuje 
dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovává koncepce 
rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládá vládě ČR. 
O návrzích závažných opatření informuje přiměřeným způsobem veřejnost. (§ 22 zákona 
č. 2/1969 Sb.) 
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Ministerstvo předkládá za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů 
státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímá 
stanovisko k návrhům, které předkládají vládě ČR jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu 
jeho působnosti. (§ 23 zákona č. 2/1969 Sb.) 

Ministerstvo pečuje o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti ČR; připravuje 
návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jeho 
působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu mu vláda uložila; dbá o zachovávání 
zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. 
(§ 24 zákona č. 2/1969 Sb.) 

Ministerstvo zabezpečuje ve své působnosti úkoly související se sjednáváním 
mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. 
Zabezpečuje ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro ČR z mezinárodních smluv, 
jakož i z členství v mezinárodních organizacích. (§ 25 zákona č. 2/1969 Sb.) 

 

 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní 
službě, ve znění zákona č.123/2017 Sb. 
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1. Regionální politika 

1.1. Podpora regionálního rozvoje 

1.1.1. Právní předpisy v gesci MMR 

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona 
č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona 
č. 298/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb. 

Tento zákon upravuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji a s tím 
související působnost ústředních správních úřadů, krajů a obcí, pro koordinaci a realizaci 
podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a pro činnost evropského seskupení 
pro územní spolupráci. (§ 1) 

1.1.2. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 
předpisů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními 
úřady a kraji navrhuje vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na 
dynamický a vyvážený rozvoj České republiky, zvyšování hospodářské a sociální úrovně 
územních samosprávných celků a udržování jejich hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. (§ 4) 

Zaměření a cíle regionálního rozvoje, zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj 
státu a jeho jednotlivých regionů, určuje strategie regionálního rozvoje České republiky, 
(§ 5) zpracovávaná (obdobně jako strategie rozvoje územních obvodů krajů) s platností 
pro programové období Evropské unie. (§ 3) 

Strategie regionálního rozvoje zejména analyzuje stav regionálního rozvoje, stanoví 
republikové priority a strategické cíle regionální politiky, podklady pro vymezení priorit 
podpory regionálního rozvoje prostřednictvím fondů Evropské unie a podmínky pro 
vymezení státem podporovaných regionů, vymezuje nástroje k realizaci stanovených 
priorit a cílů včetně zaměření programu regionálního rozvoje a stanoví způsob sledování 
a vyhodnocování účinnosti strategie. Dokument kromě toho vymezuje úkoly ostatních 
dotčených ústředních správních úřadů a obsahuje doporučení krajům pro zaměření jejich 
rozvoje. (§ 6) 

Návrh Strategie regionálního rozvoje zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj pro území 
České republiky ve spolupráci především s ostatními dotčenými ústředními správními 
úřady, kraji a sdruženími obcí s celostátní působností. Návrh je formulován zejména na 
základě právních předpisů a dokumentů České republiky a Evropské unie, které mají vliv 
na regionální rozvoj státu, mezinárodních závazků České republiky vztahujících se 
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k regionálnímu rozvoji, politiky územního rozvoje, příslušných územně plánovacích 
podkladů a územně plánovací dokumentace podle stavebního zákona, cílů a priorit 
souvisejících s rozvojem území měst a venkova, podkladů ke strategiím rozvoje územních 
obvodů krajů, popřípadě jiných koncepčních dokumentů zpracovávaných kraji, 
statistických údajů a principů udržitelného rozvoje. (§ 7) 

Strategii regionálního rozvoje schvaluje vláda a Ministerstvo pro místní rozvoj ji zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. (§ 8) 

V polovině programového období Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj ve 
spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními úřady a kraji zpracovává zprávu 
o uplatňování Strategie regionálního rozvoje (§ 9), na jejímž základě vláda případně 
rozhodne o aktualizaci dokumentu nebo o zpracování nového návrhu. (§ 10)  

Rovněž kraje zpracovávají strategie rozvoje svých územních obvodů, v nichž určují 
zaměření a cíle rozvoje, a stanoví základní podmínky pro naplňování těchto cílů. Návrh 
strategie rozvoje územního obvodu kraje schvaluje zastupitelstvo. V polovině 
programového období Evropské unie kraj zpracovává zprávu o uplatňování strategie, na 
jejímž základě zastupitelstvo případně rozhodne o aktualizaci dokumentu nebo 
o zpracování nového návrhu. (§ 12)  

Ministerstvo pro místní rozvoj (podle § 14): 

 sleduje a vyhodnocuje činnost správních úřadů, krajů a obcí při podpoře 
regionálního rozvoje a doporučuje ve vztahu k jejich působnostem opatření pro 
realizaci priorit a cílů obsažených ve Strategii regionálního rozvoje, 

 koordinuje na celostátní úrovni mezinárodní spolupráci v oblasti podpory 
regionálního rozvoje a územní spolupráce, 

 napomáhá zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních 
struktur  

 

a kromě toho (podle § 18): 

 zabezpečuje spolupráci České republiky s orgány Evropské unie v oblastech 
podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a územní spolupráce,  

 po projednání s řídicími orgány vytváří v oblasti Evropských strukturálních 
a investičních fondů jednotný národní rámec přijímaný usneseními vlády České 
republiky, kterým metodicky sjednocuje postupy spojené s přípravou, řízením, 
realizací, monitorováním a vyhodnocováním programů těchto fondů, 

 po projednání s řídicími orgány vydává řídící akty závazné pro řídicí orgány 
operačních programů, kterými metodicky sjednocuje postupy spojené s přípravou, 
řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním těchto programů. 

 

V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 
5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), ve znění 
nařízení (EU) č. 1302/2013 ministerstvo: 

 vede správní řízení o schválení (odmítnutí, odvolání) člena v Evropském seskupení 
pro územní spolupráci,  

 vede registr Evropských seskupení pro územní spolupráci, 

 zapisuje do registru Evropských seskupení pro územní spolupráci tímto zákonem 
stanovené údaje a skutečnosti, 

 schvaluje plánované změny registrovaných skutečností, 
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 zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnosti zapisované do 
registru a úplné znění úmluvy, stanov a výroční zprávu Evropského seskupení pro 
územní spolupráci, 

 neobdrží-li ministerstvo od Evropského seskupení pro územní spolupráci výroční 
zprávu ve stanovené lhůtě, vyzve Evropské seskupení pro územní spolupráci, aby 
tak učinilo v dodatečně stanovené lhůtě, po jejím marném uplynutí ministerstvo 
postupuje podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006; 
obdobně postupuje ministerstvo v případě, opravňují-li ho k tomu informace 
o činnosti Evropského seskupení pro územní spolupráci uvedené ve výroční 
zprávě, 

 zjistí-li ministerstvo, že činnost Evropského seskupení pro územní spolupráci 
naplňuje skutečnosti uvedené v čl. 14 Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1082/2006, neprodleně na to Evropské seskupení pro územní spolupráci 
upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti upustilo, 

 zrušuje Evropské seskupení pro územní spolupráci. (§ 18b - 18h) 

1.1.3. Dlouhodobé úkoly MMR vyplývající z usnesení vlády  

 Usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 344 ke Strategii regionálního rozvoje 
České republiky 2014 - 2020 vláda schválila Strategii regionálního rozvoje České 
republiky 2014-20 a vymezení státem podporovaných regionů a uložila ministru pro 
místní rozvoj ve spolupráci s ministryněmi práce a sociálních věcí a kultury a ministry 
dopravy, průmyslu a obchodu, vnitra, zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví 
a školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě k projednání do 31. prosince 2016 
Zprávu o uplatňování strategie, ministryním práce a sociálních věcí a kultury 
a ministrům dopravy, průmyslu a obchodu, vnitra, zemědělství, životního prostředí, 
zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy promítnout územně diferencované 
zaměření priorit Strategie do vybraných priorit resortních programů a programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, a zvýhodnit 
podpory realizované ve státem podporovaných regionech, spolupracovat s ministrem 
pro místní rozvoj na vypracování Akčního plánu realizace Strategie 2014-2016 
a hodnotící zprávy o uplatňování Strategie, spolupracovat s ministrem pro místní 
rozvoj při každoročním vyhodnocování regionálních rozdílů a účinnosti Strategie 
z pohledu vývoje odvětví v jejich působnosti a ministru pro místní rozvoj předložit 
vládě návrh na aktualizaci vymezení státem podporovaných regionů v případě výrazné 
změny sociálních a ekonomických podmínek v některých z regionů. 

 Usnesením vlády ze dne 22. ledna 2014 č. 72 o zařazení Olomoucké aglomerace 
mezi oblasti vhodné pro uplatnění nástroje integrovaných územních investic 
vláda schválila zařazení Olomoucké aglomerace, uvedené jako sídelní aglomerace ve 
Strategii regionálního rozvoje České republiky pro období let 2014 až 2020 (usnesení 
vlády ze dne 15. března 2013 č. 344, ke Strategii regionálního rozvoje České republiky 
2014 - 2020), mezi oblasti vhodné pro uplatnění nástroje integrovaných územních 
investic (ITI) v programovém období let 2014 až 2020 a uložila ministru pro místní 
rozvoj zabezpečit doplnění Olomoucké aglomerace mezi územní celky vhodné pro 
uplatnění nástroje integrovaných územních investic do návrhu Dohody o partnerství 
pro programové období let 2014 až 2020 a dalších souvisejících dokumentů. 
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 Usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 k Vládnímu plánu financování 
Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 – 2025 
vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 
vyčlenit v letech 2016 – 2025 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na 
zajištění úkolů aktualizovaného vládního plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 681 o Národním dokumentu k územní 
dimenzi vláda schválila Národní dokument k územní dimenzi, kterým uložila 
ministryním pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí a ministrům školství, mládeže 
a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a životního prostředí 
postupovat při přípravě, řízení a implementaci programů spolufinancovaných 
z Evropských strukturálních a investičních fondů v souladu s Národním dokumentem 
a jeho pozdějšími úpravami a dále uložila ministryni pro místní rozvoj promítnout 
Národní dokument do relevantních metodických dokumentů tvořících jednotné 
metodické prostředí, v návaznosti na schválení programových dokumentů programů 
Evropských strukturálních a investičních fondů vládou a Evropskou komisí aktualizovat 
a předložit vládě odhady alokací na realizaci územní dimenze uvedené v Národním 
dokumentu, a zpracovat po projednání a konzultaci s předsedou vlády, 
1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministryní práce 
a sociálních věcí, ministry školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu 
a obchodu, dopravy a životního prostředí a předložit vládě seznam indikátorů pro 
potřeby provádění evaluací naplňování územní dimenze. Aktualizovaná verze 
Národního dokumentu k územní dimenzi byla schválena usnesením vlády ze dne 
15. 9. 2015 č. 742. 

 Usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682 o Metodickém pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 2020 vláda schválila 
Metodický pokyn a uložila ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí 
a ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, 
dopravy a životního prostředí postupovat při řízení a implementaci programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v souladu 
s Metodickým pokynem a jeho pozdějšími úpravami a dále uložila nastavit pravidla 
řízení a implementace příslušných programů spolufinancovaných z Evropských 
strukturálních a investičních fondů podle závazného rámce pravidel daného 
Metodickým pokynem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení 
a implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním. V pořadí 
2. aktualizovaná verze Metodického pokynu byla vydána Ministerstvem pro 
místní rozvoj dne 22. 4. 2017. 

 Usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 3 o Strategickém rámci hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje vláda 
schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje, obsažený v části III materiálu čj. 1598/16 
(dále jen „Strategický rámec“) a uložila zmocněnci vlády pro řešení problémů 
spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a jeho 
zástupkyni pro Ústecký a Karlovarský kraj (dále jen „zmocněnec a jeho zástupkyně“) 
připravit návrh Akčního plánu Strategie restrukturalizace Moravskoslezského kraje 
a návrh Akčního plánu Ústeckého a Karlovarského kraje (dále jen „návrhy Akčních 
plánů“) v souladu s implementačním a organizačním rámcem uvedeným ve 
Strategickém rámci a jejich každoroční aktualizaci a předkládat je počínaje rokem 
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2017 do 15. března ministryni pro místní rozvoj a ministru průmyslu a obchodu, 
členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády spolupracovat se zmocněncem a jeho 
zástupkyní při přípravách návrhů Akčních plánů v souladu s implementačním 
a organizačním rámcem Strategického rámce, ministryni pro místní rozvoj ve 
spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu předkládat vládě k 31. květnu každoročně 
počínaje rokem 2017 na základě návrhů Akčních plánů Souhrnný akční plán Strategie 
restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje, 
resp. jeho každoroční aktualizaci, předložit vládě k 31. květnu 2017 implementační 
zásady Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace a návrh 
Dohody mezi vládou a kraji o implementaci Strategie hospodářské restrukturalizace. 

 Usnesením vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 32 o Akčním plánu Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2017- 2018 vláda schválila Akční plán Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2017-2018 a uložila členům vlády podílet se na 
zabezpečování realizace aktivit v rozsahu stanoveném Akčním plánem, ministryni pro 
místní rozvoj předložit vládě pro informaci monitorovací zprávu Akčního plánu 2015-
2016 do 31. března 2017 a Akčního plánu 2017-2018 do 31. března 2019, ministryni 
pro místní rozvoj ve spolupráci se členy vlády zpracovat do 31. ledna 2019 Akční plán 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020. 

 Usnesením vlády ze dne 21. června 2017 č. 469 k zabezpečení investiční 
přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny 
a zlepšení veřejné infrastruktury v Královohradeckém regionu je MMR uloženo na 
základě výsledků vlastní studie spustit do 30. září 2017 program podpory místní 
infrastruktury (včetně kapacit obecního nájemného bydlení a základního technického 
vybavení) v okolí strategických průmyslových zón tak, aby bylo možno zahájit čerpání 
prostředků nejpozději od roku 2018 podle předběžného rozpočtu a připravit do 30. září 
2017 program podpory místní infrastruktury (rekonstrukce místních komunikací) 
v okolí průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou tak, aby bylo 
možno zahájit čerpání prostředků nejpozději od roku 2018 podle předběžného 
rozpočtu. 

 Usnesením vlády ze dne 10. července 2017 č. 503 o Souhrnném akčním plánu 
Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje 
a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 vláda schválila Souhrnný akční plán 
Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského 
kraje na léta 2017 a 2018, obsažený v části III materiálu čj. 669/17 (dále jen „Akční 
plán“) s úpravami podle připomínky vlády, uložila 1. členům vlády a) podílet se na 
zabezpečování aktivit a jejich financování v rozsahu stanoveném Akčním plánem, 
b) spolupracovat se zmocněncem vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací 
Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje (dále jen 
„zmocněnec“) a jeho zástupkyní pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj (dále jen 
„zástupkyně zmocněnce“) na vyhodnocování naplňování Akčního plánu, 
2. místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace, aby v oblasti VaVaI nejprve projednal s jednotlivými poskytovali 
(zejména s TA ČR) možnosti regionální dimenze v programech účelové podpory, a to 
zejména s ohledem na možnosti státního rozpočtu a platné legislativní a nelegislativní 
dokumenty, 3. ministryni pro místní rozvoj a ministru průmyslu a obchodu rozpracovat 
ve spolupráci se zmocněncem a zástupkyní zmocněnce do následujícího Akčního 
plánu na léta 2018 a 2019 opatření uvedená v zásobníku projektů; vzala na vědomí, 
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že schválením Akčního plánu nebudou dotčeny výdaje státního rozpočtu České 
republiky na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací a nebudou dotčeny rozpočtové limity výdajů státního 
rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace, schválené 
usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 385; změnila usnesení vlády ze dne 
11. prosince 2013 č. 952, o jmenování zmocněnce vlády pro řešení problémů 
spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje, ve znění 
usnesení vlády z 22. ledna 2014 č. 73 a usnesení vlády z 19. října 2015 č. 826, tak, 
že se v bodě III/2 uvedeného usnesení slova „do 30. listopadu každého kalendářního 
roku“ nahrazují slovy „do 28. února každého kalendářního roku“. 

 Usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 549 o Zásadách urbánní politiky – 
aktualizace 2017 vláda schválila Zásady urbánní politiky – aktualizace 2017, 
obsažené v části III materiálu čj. 808/17 a uložila 1. členům vlády vycházet při 
zpracování strategických a koncepčních dokumentů ze zásad uvedených v bodě I 
tohoto usnesení, 2. ministryni pro místní rozvoj zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve 
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. Důvodem aktualizace Zásad urbánní 
politiky schválených usnesením vlády č. 342 ze dne 10. května 2010 bylo promítnutí 
posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu. Cílem 
nebylo původní Zásady urbánní politiky výrazně změnit, ale spíše je zpřehlednit 
a v relevantních částech zkrátit. Přístup k problematice rozvoje měst je v materiálu 
shrnut do pěti zásad: Zásada 1 Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst, 
Zásada 2 Polycentrický rozvoj sídelní soustavy, Zásada 3 Podpora rozvoje měst jako 
pólů rozvoje v území, Zásada 4 Péče o městské životní prostředí a Zásada 5 Zajištění 
implementace Nové městské agendy. Materiál obsahuje také informace k sídelní 
struktuře, urbánním trendům (urbanizace, suburbanizace a reurbanizace) a významu 
měst v soustavě osídlení. Definuje rovněž problémy dalšího rozvoje měst (v členění na 
demografickou, ekonomickou a sociální oblast, dopravu a technickou infrastrukturu, 
životní prostředí, veřejný prostor a veřejnou správu). Dokument slouží jako podklad 
pro Strategii regionálního rozvoje ČR 2020+. Platnost aktualizovaných Zásad urbánní 
politiky je do roku 2023, kdy se předpokládá další aktualizace. 

1.2. Státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou 

1.2.1. Právní předpisy v gesci MMR 

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona 
č. 347/2005 Sb., zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb. 

Tento zákon stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území 
postiženého živelní nebo jinou pohromou a postup předcházející poskytnutí státní pomoci. 
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1.2.2. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších 
předpisů  

Strategie obnovy území  
Na základě vyžádání ministerstva a ve lhůtě jím stanovené předloží kraje a obce, v jejichž 
územních obvodech došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, 
a) stanovisko, v němž uvedou, v jaké míře jsou schopny z vlastních rozpočtů pomoci jiným 
dotčeným osobám, 
b) informaci o opatřeních obsažených v jimi zpracovaných krizových plánech 
a uplatněných v období stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, z nichž je třeba dále 
vycházet při obnově území. 

Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem financí zpracuje na základě předaných 
podkladů podle § 3 odst. 1 zákona návrh strategie obnovy území, který obsahuje zejména 
a) vymezení území, na jehož obnovu může být státní pomoc poskytnuta, 
b) cíle, na jejichž zabezpečení může být státní pomoc poskytnuta, včetně stanovení pořadí 
jejich důležitosti, 
c) výčet ministerstev, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat, 
d) objem finančních prostředků pro ministerstva určená podle písmene c), 
e) formy státní pomoci a v případě, že státní pomoc bude poskytována na základě 
programů, též vymezení těchto programů a určení správců, 
f) určení ministerstva nebo kraje odpovídajícího za koordinaci činností; pokud je určen ke 
koordinaci kraj, vykonává ji v přenesené působnosti. 

Návrh strategie obnovy území předloží ministr pro místní rozvoj vládě ke schválení do 20 
dnů po uplynutí doby, na kterou byl stav nebezpečí nebo nouzový stav vyhlášen, nebo po 
zrušení těchto stavů před uplynutím doby, na kterou byly tyto stavy vyhlášeny. (§ 4) 
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2. Politika bydlení, rozvoj domovního a bytového 
fondu a nájem bytových a nebytových prostor 

2.1. Podpora rozvoje bydlení, bytové a nebytové prostory 

2.1.1. Právní předpisy v gesci MMR 

 Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona 
č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona 
č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 276/2012 Sb. 

Tento zákon zřizuje Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Praze. Účelem Fondu a jeho 
veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí 
bytové politiky schválenou vládou České republiky a udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů 
v souladu s veřejným zájmem. Fond je právnickou osobou v působnosti ministerstva. Fond 
hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, s vlastním majetkem a s majetkem jiných osob. 

 Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu 
rozvoje bydlení, a o změně zákona č 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon 
o podpoře výstavby družstevních bytů), ve znění zákona č. 126/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. 

Tento zákon upravuje podmínky, za kterých lze v souladu s přímo použitelným předpisem 
Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu poskytnout bytovému 
družstvu z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dotaci a úvěr na krytí části 
pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů na území České republiky. 
Zákon dále upravuje postup při podání žádosti o podporu, při uzavírání smlouvy 
o poskytnutí podpory, podmínky při jejím využívání, kontrolu dodržování podmínek 
stanovených tímto zákonem a důsledky jejich porušení. 

 Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související 
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě 
s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. 

Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby) a postup při určování záloh 
za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. 

 Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým 
rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů  

Tento zákon upravuje zejména podmínky a) bezúplatného převodu vlastnického práva 
k jednotkám nebo skupinovým rodinným domům ve vlastnictví bytových družstev, 
vzniklých přede dnem 1. ledna 1992, nebo bytových družstev, která jsou jejich právními 
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nástupci do vlastnictví oprávněných členů, pokud k tomuto převodu dochází na základě 
rozhodnutí převádějícího družstva učiněného po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a jde 
o jednotky vzniklé v domech vystavěných s pomocí státu, poskytnutou podle právních 
předpisů o družstevní bytové výstavbě nebo jde o skupinové rodinné domy pořízené podle 
těchto právních předpisů, a b) převodu vlastnického práva k jednotkám ve vlastnictví 
jiných osob do vlastnictví oprávněných členů, pokud k tomuto převodu dochází na základě 
rozhodnutí převádějícího vlastníka učiněného po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li 
o jednotky vzniklé z bytů, nebo zahrnující byty, které byly vystavěny bytovými družstvy 
uvedenými v písmenu a) s pomocí státu podle právních předpisů o družstevní bytové 
výstavbě jako nástavby nebo vestavby do stávajících budov jiných vlastníků, aniž se 
budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví tohoto bytového družstva 
a původního vlastníka budovy, přičemž ve prospěch tohoto bytového družstva vzniklo 
věcné břemeno váznoucí na budově ve vztahu k těmto bytům podle zákona 
č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků 
v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 
č. 297/1992 Sb.  

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. 
a zákona č. 303/2017 Sb.   

Občanský zákoník sice není v gesci ministerstva, nicméně v některých ustanoveních 
upravuje problematiku bytových a nebytových prostor a právních vztahů s nimi spojených. 

V části třetí je mimo jiné upraveno bytové spoluvlastnictví - definice jednotky a společných 
částí, vznik jednotky, obsah prohlášení, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa 
domu a pozemku, založení a vznik společenství vlastníků, pravomoci orgánů společenství 
vlastníků, povinný obsah stanov. Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu 
podlahové plochy bytu v jednotce, společné části nemovité věci a podrobnosti 
o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. V části čtvrté je upravena 
problematika nájmu a nájemného obecně, dále jsou zde zvláštní ustanovení o nájmu bytu 
a nájmu domu. Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění 
nájemného obvyklého v daném místě. 

 Nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení 
občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění 
nařízení vlády č. 248/1997 Sb., nařízení vlády č. 170/1998 Sb., nařízení vlády 
č. 211/1998 Sb. a zákona č. 261/2002 Sb. 

 Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění nařízení vlády 
č. 99/2007 Sb. 

 Nařízení vlády č. 80/2001 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních 
úvěrů poskytnutých fyzickým osobám 

 Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., 
nařízení vlády č. 59/2004 Sb., nařízení vlády č. 145/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 98/2007 Sb., nařízení vlády č. 322/2009 Sb. a nařízení vlády č. 319/2014 Sb. 
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 Nařízení vlády č. 466/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou 

 Nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení 
fyzickým osobám postiženým povodněmi, ve znění nařízení vlády 
č. 234/2005 Sb. a nařízení vlády č. 236/2006 Sb. 

 Nařízení vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí nenávratné finanční pomoci 
v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na 
úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení, ve znění nařízení 
vlády č. 237/2006 Sb. 

 Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních 
prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení, ve znění 
nařízení vlády č. 438/2009 Sb. 

 Nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydané na základě zmocnění uvedeného 
v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů  

 Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených 
s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády 
č. 146/2006 Sb., nařízení vlády č. 98/2007 Sb., nařízení vlády č. 323/2009 Sb. 
a nařízení vlády č. 319/2014 Sb. 

 Nařízení vlády č. 63/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených 
s opravami panelového domu 

 Nařízení vlády č. 98/2007 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády o použití 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ve znění nařízení vlády č. 78/2016 Sb. 
a nařízení vlády č. 100/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby 
nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády 
č. 268/2012 Sb. a nařízení vlády č. 78/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy 
a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb. a nařízení vlády 
č. 144/2014 Sb. 

 Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti 
použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ve znění nařízení vlády 
č. 78/2016 

 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících 
s bytovým spoluvlastnictvím 
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 Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění 
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě 

 Nařízení vlády č. 319/2014 Sb., o použití finančních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou 
a o změně některých nařízení vlády 

→ Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou 
přípravu teplé vody pro dům 

 Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy 
související s užíváním bytu 

 Nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími 
o dítě do 6 let 

 

2.1.2. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

Ministr je předsedou výboru Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „fond“). 
Místopředsedu a dalších 5 členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. 
Výbor je složen ze zástupců ministerstva, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu 
a obchodu a zbývající členové výboru jsou nezávislými odborníky. Výbor předkládá 
ministrovi návrh rozpočtu fondu, roční účetní závěrku fondu, výroční zprávu o činnosti 
fondu, návrh statutu fondu a návrh změn tohoto statutu. Ministr jmenuje ředitele fondu. 
Dozorčí rada neprodleně informuje ministra o závažných nedostatcích zjištěných v činnosti 
a hospodaření fondu. (§ 6) 

Ministerstvo nebo fond jsou oprávněny požadovat, aby osoba vydala prospěch, pokud jej 
získala v souvislosti s porušením zákonem stanovených povinností. (§ 7) 

 Zákon č. 261/2002 Sb., kterým se mění podmínky pro použití půjčky 
poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční 
pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo 
v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro použití půjčky 
poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné 
půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo se zmocňuje v odůvodněných případech po vyjádření starosty obce, na jejímž 
území se stavba nachází, prodloužit lhůtu uvedenou v § 2 o další rok.  

 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve 
znění pozdějších předpisů 
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Ministerstvo je stanoveno jako příslušný ústřední správní úřad k autorizaci pro povolání 
v oblasti domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční 
politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. (Příloha) 

 Nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení 
občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo rozhodne o žádosti o půjčku (§ 11) a může v případech hodných zvláštního 
zřetele udělit výjimku při nesplnění podmínky v rozhodný den. O udělení výjimky z nařízení 
vlády stanovených podmínek rozhoduje ministr pro místní rozvoj na základě písemné 
žádosti občana předložené prostřednictvím okresního úřadu. (§ 18a) 

 Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění nařízení vlády 
č. 99/2007 Sb. 

Dotaci lze poskytnout na základě žádosti obce podané ministerstvu. Ministerstvo provede 
výběr žádostí o poskytnutí dotace a rozhodne o poskytnutí dotace. (§ 5) 

 Nařízení vlády č. 33/2004 Sb., kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti 
podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky 
státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby 

Tímto nařízením vlády byla zrušena: nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví 
podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby; nařízení vlády 
č. 276/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví 
podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby; nařízení vlády 
č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu; nařízení vlády 
č. 149/1997 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory 
hypotečního úvěrování bytové výstavby; nařízení vlády č. 70/1998 Sb., kterým se mění 
a doplňuje nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční 
podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.; 
nařízení vlády č. 50/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., 
o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu; nařízení vlády č. 65/1999 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na 
bytovou výstavbu, ve znění nařízení vlády č. 50/1999 Sb.; nařízení vlády č. 226/1999 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční 
podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Průměrnou sazbu úroku uveřejní Ministerstvo v hromadných sdělovacích prostředcích 
a způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Úprava se provede vždy 
k 1. únoru příslušného kalendářního roku způsobem uvedeným v § 6 odst. 2 písm. b) 
bodech 1 až 5 nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.(§ 1 odst. 3) 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech 
údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu 
a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb., vyhlášky 
č. 24/2012 Sb. a vyhlášky č. 356/2015 Sb. 
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Správce rozpočtové kapitoly - ministerstvo komentuje čerpání prostředků určených pro 
podporu bydlení a jejich srovnání s předchozími roky a provádí celkové zhodnocení vývoje 
v této oblasti včetně prostředků poskytnutých ze Státního fondu rozvoje bydlení. (Příloha 
č. 1) 

2.1.3. Dlouhodobé úkoly MMR vyplývající z usnesení vlády 

 Usnesením vlády ze dne 26. července 2006 č. 928 k problematice regulace 
nájemného z hlediska judikátů Evropského soudu pro lidská práva vláda vzala na 
vědomí informace o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve věci regulace 
nájemného, obsažené v materiálu č.j. V217/2006 a uložila ministru pro místní rozvoj 
zpracovat a vládě do 30. září 2006 předložit návrh opatření ke krytí části nákladů 
spojených s opravami nájemních domů, které byly převedeny z vlastnictví státu do 
majetku jiných fyzických a právnických osob, informovat vládu do 30. září 2006 
o výsledcích jednání s Občanským sdružením majitelů domů, bytů a dalších 
nemovitostí v České republice. 

 Usnesením vlády ze dne 13. července 2011 č. 524 o Koncepci bydlení České 
republiky do roku 2020 vláda schválila Koncepci bydlení České republiky do roku 
2020 a upravenou podle připomínky vlády s tím, že při realizaci Koncepce budou 
důsledně dodržovány výdajové limity rozpočtových kapitol Ministerstva pro místní 
rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení.  

 Usnesením vlády ze dne 28. srpna 2013 č. 666 o Koncepci prevence a řešení 
problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 vláda schválila 
Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 
2020 a uložila ministru práce a sociálních věcí ve spolupráci s 1. místopředsedou 
vlády a ministrem financí, místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministry pro místní 
rozvoj, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, průmyslu a obchodu, 
ministryní spravedlnosti a zmocněnkyní vlády pro lidská práva realizovat Koncepci 
podle opatření v ní uvedených. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 
21. května 2014 č. 366. 

 Usnesením vlády dne 8. ledna 2014 č. 24 k návrhu Strategie sociálního 
začleňování 2014 – 2020 vláda schválila Strategii sociálního začleňování 2014 – 
2020 a uložila ministru práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem pro místní 
rozvoj, 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, ministry zdravotnictví, školství, 
mládeže a tělovýchovy, ministryní spravedlnosti, místopředsedou vlády a ministrem 
vnitra, ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí realizovat Strategii 
a vypracovat jednou za rok Zprávu o plnění Strategie a informovat vládu vždy do 
30. dubna následujícího kalendářního roku, počínaje 30. dubnem 2015. 

 Usnesením vlády ze dne 21. května 2014 č. 366 k návrhu konkrétních kroků 
k naplnění cílů Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví 
v České republice do roku 2020 a harmonogramu jejich plnění vláda schválila 
návrh konkrétních kroků k naplnění cílů Koncepce prevence a řešení problematiky 
bezdomovectví v České republice do roku 2020 a harmonogram jejich plnění a uložila 
ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizovat ve spolupráci s 1. místopředsedou 
vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministryněmi pro místní rozvoj 
a spravedlnosti, ministry vnitra, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy 
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a průmyslu a obchodu konkrétní kroky k naplnění cílů Koncepce prevence a řešení 
problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 a harmonogram jejich 
plnění podle opatření. 

 Usnesením vlády ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu 
podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 vláda schválila 
aktualizaci strategického dokumentu „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 
pro období let 2013 až 2017“ a uložila ministru práce a sociálních věcí ve spolupráci 
s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, místopředsedou vlády a ministrem 
vnitra, ministry pro místní rozvoj, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 
dopravy, průmyslu a obchodu, ministryní spravedlnosti a zmocněnkyní vlády pro lidská 
práva realizovat Národní akční plán podle opatření v něm uvedených. 

 Usnesením vlády ze dne 12. října 2015 č. 810 o Koncepci sociálního bydlení 
České republiky na léta 2015 až 2025 vláda schválila Koncepci sociálního bydlení 
České republiky na léta 2015 až 2025 (dále jen Koncepce) a uložila 1. místopředsedovi 
vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní rozvoj, ministrům 
spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví, průmyslu a obchodu a ministru pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu realizovat úkoly uvedené v Koncepci v rámci věcné 
působnosti jimi řízených resortů podle vytyčených cílů a opatření; dále uložila 
ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu předat vládě do 30. června každého kalendářního roku zprávu 
o plnění cílů a opatření Koncepce s tím, že první zpráva bude předložena do 
30. června 2016 a zpracovat na základě Koncepce a vládě do 30. června 2016 
předložit návrh zákona o sociálním bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení; dále změnila usnesení vlády 
ze dne 15. prosince 2014 č. 1056, k návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 
2015, tak, že se v příloze č. 1 uvedeného usnesení - Plán legislativních prací vlády na 
rok 2015 - na straně 15 zrušuje úkol uvedený v bodě 7. 

 Usnesením vlády ze dne 17 února 2016 č. 134 ke Strategii boje proti sociálnímu 
vyloučení na období 2016 – 2020 vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu 
vyloučení na období 2016 – 2020, obsaženou v části III materiálu čj. 159/16 (dále jen 
„Strategie“) a uložila ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
ve spolupráci s ministryněmi práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, 
pro místní rozvoj, 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministry 
zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra, průmyslu a obchodu, vypracovat Akční plán 
ke Strategii a předložit jej vládě do 31. července 2016.  

 Usnesením vlády ze dne ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 vláda 
schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 
pro rok 2017 a uložila ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
a předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracovat ve spolupráci 
s ministryněmi práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže 
a tělovýchovy, ministry dopravy, kultury, obrany, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, 
vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí a vedoucím 
Úřadu vlády a vládě do 31. května 2017 předložit návrh Hlavních oblastí státní dotační 
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018; dále uložila ministryním 
práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, ministrům 
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dopravy, kultury, obrany, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, vnitra, zahraničních věcí, 
zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí a vedoucímu Úřadu vlády konzultovat 
jednotlivé dotační programy s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokud se 
jedná o jejich soulad s článkem 107 odstavcem 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 Usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 669 k problémům souvisejícím 
s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a k návrhu jejich řešení vláda schválila 
informaci o problémech souvisejících s bydlením sociálně vyloučených obyvatel 
a o návrhu jejich řešení, obsaženou v části III materiálu čj. 601/16 a uložila ministryni 
práce a sociálních věcí, ministrům spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a ministryni 
pro místní rozvoj předložit do 31. října 2016 ministru pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu konkrétní návrhy splnění úkolů uvedených v části III kapitole 2 materiálu 
čj. 601/16; dále vláda uložila ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
zpracovat ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí, ministry spravedlnosti, 
vnitra, zdravotnictví a ministryní pro místní rozvoj a vládě do 31. srpna 2017 předložit 
zprávu o plnění úkolů souvisejících s problémy bydlení sociálně vyloučených obyvatel. 

 Usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 670 k identifikaci problémů 
v oblasti bydlení, které vyplynuly při poskytování dávek na bydlení vláda vzala 
na vědomí identifikaci problémů v oblasti bydlení, které vyplynuly při poskytování dávek 
na bydlení, obsaženou v části III materiálu čj. 971/16 a uložila zajistit metodické 
podklady pro provádění místního šetření včetně stanovení podmínek pro obyvatelnost 
či neobyvatelnost bytu ministru zdravotnictví z pohledu hygienických předpisů, ministru 
vnitra z pohledu požární bezpečnosti, ministryni pro místní rozvoj z pohledu stavebně 
technických závad bytu, ministryni práce a sociálních věcí z pohledu podávání podnětů 
kompetentním orgánům a koordinaci postupů; dále vláda uložila ministryni pro místní 
rozvoj vytvořit pro účely konstrukce normativních nákladů na bydlení orientační přehled 
hodnot nájemného v území a v pravidelných intervalech ji aktualizovat a dále ministru 
spravedlnosti prověřit ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj efektivnost právní 
úpravy postavení vlastníků bytových jednotek při užívání a správě jejich majetku 
a v případě potřeby navrhnout potřebnou změnu; a všechna tato opatření předložit 
vládě do 31. prosince 2016. 

 Usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 673 o Koncepci bydlení České 
republiky do roku 2020 (revidované) vláda schválila revizi Koncepce bydlení České 
republiky do roku 2020 (revidovanou) (dále jen „Koncepce“) a uložila 
1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryním práce 
a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, ministru pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu a ministrům životního prostředí, zemědělství, 
vnitra, zdravotnictví, obrany, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, dopravy a kultury 
zabezpečit plnění úkolů uvedených v Koncepci. Dále uložila ministryni pro místní rozvoj 
předložit vládě do 31. prosince 2020 vyhodnocení Koncepce a návrh navazujícího 
koncepčního dokumentu na následující období. 

 Usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 11 k postupu při realizaci aktualizované 
Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2017 vláda 
schválila postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve 
vzájemném respektu v roce 2017 (dále jen postup), a uložila ministru vnitra: 
zajišťovat koordinaci ministerstev a všech dalších subjektů zapojených do realizace 
aktualizované Koncepce, použít vyčleněné finanční prostředky na realizaci opatření 
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podporujících integraci cizinců v České republice a realizovat převody finančních 
prostředků podle bodu I/2 tohoto usnesení, zajistit realizaci a koordinaci Postupu, 
realizovat v rámci své působnosti úkoly uvedené v Postupu, zpracovat a vládě do 
30. června 2017 předložit zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2016 
jako součást Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České 
republiky v roce 2016, zpracovat a vládě do 15. prosince 2017 předložit návrh Postupu 
při realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2018, zajistit zveřejnění tohoto usnesení 
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; dále uložila ministryni práce 
a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, ministrům kultury, 
průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a zdravotnictví: průběžně spolupracovat 
s ministrem vnitra při plnění úkolů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení, průběžně 
realizovat úkoly uvedené v Postupu, zaslat ministru vnitra do 30. září 2017 informaci 
o projektech vybraných na podporu integrace cizinců v roce 2017 z národních 
i evropských zdrojů a záměry integračních opatření na rok 2018 a do 15. února 2018 
informaci o plnění úkolů uvedených v bodě II/2b tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 4. září 2017 č. 615 k Analýze sdílené ekonomiky 
a digitálních platforem vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 
orgánů státní správy a) identifikovat a vytvořit přehled právních předpisů, kterých se 
podle jejich uvážení problematika služeb sdílené ekonomiky dotýká a jež bude 
nezbytné z jejich pohledu upravit za účelem regulačního ukotvení služeb sdílené 
ekonomiky a výsledek těchto prací postoupit do 31. prosince 2017 koordinátorovi 
digitální agendy, b) identifikovat a vytvořit přehled překážek existujících kontrolních 
a evidenčních nástrojů orgánů státní správy, které podle jejich uvážení znesnadňují či 
neumožňují vymahatelnost právních předpisů v oblasti sdílené ekonomiky, včetně 
návrhů jejich efektivnějšího využití a výsledek těchto prací postoupit do 31. prosince 
2017 koordinátorovi digitální agendy, c) pro vypracování úkolů uvedených v bodech 
II/1a,b tohoto usnesení použít s ohledem na rozdílná vymezení analyzované oblasti 
pracovní definici sdílené ekonomiky Evropské komise (COM (2016) 356 final), přičemž 
je možný její širší výklad ze strany těchto orgánů podle specifik jednotlivých sektorů. 
Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ostatními členy vlády ukládá a) průběžně 
sledovat, aby přístup na trh či další požadavky vyplývající z případných legislativních 
změn dopadajících na poskytovatele služeb byly v souladu se základními svobodami 
podle Smlouvy o fungování Evropské unie a související sekundární legislativou, 
b) průběžně sledovat, aby případné přijaté předpisy byly notifikovány Evropské komisi 
v souladu s procedurou uvedenou ve směrnici 2006/123/ES o službách na vnitřním 
trhu, resp. v návazné legislativě, a reflektovaly probíhající debatu o tzv. sdílené 
ekonomice v rámci unijních institucí, c) postupovat pravidelně k 31. lednu každého roku 
výsledky prací podle bodu II/2a,b tohoto usnesení koordinátorovi digitální agendy. 
Ministru průmyslu a obchodu do 31. prosince 2017 zpracovat stanovisko k možnostem 
ukládat povinnosti službám tzv. sdílené ekonomiky s ohledem na jejich případný status 
jako služeb informační společnosti ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 
2015/1535, a to včetně povinnosti zprostředkovatele sdílet data o uživatelích 
a poskytovatelích s kontrolními a jinými orgány státní správy a samosprávy, přičemž 
budou zohledněna relevantní rozhodnutí Soudního dvora EU a výsledek těchto prací 
postoupit koordinátorovi digitální agendy. Ministrům financí a vnitra do 31. prosince 
2017 analyzovat možnosti vymahatelnosti místních poplatků i pro subjekty tzv. sdílené 
ekonomiky a výsledek těchto prací postoupit, po projednání s ministryní pro místní 
rozvoj, koordinátorovi digitální agendy Ministrům financí, zdravotnictví a ministryni 



 

22 

práce a sociálních věci do 31. prosince 2017 analyzovat možnosti vymahatelnosti 
a uplatňování daní a pojistného i pro subjekty tzv. sdílené ekonomiky a výsledek těchto 
prací postoupit koordinátorovi digitální agendy. Ministru financí do 31. prosince 2017 
předložit popis řešení zdanění sdílené ekonomiky včetně identifikace případných 
problémových oblastí. Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními členy vlády 
shrnout do 31. prosince 2017 veškeré povinnosti kladené na poskytovatele služeb 
v oblasti krátkodobého ubytování včetně hygienických, bezpečnostních a dalších 
požadavků a jejich přehled postoupit koordinátorovi digitální agendy. Ministru dopravy 
ve spolupráci s ostatními členy vlády shrnout do 31. prosince 2017 veškeré povinnosti 
kladené na poskytovatele služeb v oblasti sdílené dopravy ve srovnání s povinnostmi 
kladenými právní úpravou na taxislužbu a jejich přehled postoupit koordinátorovi 
digitální agendy. Ministryni práce a sociálních věcí do 31. prosince 2017 posoudit 
dopady tzv. sdílené ekonomiky na pracovněprávní vztahy a jejich přehled postoupit 
koordinátorovi digitální agendy. Koordinátorovi digitální agendy předložit vládě 
ve spolupráci s členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy 
a) informaci o plnění úkolů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení do 31. ledna 2018, 
b) do 31. ledna 2018 plán úkolů navazujících na výsledek plnění úkolů uvedených 
v bodě II/1-9 tohoto usnesení. Usnesením vlády se dále doporučuje hejtmanům, aby 
seznámili s tímto usnesením starosty obcí ve svých krajích a aby spolupracovali 
na plnění úkolů uložených tímto usnesením a předsedkyni Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, aby se seznámila s tímto usnesením a aby spolupracovala na plnění 
úkolů uložených tímto usnesením.  

 Usnesením vlády ze dne 18. září 2017 č. 654 o Koncepci rodinné politiky vláda 
uložila ministryni práce a sociálních věcí informovat každoročně k 15. květnu vládu 
o opatřeních učiněných pro podporu rodin za uplynulý kalendářní rok, jejich finančních 
dopadech jak na státní rozpočet, tak na situaci rodin a o pokroku realizace opatření 
navrhnutých v Koncepci. Počínaje rokem 2017 připravit každé tři roky komplexní 
výzkum o situaci rodin a seniorů financovaný z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce 
a sociálních věcí, jehož výstupy budou promítnuty do přípravy Zprávy o rodině 
a Koncepce rodinné politiky. Počínaje rokem 2017 připravit každé tři roky komplexní 
Zprávu o rodině předložit ji vládě pro informaci a vyhradit na tuto zprávu finanční 
prostředky z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Připravit 
ve spolupráci s ostatními resorty každých pět let aktualizovanou Koncepci rodinné 
politiky, připravit každoročně Fórum rodinné politiky, do kterého budou zapojeni 
významní aktéři z oblasti české i zahraniční rodinné politiky, a vyhradit na toto fórum 
finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 
a realizovat opatření uvedená v Koncepci v rámci své působnosti a spolupracovat na 
realizaci těchto opatření. Dále uložila ministryni pro místní rozvoj, ministrům školství, 
mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
průmyslu a obchodu, financí a vnitra realizovat opatření uvedená v Koncepci v rámci 
své působnosti a spolupracovat na realizaci těchto opatření. 
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3. Územní plánování a stavební řád 

3.1. Právní předpisy v gesci MMR 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona 
č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona 
č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona 
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona 
č. 225/2017 Sb. (účinného od 1. 1. 2018). 

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 
plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 
vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území. 

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich 
změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní 
pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu 
stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné 
požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu 
veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy. 

 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona 
č. 405/2012 Sb., zákona č. 49/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb. 

Tento zákon upravuje podmínky: 
a) odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu 

k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva 
odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu 
vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, 

b) poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 
odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, 

c) zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému 
břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu 
nositeli. 

 
 Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím 

stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění zákona č. 201/2012 Sb., 
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. 
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V návaznosti na novou právní úpravu provedenou zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) bylo nutné 
novelizovat i další zákony. 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona 
č. 126/2016 Sb. a zákona č. 459/2016 Sb. 

Tento zákon upravuje 
a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů, 
b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
c) způsob a podmínky udělování autorizace, 
d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
e) podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských 

společenství.  
 
→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 498/2006 Sb., o autorizovaných 

inspektorech 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., 
vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky 
č. 63/2013 Sb. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu 
aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhlášky č. 323/2017 
Sb. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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3.2. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

Působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona vykonávají orgány obcí 
a krajů, ministerstvo a na území vojenských újezdů Ministerstvo obrany. Ministerstvo může 
zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen v zákonem stanovených případech, a to 
pouze v záležitostech týkajících se rozvoje území státu; postupuje přitom v součinnosti 
s orgány krajů a dotčených obcí. (§ 5)  

Ministerstvo vykonává funkci nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu 
hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního plánování, 
územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. [§ 192 stavebního zákona, § 178 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 92a zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 118 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona 
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění) ] 

Pořizuje-li územní plán pro území hlavního města Prahy Magistrát hl. m. Prahy, vykonává 
působnost krajského úřadu ministerstvo.(§ 8) 

Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a 
a) vykonává státní dozor ve věcech územního plánování, 
b) pořizuje politiku územního rozvoje a k tomu potřebné územně plánovací podklady, 
c) vede evidenci územně plánovací činnosti, 
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

Ministerstvo zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního 
plánování, urbanismu, architektury a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných 
zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní 
prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. 

Ministerstvo zřizuje (s účinností od 1. 1. 2018 může zřídit) organizační složku státu 
k řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oboru územního plánování, urbanismu 
a architektury. Touto činností může pověřit již existující odborně způsobilou organizační 
složku státu. (§ 11) 

Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu a 
a) vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu, 
b) sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve 

veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování, 
c) sleduje účinnost technických předpisů pro stavby a dbá o jejich rozvoj, 
d) navrhuje úpravy požadavků na stavby, jejich části, funkce, prvky a stavební výrobky 

a může dávat podněty k úpravě Českých technických norem nebo certifikace 
stavebních výrobků anebo k jiným stavebně technickým opatřením, 

e) koordinuje vzájemnou součinnost obecných, speciálních, vojenských a jiných 
stavebních úřadů při výkonu státní správy podle tohoto zákona, 

f) vykonává dozor nad činností autorizovaných inspektorů. 
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Ministerstvo 
a) může pro sebe vyhradit zjišťování stavebně technických příčin havárií staveb nebo 

účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře 
dotýkají veřejných zájmů, 

b) může v součinnosti s jinými stavebními úřady a autorizovanými inspektory provádět 
kontrolní prohlídky staveb, 

c) může pověřit provozováním systému stavebně technické prevence organizační složku 
státu. 

Ministerstvo zřizuje (s účinností od 1. 1. 2018 může zřídit) odbornou organizační složku 
státu k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizaci 
a k vyhodnocování příčin havárií staveb. (§ 12) 

Obecným stavebním úřadem je ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve 
věcech stavebního řádu. (§ 13) 

Ministerstvo vykonává působnost stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí 
u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní radionuklidy 
a u staveb náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, 
a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, pokud je územní 
řízení vedeno pro celou stavbu elektrického vedení nebo plynovodu, a dále u staveb pro 
uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 
100 MW a více. (§ 13) (tato kompetence Ministerstva se zrušuje s účinností od 1. 1. 2018) 

Ministerstvo si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí 
u staveb přesahujících hranice kraje, u staveb s mimořádnými negativními vlivy na životní 
prostředí nebo u staveb s vlivem na území sousedních států. (§ 17) 

Ministerstvo pořizuje Politiku územního rozvoje pro celé území republiky a schvaluje ji 
vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení o schválení 
politiky územního rozvoje a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního 
rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. (§ 31) 
Ministerstvo pořizuje návrh politiky územního rozvoje ve spolupráci s ministerstvy, jinými 
ústředními správními úřady a kraji. (§ 33) 

Ministerstvo předkládá vládě návrh politiky územního rozvoje upravený na základě jeho 
projednání se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů ke 
schválení. (§ 34) 

Ministerstvo zpracovává ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady 
a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování politiky územního rozvoje. (§ 35) 

Na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vláda rozhodne o její 
aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje. (§ 35) 

Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout o aktualizaci politiky 
územního rozvoje, jejím obsahu a zkrácení lhůt bez předložení zprávy o uplatňování 
politiky územního rozvoje. (§ 35) 
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Ministerstvo zveřejní aktualizaci politiky územního rozvoje a úplné znění politiky územního 
rozvoje po její aktualizaci způsobem umožňujícím dálkový přístup. (§ 35) (účinnost  
od 1. 1. 2018) 

Ministr jmenuje a odvolává autorizované inspektory. (§ 143, 144) 

Ministerstvo vydá právní předpisy k provedení § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst. 2, 
§ 29 odst. 1 a 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, 
§ 50 odst. 1, § 55 odst. 6, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, 
§ 86 odst. 7, § 87 odst. 5, § 92 odst. 5, § 94a odst. 7, § 95 odst. 7, § 96 odst. 10, 
§ 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 8, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 8, 
§ 117 odst. 8, § 120 odst. 6, § 122 odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 6, 
§ 128 odst. 8, § 134 odst. 6, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 3, § 155 odst. 2, 
§ 157 odst. 4 a § 162 odst. 7. (§ 193) (s účinností od 1. 1. 2018 se toto ustanovení 
nahrazuje novým zněním) 

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 7, § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst. 
2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 
odst. 1, § 55 odst. 7, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, 
§ 87 odst. 5, § 92 odst. 5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 94p odst. 7, § 94s odst. 6,  
§ 94y odst. 8, § 95 odst. 7, § 96 odst. 11, § 96a odst. 7, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3,  
§ 105 odst. 9, § 106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 8, 
§ 122 odst. 7, § 122a odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 6, § 128 odst. 8, 
§ 134 odst. 7, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4 
a § 162 odst. 7. (účinnost od 1. 1. 2018) 

K provedení § 169 ministerstvo stanoví právním předpisem obecné požadavky na 
výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)]. (§ 194) 

Výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 24 ministerstvo udělí na základě 
žádosti úředníka územního samosprávného celku, pokud prokáže, že vykonává územně 
plánovací činnost v souladu s právními předpisy. Při posuzování ministerstvo vychází 
z kvality úkonů žadatele při pořizování územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů, na nichž se prokazatelně osobně podílel. (§ 195) 

 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení hlavní 
město Praha a příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení je Magistrát hlavního města 
Prahy, ústřední správní úřad ve věcech vyvlastnění usnesením pověří jiný vyvlastňovací 
úřad provedením vyvlastňovacího řízení. Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným 
účastníkem vyvlastňovacího řízení kraj, jehož krajský úřad je příslušným odvolacím 
správním orgánem, ústřední správní úřad ve věcech vyvlastnění usnesením pověří 
provedením odvolacího řízení jiný odvolací správní orgán. (§ 16) 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let ministr pro místní rozvoj. V případě, že 
autorizační rada závažným způsobem poruší autorizační řád Komory, může ministr pro 
místní rozvoj na návrh člena Komory nebo z vlastního podnětu členy autorizační rady 
odvolat. O odvolání členů autorizační rady informuje ministr pro místní rozvoj bez 
zbytečného odkladu subjekty, které odvolané členy autorizační rady nominovaly, a vyzve 
je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy na obsazení autorizační rady. (§ 29) 

Ministerstvo sdělením ve Sbírce zákonů v souladu s příslušnou směrnicí Evropského 
společenství o uznávání odborné kvalifikace vyhlásí a průběžně aktualizuje: 
a) seznam dokladů o dosažené kvalifikaci vydávaných na území jiných členských států, 

které se uznávají automaticky podle bodu 1.1 přílohy k zákonu, jakož i institucí 
a orgánů, které je vydávají, a první akademický rok, kterým bylo zahájeno vzdělávání 
a odborná příprava, na jehož základě jsou tyto doklady vydávány, 

b) seznam dokladů o dosažené kvalifikaci vydávaných na území jiných členských států, 
které se uznávají na základě nabytých práv podle bodu 2. přílohy k zákonu, jakož 
i institucí a orgánů, které je vydávají, a poslední akademický rok, kterým bylo zahájeno 
vzdělávání a odborná příprava, na jehož základě byly tyto doklady vydávány. (§ 30b) 

 
Ministr pro místní rozvoj schvaluje autorizační řády Komor. (§33) 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo kultury vydá obecně závazné předpisy v dohodě s ministerstvem k provedení 
§ 6 odst. 2, § 14 odst. 10 a § 17 odst. 7. (§ 45) 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo životního prostředí zajišťuje v nezbytně nutném rozsahu likvidaci starých 
důlních děl uvedených v odstavcích 1 a 2 § 35 tohoto zákona, pokud existence takových 
děl brání dalšímu rozvoji území a je v souladu s územním plánem velkého územního celku 
(dnes zásady územního rozvoje). V ostatních případech o tom, zda tato skutečnost 
nastala, rozhodne Ministerstvo životního prostředí v dohodě s ministerstvem 
a Ministerstvem průmyslu a obchodu. (§ 35) 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo vnitra vydá po projednání s ministerstvem vyhlášku k provedení § 7 odst. 8 
písm. h), tj. požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické 
požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 
(§ 35)  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného 
domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální 
účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany 
před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. (77 odst. 3) 
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(Ministerstvo je stavebním úřadem - § 13, § 17 stavebního zákona a zabezpečuje 
informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím 
a jejich sdružením - § 14 zákona č. 1/1969 Sb.) 

Státní správu v ochraně veřejného zdraví vykonává ministerstvo jako jeden tímto zákonem 
stanovených orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších orgánů, které plní některé úkoly 
v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového 
zatížení životního prostředí. (§ 78) 

Ministerstvo v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného 
hlukového zatížení životního prostředí stanoví vyhláškou seznam aglomerací. Aglomerací 
se rozumí urbanizované území městského charakteru s více než 100 000 trvale bydlícími 
obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními 
a územně technickými vazbami. (§ 81a) 

 Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnutí, kterým bylo vydáno osvědčení, Ministerstvo zdravotnictví oznámí účastníkům 
řízení, obci, na jejímž území se zdroj nachází, Ministerstvu životního prostředí, 
ministerstvu, orgánu územního plánování, stavebnímu úřadu a vodoprávnímu úřadu, 
příslušným podle místa výskytu zdroje. (§ 5) 

 Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon jmenovitě neupravuje působnost MMR, jmenovitě upravuje působnost stavebních 
úřadů. Ministerstvo zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním 
samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením - § 14 zákona č. 1/1969 Sb.  

Kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci 
splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, provádí pro účely tohoto zákona na žádost 
orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební úřad. (§ 33b odst. 2) 

 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), 
ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo je stanoveno jako příslušný ústřední správní úřad k autorizaci pro povolání 
v oblasti domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční 
politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. (Příloha) 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 
úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 

V příloze vyhlášky jsou uvedeny náplně jednotlivých správních činností, k jejichž 
vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti. V této příloze jsou 
vzhledem k působnosti ministerstva v oblasti územního plánování, stavebního řádu 
a vyvlastnění uvedeny správní činnosti v těchto oblastech na úrovni krajského a obecního 
úřadu. 
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3.3. Další akty MMR vyhlašované ve Sbírce zákonů 

◊ Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje 
seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta 
udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, 
ve znění sdělení č. 489/2004 Sb., sdělení č. 133/2007 Sb. a sdělení č. 71/2009 Sb. 

◊ Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje 
podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských 
a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 

◊ Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 270/2009 Sb., o schválení Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008 

◊ Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 121/2015 Sb., o schválení Aktualizace 
č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky 

3.4. Dlouhodobé úkoly MMR vyplývající z usnesení vlády 

 Usnesením vlády ze dne 16. června 2004 č. 605 o Střednědobé koncepci státní 
politiky vůči občanům se zdravotním postižením vláda uložila místopředsedovi 
vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonnému místopředsedovi 
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ministrům práce a sociálních věcí, 
dopravy, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, informatiky, kultury, 
ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi vlády a ministru financí, 
aby ve své legislativní, řídící, metodické a organizační činnosti dotýkající se potřeb 
občanů se zdravotním postižením vycházeli ze Střednědobé koncepce a realizovali 
jednotlivá koncepční opatření. 

 Usnesením vlády ze dne 24. května 2010 č. 368 k návrhu způsobu další územní 
ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe vláda schválila návrh 
způsobu další územní ochrany tohoto koridoru formou územní rezervy v územně 
plánovacích dokumentacích do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu a uložila 
členům vlády a vedoucím ústředních správních úřadů postupovat při územní ochraně 
tohoto koridoru podle tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 10. listopadu 2010 č. 799 ke Koncepci řešení 
problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím 
technických a přírodě blízkých opatření vláda schválila Koncepci řešení 
problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických 
a přírodě blízkých opatření a uložila ministrům zemědělství, životního prostředí, 
financí, pro místní rozvoj a místopředsedovi vlády a ministru vnitra plnit úkoly 
obsažené v Koncepci a předložit vládě zprávu o jejich plnění do 31. prosince 2013.  

 Usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 49 k prověření potřebnosti 
průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe vláda souhlasila s prodloužením termínu 
pro splnění úkolu vyplývajícího z bodu IV/5 usnesení vlády ze dne 20. července 2009 
č. 929, o Politice územního rozvoje České republiky 2008, dále souhlasila 
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s pokračováním územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe 
formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích do doby rozhodnutí 
vlády o dalším postupu v souladu s usnesením vlády ze dne 24. května 2010 č. 368, 
k návrhu způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra – 
Labe. 

 Usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 50 o Státní politice v elektronických 
komunikacích - Digitální Česko vláda schválila Státní politiku v elektronických 
komunikacích - Digitální Česko, uložila ministru průmyslu a obchodu zabezpečit 
ve spolupráci s ostatními ministry a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní 
správy splnění cílů Státní politiky v elektronických komunikacích. 

 Usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 774 k Analýze stavu na úseku 
stavebního řádu a územního plánování vláda vzala na vědomí Analýzu stavu na 
úseku stavebního řádu a územního plánování, uložila ministru pro místní rozvoj 
zpracovávat vždy za uplynulý kalendářní rok dotazníkové šetření výkonu činnosti 
krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů územního plánování 
a obecních stavebních úřadů (data jsou průběžně zveřejňována a jsou dostupná 
z adresy http://www.uur.cz/default.asp?ID=4316), a to do 31. března následujícího 
kalendářního roku, zpracovat analýzu stavu na úseku územního plánování 
a stavebního řádu na základě dotazníkového šetření a vyhodnocení daného úseku 
krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy a předložit tuto analýzu vládě 
do 31. ledna 2013 a následně pak každý třetí rok ke dni 30. června. Poslední 
vypracovanou analýzu vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne  
27. června 2016 č. 587 (Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního 
řádu za roky 2012-2014). Vláda uložila ministru pro místní rozvoj ve spolupráci 
s ministry dopravy a zemědělství zpracovávat vždy za uplynulý kalendářní rok 
dotazníkové šetření výkonu činnosti speciálních stavebních úřadů, a to do 31. března 
následujícího kalendářního roku, zpracovat analýzu stavu na úseku stavebních úřadů 
speciálních staveb na základě dotazníkového šetření a vyhodnocení daného úseku 
krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem dopravy 
a Ministerstvem zemědělství, ministru pro místní rozvoj vytvořit ve spolupráci 
s ministrem vnitra pracovní skupinu, která se bude zabývat rozpracováním analýzy 
ve vazbě na usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 559, o Základním rámci pro 
Koncepci dokončení reformy veřejné správy, ředitelům krajských úřadů, Magistrátu 
hlavního města Prahy a tajemníkům územně členěných statutárních měst postupovat 
při plnění tohoto usnesení v součinnosti s ministrem pro místní rozvoj. Úkol zpracovat 
analýzu stavu na úseku stavebních úřadů speciálních staveb byl splněn a vláda tuto 
analýzu vzala na vědomí dne 2. října 2013 usnesením č. 754. 

 Usnesením vlády ze dne 11. dubna 2012 č. 254 k Analýze schvalovacích procesů 
pro energetické stavby vláda vzala na vědomí Analýzu schvalovacích procesů pro 
energetické stavby a zřízení pracovní skupiny pro zjednodušení přípravy 
energetických staveb v rámci Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii 
České republiky; vláda uložila ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Rady vlády 
a) projednat v Radě vlády návrh úpravy právních předpisů zpracovaných pracovní 
skupinou podle bodu I/2 tohoto usnesení s cílem urychlení přípravy energetických 
staveb zjednodušením a zkrácením povolovacích a schvalovacích procesů, 
b) předložit vládě k projednání do 31. ledna 2013 návrhy legislativních úprav týkajících 
se zjednodušení a zkrácení povolovacích a schvalovacích procesů pro energetické 
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stavby, vláda dále uložila ministrům pro místní rozvoj, životního prostředí, zemědělství, 
vnitra, zdravotnictví, dopravy, obrany a místopředsedkyni vlády a předsedkyni 
Legislativní rady vlády poskytnout prostřednictvím svých zástupců v orgánech Rady 
vlády potřebnou součinnost. 

 Usnesením vlády ze dne 20. prosince 2012 č. 955 k plánu činnosti a rozpočtu 
Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý 
plán vláda schválila závazné ukazatele rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů 
na rok 2013 a plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 
2013, tříletý plán a dlouhodobý plán a uložila ministru pro místní rozvoj ve spolupráci 
s ministrem průmyslu a obchodu zohlednit v rámci případné aktualizace Politiky 
územního rozvoje České republiky výběr dvou kandidátních lokalit hlubinného úložiště. 

 Usnesením vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 596 ke Zprávě o uplatňování Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008 vláda uložila ministru pro místní rozvoj 
provádět ve spolupráci s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy opatření 
uvedená v části g) 1) Zprávy. 

 Usnesením vlády ze dne 11. září 2013 č. 689 o Plánování, vyhodnocování 
a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních 
samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými 
úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných 
statutárních měst vláda schválila dokument Plánování, vyhodnocování a koordinace 
kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků 
prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního 
města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst, a uložila členům 
vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, ředitelům krajských úřadů, 
řediteli Magistrátu hlavního města Prahy a tajemníkům magistrátů územně členěných 
statutárních měst postupovat podle dokumentu. 

 Usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 754 k Analýze stavu na úseku stavebních 
úřadů speciálních staveb vláda vzala na vědomí Analýzu stavu na úseku stavebních 
úřadů speciálních staveb, obsaženou v části III materiálu č.j. 1069/13 s úpravami podle 
připomínek vlády. 

 Usnesením vlády ze dne 8. října 2014 č. 815 o strategii rozvoje infrastruktury pro 
prostorové informace v České republice do roku 2020 vláda schválila strategii 
rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 
a uložila ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s předsedou Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního, ministry obrany, životního prostředí, dopravy, 
zemědělství, 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí a ministryní 
pro místní rozvoj a vládě předložit do 30. června 2015 návrh Akčního plánu Strategie 
a do 31. prosince 2021 návrh Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 
v České republice po roce 2020. 

 Usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22 k Politice architektury a stavební 
kultury České republiky vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury České 
republiky (dále jen „Politika“) a uložila členům vlády a vedoucím ústředních správních 
úřadů zohledňovat Politiku při zpracovávání koncepčních dokumentů v působnosti jimi 
řízených ministerstev a úřadů, plnit úkoly obsažené v Politice, ministryni pro místní 
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rozvoj zajistit zveřejnění Politiky způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejnění 
tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, zpracovat a vládě 
předložit do 31. prosince 2020 zprávu o vyhodnocení Politiky včetně případného 
návrhu na její aktualizaci pro další období.  

 Usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky 
územního rozvoje České republiky vláda schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 
správních úřadů dodržovat Politiku územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizace č. 1, při zpracovávání koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených 
ministerstev a úřadů, plnit úkoly stanovené Politikou územního rozvoje České 
republiky, ve znění Aktualizace č. 1, zohledňovat ve stanoviscích k zásadám územního 
rozvoje splněné úkoly z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizace č. 1, ministryni pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s příslušnými 
ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů, hejtmany a primátorkou 
hlavního města Prahy a vládě do 30. dubna 2019 předložit Zprávu o uplatňování 
Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, v novele 
stavebního zákona navrhnout změnu § 42 odst. 7, která převede povinnost úhrady 
nákladů vyvolaných schválením Politiky územního rozvoje České republiky 
z Ministerstva financí na subjekt, v jehož prospěch je záměr vymezován. 

 Usnesením vlády ze dne 25. května 2015 č. 385 o Národním plánu podpory 
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 
vláda schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2015–2020 a uložila ministru pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryním práce 
a sociálních věcí a pro místní rozvoj, ministrům dopravy, kultury, obrany, průmyslu 
a obchodu, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, 
zemědělství, zahraničních věcí a životního prostředí, vedoucímu Úřadu vlády 
a předsedkyni Českého statistického úřadu realizovat opatření obsažená v Národním 
plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 8. července 2015 č. 539 k Akčnímu plánu Strategie 
rozvoje infrastruktury vláda schválila Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro 
prostorové informace v České republice do roku 2020 a uložila ministru vnitra 
a předsedovi Rady vlády pro informační společnost (dále jen „Rada“) v rámci Rady 
zřídit Pracovní skupinu pro prostorové informace do 31. prosince 2015, koordinovat 
realizaci Akčního plánu, předkládat vládě informaci o realizaci Akčního plánu 
k 31. červenci roku 2016, 2018 a 2020, předložit vládě souhrnnou informaci o plnění 
Akčního plánu do 31. července 2021, zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku 
vlády pro orgány krajů a orgány obcí. Vláda dále uložila ministrům a vedoucím 
ostatních ústředních orgánů státní správy plnit Akční plán v termínech v něm 
uvedených a poskytnout ministru vnitra a předsedovi Rady součinnost nutnou ke 
splnění úkolů uvedených v tomto usnesení a za tímto účelem uvolnit odborníky za jimi 
řízená ministerstva nebo ústřední správní úřady do realizačních týmů. 

 Usnesením vlády ze dne 14. června 2017 č. 446 k Hodnotící zprávě k výsledkům 
kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, 
krajů a hlavního města Prahy za léta 2014 až 2016 vláda vzala na vědomí Hodnotící 
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zprávu k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené 
orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014 až 2016 a uložila 
1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministrům dopravy, financí, 
kultury, obrany, průmyslu a obchodu, vnitra, zdravotnictví, zemědělství, ministryním pro 
místní rozvoj, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a předsedům 
Správy státních hmotných rezerv a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
analyzovat závěry zprávy, přijmout ve své působnosti odpovídající opatření  
a do 31. srpna 2017 informovat ministra vnitra o přijatých opatřeních. 

 Usnesením vlády ze dne 11. září 2017 č. 630 k zajištění finančních prostředků 
k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných 
ve veřejném zájmu vláda vzala na vědomí materiál k zajištění finančních prostředků 
k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných 
ve veřejném zájmu, obsažený v části III materiálu č.j. 860/17 a uložila ministryni pro 
místní rozvoj provést do 31. prosince 2017 analýzu skutečné situace vykonatelných 
rozhodnutí vydaných obecnými stavebními úřady ve veřejném zájmu zahrnující též 
informace o objemu předpokládaných finančních prostředků. Vláda dále uložila 
ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministry financí a vnitra na základě analýzy 
uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení předložit vládě do 31. ledna 2018 materiál 
s navrženým řešením k zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu ke krytí 
nákladů výkonů rozhodnutí obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu 
podle současné platné legislativy a doporučila hejtmanům a primátorce hlavního města 
Prahy podílet se na zabezpečování podkladů pro provedení analýzy podle bodu II/1 
tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č. 682 o koncepci zavádění metody BIM 
(Building Information Modelling) v České republice vláda schválila Koncepci 
zavádění metody BIM v České republice, obsaženou v části III materiálu čj. 918/17 
(dále jen „Koncepce“) a uložila 1. ministru průmyslu a obchodu do 31. října 2018 
informovat vládu o plnění Koncepce a dále předkládat tuto informaci pravidelně 
jedenkrát ročně, 2. ministrům průmyslu a obchodu, vnitra, financí, kultury, školství, 
mládeže a tělovýchovy, ministryni pro místní rozvoj a předsedovi Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního zajistit splnění opatření vyplývajících z harmonogramu 
Koncepce, u kterých jsou gestorem, podle přílohy tohoto usnesení, 3. členům vlády 
a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy spolupracovat na splnění 
opatření vyplývajících z harmonogramu Koncepce podle přílohy tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 11. října 2017 č. 715 k návrhu na vstup vlády do řízení 
vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 22/17 o návrhu 
skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 70 odst. 3 věta první ve slovech „podle 
tohoto zákona“ zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a na zrušení ustanovení § 4 odst. 9, 10 
a 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., vláda vzala na vědomí informace 
o zahájení řízení sp. zn. Pl. ÚS 22/17 o návrhu na zrušení ustanovení § 70 odst. 3 věta 
první ve slovech „podle tohoto zákona“ zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a na zrušení ustanovení 
§ 4 odst. 9, 10 a 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., obsažené v části II a IV materiálu 
čj. 1067/17, vstoupila do řízení vedeného u Ústavního soudu pod spisovou značkou 
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Pl. ÚS 22/17, zmocnila ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
aby ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí 
a ministryní pro místní rozvoj vypracoval a v soudcem zpravodajem stanovené lhůtě 
zaslal Ústavnímu soudu podrobné vyjádření vlády formulované ve smyslu bodu III 
tohoto usnesení a ministryni pro místní rozvoj k zastupování vlády v řízení vedeném 
před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 22/17 a uložila ministru 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, aby informoval Ústavní soud 
o rozhodnutí vlády uvedených v bodech II až IV tohoto usnesení. 
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4. Investiční politika 

4.1. Právní předpisy v gesci MMR 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona 
č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb. 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 

a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících 
jejich zadání, 

b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech 
předcházejících jejich zadání, 

c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 

d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, 

e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky, 

f) informační systém o veřejných zakázkách, 

g) systém kvalifikovaných dodavatelů, 

h) systém certifikovaných dodavatelů, 

i) dozor nad dodržováním tohoto zákona. 

 Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 293/2016 Sb.  

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 168/2016 Sb., o uveřejňování 
formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu 
zadavatele  

Vyhláška stanoví, které formuláře budou použity k uveřejňování informací o veřejných 
zakázkách, a způsoby jejich doručování provozovateli Věstníku veřejných zakázek. 
Vzory evropských formulářů, které se použijí k uveřejnění informací o veřejných 
zakázkách, jsou určeny přímo použitelným prováděcím nařízením Komise (EU) 
2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro 
uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje 
prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011. Vyhláška dále vymezuje způsob oznámení profilu 
zadavatele, stanoví povinnou dobu zpřístupnění informací a dokumentů k veřejným 
zakázkám a požadavky na strukturu údajů, které jsou na profilu zadavatele uveřejněny. 

V přílohách vyhlášky jsou uvedeny vzory zjednodušených formulářů, které se použijí  
u veřejných zakázek v podlimitním režimu, vzory formulářů týkajících se profilu 
zadavatele, přehled informací, které mají být uváděny ve formulářích, a popis 
vybraných informací uveřejňovaných na profilu zadavatele ve strukturované podobě. 
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→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr  

Vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Platí, že rozsah 
jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu 
umístění a době trvání stavby. Vyhláška respektuje rámec stanovený zákonem  
a konkretizuje požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek  
na stavební práce. Vyhláška stanoví podrobnosti dokumentace umožňující sestavení 
položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“). 

Soupis prací odpovídá zpracování dokumentace pro zadání stavby. To znamená, že je 
zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty, provozní soubory nebo ostatní  
a vedlejší náklady. Vyhláška stanovuje strukturu soupisu prací. Jedná se o zatřídění 
stavby, která je předmětem veřejné zakázky dle klasifikace stavebních děl nebo 
stavební produkce, které respektuje obory, druhy a technické charakteristiky staveb  
a které umožní cenové srovnání ve fázi přípravy stavební investice. 

Dále vyhláška vymezuje pojem výkaz výměr a stanoví způsob uvedení postupu 
výpočtu. Výkaz výměr je součástí sestaveného položkového soupisu prací, 
dokumentuje postup výpočtu celkové výměry a umožňuje následné zjednodušení 
kontroly při sestavení nabídkové ceny. Zadavatel musí zajistit jednotnou strukturu 
formátu elektronického soupisu prací s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách 
tuto strukturu dostatečně popsat. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální 
částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných 
zakázek  

Vyhláška stanoví paušální částku nákladů řízení ve výši 30 000 Kč jako jednotnou 
sazbu náhrady nákladů řízení, která má být Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, jako orgánem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, uložena 
zadavatelům veřejných zakázek v případě rozhodnutí o uložení nápravného opatření 
nebo zákazu plnění smlouvy. 

 Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek  
pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek  

Nařízení vlády stanoví finanční limity, s jejichž pomocí se zjišťuje, zda se jedná  
o nadlimitní veřejnou zakázku. Na základě této informace se určí, jaká práva  
a povinnosti stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek se na zadavatele 
vztahují. Výše finančních limitů je stanovena v evropských směrnicích z oblasti 
zadávání veřejných zakázek. Tato výše je pravidelně měněna (každé 2 roky), a proto  
je její úprava vyčleněna do prováděcího předpisu. V nařízení vlády je upraven také 
finanční limit pro určení, jaká práva a povinnosti se uplatní při zadávání veřejné zakázky 
rozdělené na části. 

 Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro 
veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel  
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Nařízení vlády provádí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel. Na základě tohoto nařízení vlády zadavatel při stanovení zadávacích 
podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel 
kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3, zohlední energetické a ekologické dopady 
provozu vozidel za dobu jejich životnosti. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 260/2016 Sb., o stanovení 
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických 
úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody 

Vyhláška upravuje elektronické úkony, elektronické nástroje, stanoví základní 
požadavky na jednotlivé úkony prováděné v zadávacím řízení a upravuje také 
certifikaci shody elektronických nástrojů. Pro účely posuzování shody funkcionality 
elektronického nástroje byly ve vyhlášce rozděleny elektronické nástroje do sedmi 
skupin dle jejich funkčních vlastností. 

Při vydání certifikátu shody budou posuzovány elektronické nástroje jednak ve vztahu 
k funkcionalitě elektronického nástroje, tj. zda elektronický nástroj splňuje legislativní 
požadavky, a dále bude posuzován ve vztahu k prostředí, ve kterém je nástroj 
provozován. 

Přílohou vyhlášky je Specifikace požadavků pro prokazování shody elektronických 
nástrojů, která specifikuje požadavky stanovené zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a v prováděcích právních předpisech a vymezuje způsob prokázání shody 
elektronických nástrojů s těmito požadavky. 

Vyhláška č. 260/2016 Sb. nahradila vyhlášku č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví 
podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných 
elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, 
kterou nový zákon o zadávání veřejných zakázek zrušuje. Oproti vyhlášce č. 9/2011 
Sb. byly upřesněny otázky doručování prostřednictvím elektronického nástroje, 
zajištění neomezeného dálkového přístupu a jsou stanovena přesnější pravidla 
certifikace elektronických nástrojů. 

 

4.2. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 

Ministerstvo je správcem Informačního systému o veřejných zakázkách, který je definován 
v souladu s § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako informační 
systém veřejné správy. Všechny údaje a informace jsou v tomto systému přístupné 
neomezeným dálkovým přístupem. Informační systém o veřejných zakázkách obsahuje: 

a) Věstník veřejných zakázek, 
b) seznam kvalifikovaných dodavatelů,  
c) další informace potřebné k elektronické komunikaci při zadávání veřejných zakázek.  
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Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací 
o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 

Ministerstvo schvaluje provozní řád provozovatele Věstníku veřejných zakázek a rovněž 
ceny hrazené zadavatelem provozovateli za uveřejnění vyhlášení. Ministerstvo zveřejní 
formuláře v datovém formátu umožňujícím jejich zaslání datovou schránkou a jejich 
automatizované zpracování na portálu veřejné správy. Rozhodnutí o pověření 
provozovatele Věstníku veřejných zakázek uveřejnilo ministerstvo ve formě sdělení ve 
Sbírce zákonů.  

Do seznamu kvalifikovaných dodavatelů jsou zapsáni dodavatelé, kteří:  

 prokázali splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách;  

 prokázali splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 

 
Dodavatel tedy může zadavateli v rámci dokladů prokazujících splnění kvalifikace pro 
plnění určité veřejné zakázky předložit i výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ze 
kterého bude vyplývat, že dodavatel prokázal splnění základní a profesní způsobilosti. 
Ministerstvo sdělilo Evropské komisi a jiným členským státům Evropské unie adresu místa, 
kde je možno podat žádost o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  

Systém certifikovaných dodavatelů může být zaveden a provozován jakoukoliv právnickou 
osobou, která vytvoří systém pro prokazování a evidování určité části kvalifikace a jejíž 
systém bude schválen Ministerstvem pro místní rozvoj. Systém certifikovaných dodavatelů 
schvaluje ministerstvo na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných 
dodavatelů spravuje. Ministerstvo vede v rámci informačního systému seznam 
schválených systémů certifikovaných dodavatelů.  

Ministerstvo zajistilo informovanost Evropské komise a jiných členských států Evropské 
unie a to sdělením názvu a identifikačních údajů správců schválených systémů 
certifikovaných dodavatelů.  

 

4.3. Dlouhodobé úkoly MMR vyplývající z usnesení vlády 

 Usnesením vlády ze dne 5. června 2013 č. 418 k Výroční zprávě o stavu 
veřejných zakázek v České republice za rok 2012 vláda vzala na vědomí Výroční 
zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012 a uložila ministru pro 
místní rozvoj předkládat vládě vždy do 31. května každého kalendářního roku zprávu 
o stavu veřejných zakázek v České republice za předchozí kalendářní rok. 

 Usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání národního 
elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek vzala vláda na vědomí informace o zahájení uzavřeného 
zkušebního provozu národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) ke dni 
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1. dubna 2014 pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
a Ministerstvo zemědělství. Vláda tímto usnesením uložila zahájit ke dni 5. srpna 2014 
otevřený zkušební provoz NEN a další související úkoly dle textu usnesení.  

 Usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům 
centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro 
centrální nákup státu vláda schválila Minimální požadavky na provoz resortních 
systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek České republiky („Minimální 
požadavky“) a Seznam komodit povinně nakupovaných centrálním zadavatelem 
v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Vláda 
uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a ministru vnitra 
zajišťovat činnosti uvedené v čl. V. Minimálních požadavků. Ministryni pro místní rozvoj 
bylo uloženo zajišťovat činnosti uvedené v čl. IV. Minimálních požadavků a předložit 
vládě do 30. dubna 2016 zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného 
zadávání zakázek za rok 2015 podle náležitostí uvedených v Minimálních 
požadavcích. Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 
podřízených vládě bylo uloženo postupovat v souladu s Minimálními požadavky 
a předat do 29. února 2016 ministryni pro místní rozvoj vyhodnocení fungování 
resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek podle Čl. VII. 
Minimálních požadavků. Zrušeno bylo usnesení vlády ze dne 20. července 2011 
č. 563, k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
ústředních orgánů státní správy i usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930, 
o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu 
centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání 
veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz 
resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek. 

 Usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání 
veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity 
fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy 
a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda schválila 

Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, 
vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických 
tržišť veřejné správy a návrh povinného používání Národního elektronického nástroje 
(NEN) (dále jen „Strategie“), vzala na vědomí aktualizovaná Pravidla používání 
Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictví 
národního elektronického nástroje a uložila ministryni pro místní rozvoj, 
1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a ministru vnitra realizovat 
ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené ve Strategii. Dále uložila 
ministryni pro místní rozvoj a) koordinovat realizaci Strategie prostřednictvím jí 
ustavené meziresortní řídící skupiny, b) předkládat vládě vždy do 30. dubna každého 
kalendářního roku zprávu o plnění Strategie za předchozí kalendářní rok, c) zajistit 
realizaci kroků spojených s ukončením stávajícího systému elektronických tržišť 
veřejné správy ke dni 30. června 2017, d) zajistit postupný náběh povinného používání 
Národního elektronického nástroje (NEN) tak, jak je uvedeno ve Strategii, 
e) aktualizovat nejméně jedenkrát ročně Pravidla používání Národního elektronického 
nástroje (NEN). 

 Usnesením vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1169 o Akčním plánu boje s korupcí 
na rok 2017 vláda uložila členům vlády plnit opatření uvedená v Akčním plánu 
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(Veřejné investování - kapitola 3 „Hospodárné nakládání s majetkem státu“)  
a do 31. ledna 2018 zaslat ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
a předsedovi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí podrobnou zprávu o stavu 
a způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu a spadajících do jejich gesce. 

 Usnesením vlády ze dne 22. března 2017 č. 208 o uložení povinností v souvislosti 
se zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě 
spolupráce zadavatelů a na základě výjimek vláda uložila členům vlády a vedoucím 
ostatních ústředních orgánů státní správy informovat vládu před uzavřením smlouvy 
a) o nadlimitních veřejných zakázkách, na které je aplikována výjimka podle § 29 nebo 
§ 191 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), b) na 
základě vertikální spolupráce podle § 11 nebo § 189 zákona nebo horizontální 
spolupráce podle § 12 nebo § 190 zákona, jejichž hodnota přesahuje finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku, c) o nadlimitních veřejných zakázkách, zadávaných 
v jednacím řízení bez uveřejnění podle části čtvrté hlavy V zákona, s výjimkou 
§ 63 odst. 5 zákona, nebo podle § 162 nebo § 198 zákona, d) bez zbytečného odkladu 
po uzavření smlouvy v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v jednacím 
řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona.  

Usnesení také obsahuje úpravu povinnosti předkládat některé veřejné zakázky 
k posouzení Pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky nebo Radě vlády pro 
informační společnost, respektive povinnost spolu s informací předložit vládě také 
stanovisko jedné z těchto pracovních skupin. V případě veřejných zakázek, u kterých 
hrozí vyzrazení utajované informace, musí být součástí informace na vládu taktéž 
stanovisko Národního bezpečnostního úřadu. 

 Usnesením vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat 
Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek vláda zrušila 
s účinností od 1. července 2017 usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, 
k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních 
prostředků, ve znění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády 
ze dne 28. března 2012 č. 222 a usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981; 
zrušeno ke stejnému datu bylo i usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, 
o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím 
elektronického tržiště. Vláda schválila od 21. června 2017 využívání Národního 
elektronického nástroje jako elektronického tržiště.  

Vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim 
podřízeným orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle  
§ 4 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
zajistit, aby byl od 1. července 2018 v jimi řízených orgánech používán Národní 
elektronický nástroj k zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanoveném v příloze 
tohoto usnesení. Vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 
správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným 
zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, zajistit, aby byl od 1. července 2018 v jimi řízených orgánech 
používán Národní elektronický nástroj k zadávání veřejných zakázek, u kterých neplatí 
povinnost podle bodu III/1 tohoto usnesení s tím, že povinnost podle bodu III/2 tohoto 
usnesení se nevztahuje na zadavatele, který do 30. června 2018 požádá o udělení 
výjimky v souladu s bodem IV/1 tohoto usnesení, a to do doby, než bude o jeho žádosti 
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rozhodnuto a s tím, že v případě zamítnutí žádosti vznikne povinnost podle bodu III/2 
tohoto usnesení prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po datu 
rozhodnutí a dále s tím, že povinnost podle bodu III/2 tohoto usnesení se dále 
nevztahuje na veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení, které bylo zahájeno před 
1. červencem 2018 v jiném elektronickém nástroji, a to včetně zadávání veřejných 
zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému po dobu 
trvání rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému v případě, že zadávací 
řízení na uzavření rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému 
bylo zahájeno před 1. červencem 2018.  

Vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim 
podřízeným orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 
písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kteří požádají 
o výjimku z povinného používání Národního elektronického nástroje podle bodu III/2 
tohoto usnesení, aby tato žádost obsahovala odůvodnění přidané hodnoty, kterou 
zadavatel 2 získá při využívání jiného elektronického nástroje pro zadávání veřejných 
zakázek než Národního elektronického nástroje, a to z hlediska funkčního a finančního. 
Vláda uložila ministryni pro místní rozvoj zpracovat do 23. června 2017 nová Pravidla 
systému používání Národního elektronického nástroje s tím, že součásti těchto pravidel 
bude oprávnění zadavatele nezadat veřejné zakázky, na něž se nevztahuje povinnost 
zadat zakázku v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná 
hodnota přesáhne částku 500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty, prostřednictvím 
Národního elektronického nástroje.  

Vláda souhlasila s možností předložit vládě ke schválení žádost o výjimku z povinnosti 
podle bodu III/2 tohoto usnesení s tím, že výjimku z povinnosti podle bodu III/2 tohoto 
usnesení je možné udělit členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních 
úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem 
podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
od 1. července 2018, a to pouze zadavateli, který bude využívat certifikovaný 
elektronický nástroj podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších 
podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání 
veřejných zakázek a certifikátu shody. 
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5. Cestovní ruch 

5.1. Právní předpisy v gesci MMR 

 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona 
č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona 
č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona 
č. 341/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. S účinností od 29. prosince 2015 název 
zákona zní: „Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.“ 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU (směrnice Rady ze dne 13. června 1990 
č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy) a upravuje podmínky 
podnikání v cestovním ruchu. Vymezuje pozitivně i negativně zájezd, stanoví podmínky, 
za kterých mohou provozovatelé cestovních kanceláří a agentur poskytovat své služby 
veřejnosti a jejich povinnosti, podmínky vydání koncesní listiny, povinné pojištění, záruky 
pro případ úpadku, bankovní záruky. Zákon vymezuje dozor nad dodržováním jednotlivých 
povinností pro cestovní kanceláře a cestovní agentury, včetně správních deliktů 
právnických a podnikajících fyzických osob. Dále upravuje obsah činnosti horské služby, 
její výkon a financování. Základním smyslem zákona je ochrana zákazníků cestovních 
kanceláří v případě jejich úpadku v souladu s požadavky směrnice EU č. 90/314/EHS. 

5.2. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů 

K žádosti o koncesi na provozování cestovní kanceláře ministerstvo vydává závazné 
stanovisko ve smyslu § 149 Správního řádu, a to na základě posouzení podkladů 
předložených k žádosti o koncesi. (§ 5) 
Česká národní banka spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky 
pro případ úpadku s ministerstvem. (§ 8) 
Cestovní agentura (§ 3 odst. 4 písm. c) a cestovní kancelář (§ 9 odst. 3.) jsou povinny 
před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na 
území jiného státu neprodleně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní rozvoj 
(dále jen "ministerstvo"), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky nebo bankovní 
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů. 
Ministerstvo (§ 5 odst. 5) vede seznam cestovních kanceláří, který je veřejně přístupný na 
internetových stránkách ministerstva a obsahuje: název cestovní kanceláře, obchodní 
firmu, sídlo a identifikační číslo osoby cestovní kanceláře, která je zapsána do obchodního 
rejstříku, jméno, popřípadě jména, příjmení, sídlo a identifikační číslo osoby provozovatele 
cestovní kanceláře, který je fyzickou osobou a není zapsán do obchodního rejstříku, 
platnou pojistku cestovní kanceláře, nebo bankovní záruku, anebo údaj o tom, že cestovní 
kancelář nepředložila ministerstvu platnou pojistku, nebo bankovní záruku a údaj o zákazu 
cestovní kanceláři uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat smlouvy již uzavřené. 
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Cestovní kancelář předloží ministerstvu (§ 8a odst. 2) do 10 pracovních dnů ode dne 
uzavření smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku stejnopis nebo úředně ověřenou 
kopii této smlouvy a do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o udělení koncese nebo ve stejné lhůtě ode dne vzniku práva provozovat živnost platnou 
pojistku. Obdobně cestovní kancelář postupuje při každé změně smlouvy o pojištění 
záruky pro případ úpadku, která má vliv na změnu limitu pojistného plnění. Ministerstvo 
bez zbytečného odkladu tuto pojistku uveřejní na svých internetových stránkách. 

Pojišťovna je povinna (§ 8a odst. 3) informovat ministerstvo do 5 pracovních dnů o změně 
pojištění podle § 6, ke kterému došlo na základě nárůstu tržeb za zájezdy oproti 
plánovaným tržbám uváděným cestovní kanceláří při sjednání původního pojištění, 
na výzvu ministerstva do 5 pracovních dnů předložit kopii smlouvy o pojištění pro případ 
úpadku uzavřené s cestovní kanceláří, do 3 pracovních dnů informovat ministerstvo 
o vzniku pojistné události a bez zbytečného odkladu o rozsahu poskytnutého pojistného 
plnění a informovat ministerstvo do 5 pracovních dnů o tom, že cestovní kancelář odmítla 
návrh na změnu pojištění.  

Cestovní kancelář i pojišťovna jsou povinny (§ 8a odst. 4) do 5 pracovních dnů  
ode dne zániku pojištění informovat o této skutečnosti ministerstvo. 

Cestovní kancelář je povinna doručovat pojišťovně měsíčně, nejpozději do 25. dne 
bezprostředně následujícího kalendářního měsíce, údaje o počtu cestujících, počtu 
prodaných zájezdů, souhrnné ceně za prodané zájezdy, výši záloh za zájezdy, výši tržeb 
za zájezdy a výši tržeb za poukazy na zájezd. Na vyžádání je cestovní kancelář povinna 
sdělit tyto údaje bez zbytečného odkladu ministerstvu (§ 8a odst. 5).   

Dozor nad dodržováním povinností (§ 10a odst. 1) stanovených tímto zákonem vykonávají 
obecní živnostenské úřady, s výjimkou povinností stanovených v § 3 odst. 4 písm. c), § 8a 
odst. 1 písm. b), § 8a odst. 2 a v § 8a odst. 4 pokud jde o cestovní kancelář, § 8a odst. 5, 
§ 9 odst. 1 písm. a) a b) a v § 9 odst. 3 a 4, kde dozor vykonává ministerstvo; při výkonu 
dozoru ministerstvo ověřuje, zda jsou splněny podmínky, za nichž vydalo souhlasné 
stanovisko podle § 5 odst. 3, zejména zda smlouva o pojištění záruky nebo bankovní 
záruka pro případ úpadku splňuje podmínky podle § 6 až 8 nebo § 8b, a zda cestoví 
kancelář plní vůči pojišťovně, s níž uzavřela smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku, 
nebo bance, která vystavila záruku, povinnosti uložené jí tímto zákonem. 

Zjistí-li ministerstvo při výkonu dozoru (§ 10a odst. 2) podle odstavce 1, že cestovní 
kancelář nesplnila vůči pojišťovně, s níž uzavřela smlouvu o pojištění záruky pro případ 
úpadku, nebo bance, která vystavila záruku, některou z povinností, uložených jí tímto 
zákonem, uloží cestovní kanceláři odstranit zjištěné nedostatky a stanoví k tomu 
přiměřenou lhůtu, nebo zakáže cestovní kanceláři uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat 
smlouvy již uzavřené, pokud by nesplnění takové povinnosti mohlo ohrozit zájmy 
zákazníků cestovní kanceláře nebo jestliže cestovní kancelář neodstranila zjištěné 
nedostatky ve lhůtě stanovené podle písmene a). 

Ministerstvo bez zbytečného odkladu (§ 10a odst. 3) rozhodne o zrušení zákazu cestovní 
kanceláři uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat smlouvy již uzavřené, jestliže cestovní 
kancelář prokáže, že odstranila zjištěné nedostatky a má sjednáno pojištění záruky pro 
případ úpadku splňující podmínky podle § 6 až 8 nebo bankovní záruku splňující 
podmínky podle § 8b. 
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Výkon činnosti horské služby zajišťuje v rámci své územní působnosti samostatně nebo 
jako složka Integrovaného záchranného systému obecně prospěšná společnost založená 
za tímto účelem podle jiného právního předpisu ministerstvem. (§ 11b) 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

Příloha č. 3 živnostenského zákona stanoví odbornou a jinou zvláštní způsobilost pro 
koncesovanou živnost Provozování cestovní kanceláře; ministerstvo se vyjadřuje k žádosti 
o koncesi – provozování cestovní kanceláře.  

 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), 
ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo je stanoveno jako příslušný ústřední správní úřad k autorizaci pro povolání 
v oblasti domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční 
politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. (Příloha) 

5.3. Dlouhodobé úkoly MMR vyplývající z usnesení vlády 

 Usnesením vlády ze dne 11. února 2004 č. 131 o Směrnici vlády pro sjednávání, 
vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních 
smluv vláda schválila Směrnici vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, 
provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv. Na základě uvedené 
směrnice uzavírá ministerstvo mezinárodní (rezortní) smlouvy v oblasti spolupráce 
v cestovním ruchu. 

 Usnesením vlády ze dne 22. prosince 2004 č. 1311 bylo implementováno 
Memorandum ADS – Memorandum o porozumění mezi Národní správou pro 
cestovní ruch Čínské lidové republiky a Evropským společenstvím o vízech 
a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z Čínské lidové 
republiky a je publikováno na webových stránkách Úředního věstníku ES vedeném 
v souladu s ustanoveními Memoranda ADS. Ministerstvo pro místní rozvoj je v oblasti 
migrace odpovědné za realizaci opatření vyplývajících z Memoranda ADS, které se 
vztahuje na turistické skupiny čínských obyvatel cestujících prostřednictvím 
registrovaných (čínských) cestovních kanceláří z Číny na území ČR, kde se mohou 
pohybovat v souladu s předem stanoveným cestovním programem. Na seznam, který 
vede ministerstvo, může být zapsána jakákoliv CK/CA, která s ministerstvem uzavře 
smlouvu o zajištění plnění závazků vyplývajících z Memoranda ADS a zašle 
požadované údaje. Seznam se aktualizuje pouze dvakrát ročně. 

 Usnesením vlády ze dne 9. ledna 2008 č. 6 ke Směrnici vlády ke sjednávání 
mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu 
projednávání vláda schválila směrnici, která stanoví postupy pro činnost orgánů státní 
správy ve vztahu k mezinárodním smlouvám sjednávaným v rámci Evropské unie. 

 Usnesením vlády ze dne 27. března 2013 č. 220 o Koncepci státní politiky 
cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 vláda schválila 
Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, 
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jako základní strategický dokument v oblasti rozvoje cestovního ruchu České republiky 
a uložila ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády 
a ministrem zahraničních věcí, ministrem financí, ministryní kultury, ministry vnitra, 
průmyslu a obchodu, školství mládeže a tělovýchovy, životního prostředí, dopravy, 
zemědělství, zdravotnictví, ministryní práce a sociálních věcí a předsedkyní Českého 
statistického úřadu zabezpečit realizaci opatření koncepce a zohledňovat koncepci při 
zpracování právních předpisů, koncepcí, strategií, programů a dalších relevantních 
dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev a úřadů, využívat za účelem 
prosazování a koordinace opatření koncepce Meziresortní koordinační komisi pro 
cestovní ruch ustavenou na základě usnesení vlády ze dne 28. dubna 2004 č. 401 
a zařadit zástupce ministerstva financí jako člena této komise. 

 Usnesením vlády ze dne 22. května 2013 č. 382 o Národní strategii rozvoje 
cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 až 2020 vláda schválila Národní 
strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 až 2020 a uložila 
ministrům dopravy, pro místní rozvoj, životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví, 
vnitra a školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit plnění opatření uvedených 
ve strategii. 

 Usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 81 k Plánu implementace Státní 
kulturní politiky na léta 2015 až 2020 vláda vzala na vědomí Plán implementace 
Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020 a uložila členům vlády a předsedkyni 
Českého statistického úřadu spolupracovat s ministrem kultury při realizaci Plánu 
implementace.  

 Usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 13 ke Koncepci památkové péče 
v České republice na léta 2017 – 2020 vláda vzala na vědomí Koncepci památkové 
péče v České republice na léta 2017 – 2020 a uložila členům vlády a vedoucím 
ostatních ústředních orgánů státní správy spolupracovat s ministrem kultury při 
realizaci Koncepce.  

 Usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 558 k návrhu na obeslání 
22. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Čína, 
Chengdu, 11. až 16. září 2017) vláda vyslovila souhlas s obesláním 22. zasedání 
Valného shromáždění (UNWTO), se zásadami postupu delegace České republiky na 
Shromáždění a uložila ministryni pro místní rozvoj předložit vládě informaci o průběhu 
a výsledcích Shromáždění do 31. prosince 2017. 

 Usnesením vlády ze dne 4. září 2017 č. 615 k Analýze sdílené ekonomiky 
a digitálních platforem vláda vzala na vědomí Analýzu sdílené ekonomiky 
a digitálních platforem a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů 
státní správy identifikovat a vytvořit přehled právních předpisů, kterých se podle jejich 
uvážení problematika služeb sdílené ekonomiky dotýká a jež bude nezbytné z jejich 
pohledu upravit za účelem regulačního ukotvení služeb sdílené ekonomiky a výsledek 
těchto prací postoupit do 31. prosince 2017 koordinátorovi digitální agendy, dále 
identifikovat a vytvořit přehled překážek existujících kontrolních a evidenčních nástrojů 
orgánů státní správy, které podle jejich uvážení znesnadňují či neumožňují 
vymahatelnost právních předpisů v oblasti sdílené ekonomiky, včetně návrhů jejich 
efektivnějšího využití a výsledek těchto prací postoupit do 31. prosince 2017 
koordinátorovi digitální agendy. Současně vláda uložila ministryni pro místní rozvoj 
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shrnout ve spolupráci s ostatními členy vlády do 31. prosince 2017 veškeré povinnosti 
kladené na poskytovatele služeb v oblasti krátkodobého ubytování včetně 
hygienických, bezpečnostních a dalších požadavků a jejich přehled postoupit 
koordinátorovi digitální agendy. 

 Usnesením vlády ze dne 6. listopadu 2017 č. 767 k návrhu zákona, kterým se 
mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády 
a uložila ministryni pro místní rozvoj vypracovat konečné znění vládního návrhu 
zákona a současně pověřila ministryni pro místní rozvoj, aby odůvodnila vládní návrh 
zákona v Parlamentu České republiky. 
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6. Pohřebnictví 

6.1. Právní předpisy v gesci MMR 

 Zákon č. 44/1938 Sb., Mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol 

 Sdělení MZV č. 22/2012 Sb.m.s., Dohoda o převozu těl zemřelých 

 Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona 
č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a zákona 
č. 193/2017 Sb. 

Tento zákon stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, 
práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, pro provádění balzamací 
a konzervací lidských pozůstatků a pro provozování krematorií a pohřebišť. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při 
zajištění slušného pohřbení 

Obec přihlásí svoji pohledávku z titulu účelně vynaložených nákladů na slušné 
pohřbení podle místních zvyklostí do pasiv pozůstalosti. Bylo-li řízení o pozůstalosti 
zastaveno, nebo nebyla-li k němu dána pravomoc českých soudů, uplatní obec 
náhradu těchto nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj (v souladu s § 5 odst. 5 
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů).  

Požadavky obcí prověřuje a úhrady zabezpečuje oddělení pohřebnictví - OPO 55. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 278/2017 Sb., o stanovení obsahu 
a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku 
související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování 

Tato vyhláška stanoví praktickou část specializované odborné přípravy, významně 
rozšiřuje i její část teoretickou a dále stanoví náležitosti dokladu, kterým se prokazuje 
úspěšné absolvování specializované odborné přípravy k provádění balzamace 
a konzervace. Vyhláška ruší dosud platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy 
k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování 
krematoria. 

6.2. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Cílem zákona je zajistit soulad právní úpravy pohřebnictví s novou občanskoprávní 
úpravou, zavést pohřbívací povinnost mrtvě narozených dětí a ve vymezeném rozsahu 
umožnit individuální pohřbívání plodů po potratu, zavést státní dozor v pohřebnictví, 
zejména v oblasti podnikání a provozování veřejných pohřebišť, specifikovat působnosti 
obcí a krajů při zajišťování pohřbení a v návaznosti na aplikační praxi nově upravit 
kvalifikační požadavky pro výkon podnikatelských činností. 

 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), 
ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo je stanoveno jako příslušný ústřední správní úřad k autorizaci pro povolání 
v oblasti pohřebnictví. (Příloha) 
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7. Veřejné dražby 

7.1. Právní předpisy v gesci MMR 

 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., 
zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 
zákona č. 315/2006 Sb., (úplné znění zákona vyhlášeno pod č. 546/2006 Sb.), 
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona 
č. 223/2009 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 167/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona 
č. 51/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 291/2017 Sb. 

Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů 
s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis 
jinak.  

 Zákon č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 499/2004 Sb., zákona 
č. 296/2007 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákona 
č. 340/2013 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb. 

V návaznosti na novou právní úpravu provedenou zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, bylo nutné novelizovat i další zákony. 

→ Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek 
postupu při elektronické dražbě 

7.2. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo vydává příslušnému živnostenskému úřadu stanovisko k žádosti o koncesi 
k provádění dražeb. (§ 6) (Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů) 

Ministerstvo provádí kontrolu dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb, 
sleduje, zda a jak plní dražebník povinnosti uložené tímto zákonem. Ministerstvo uveřejní 
na centrální adrese údaje o dražebníku v rozsahu zveřejňovaném živnostenskými úřady 
v živnostenském rejstříku. (§ 7) 

Správcem centrální adresy může být pouze vybraná osoba, jejíž provozní řád s ohledem 
na potřeby uveřejnění informací podle tohoto zákona schválilo na dobu určitou 
ministerstvo. Ministerstvo může zrušit schválení provozního řádu, jestliže se správce 
centrální adresy dopustil závažných pochybení, která ohrozila uveřejnění informací podle 
tohoto zákona. (§ 62) 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
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Přílohy č. 2 a 3 zákona stanoví požadovanou odbornou a jinou způsobilost k provádění 
veřejných dražeb a podle přílohy č. 3 se ministerstvo vyjadřuje k žádosti o koncesi 
u živnosti provádění veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných. 

 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů 
státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 134/2016 Sb. 
a zákona č. 297/2016 Sb. 

Působnost Ministerstva informatiky stanovená zvláštními zákony přechází na Ministerstvo 
vnitra, včetně působnosti správce kapitoly podle rozpočtových pravidel, s výjimkou 
působnosti ve věcech elektronických komunikací a poštovních služeb, která přechází na 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, a působnosti ve věcech veřejných dražeb, která 
přechází na ministerstvo. (§ 2) 
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8. Evropská unie 

8.1. Právní předpisy jmenovitě upravující působnost MMR 

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 
předpisů 

Ministerstvo pro místní rozvoj (podle § 18): 

• zabezpečuje spolupráci České republiky s orgány Evropské unie v oblastech podpory 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti a územní spolupráce,  

• po projednání s řídicími orgány vytváří v oblasti Evropských strukturálních a investičních 
fondů jednotný národní rámec přijímaný usneseními vlády České republiky, kterým 
metodicky sjednocuje postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním 
a vyhodnocováním programů těchto fondů, 

• po projednání s řídicími orgány vydává řídící akty závazné pro řídicí orgány operačních 
programů, kterými metodicky sjednocuje postupy spojené s přípravou, řízením, 
realizací, monitorováním a vyhodnocováním těchto programů. 

8.2. Základní právní předpisy EU v gesci MMR 

 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 

o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel 
 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 
o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky 
a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES 
a 2004/18/ES 
 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 
o udělování koncesí 

 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 
 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES 

 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 

o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 
 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 

o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 
90/314/EHS  

 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 

o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení 213/2008 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní spolupráci 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013 ze dne  
11. prosince 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde 
o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, 
jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, pravidel 
pro zrušení závazku pro některé členské státy a pravidel pro platby konečného 
zůstatku 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1298/2013 ze dne  
11. prosince 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde 
o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne  
17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne  
17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1084/2006 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne  
17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1080/2006 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne  
17. prosince 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském 
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení 
a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne  
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/20061 

                                                 
1
 oblast předběžných podmínek upravuje Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European Structural 

and Investment Funds (Pokyny k předběžných podmínkám pro Evropské strukturální a investiční fondy), 
které vycházejí z nařízení č. 1303/2013 
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 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova 
a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro 
elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro 
podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se 
stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde 
o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost 
a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce 
v rámci cíle Evropská územní spolupráce 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociální fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se 
změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu 
kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací 
o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro 
růst a zaměstnanost, prohlášení řídícího subjektu, auditní strategii, výrok 
auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů 
a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud 
jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1157 ze dne 11. července 2016, kterým se 
mění prováděcí nařízení (EU) č. 964/2014, pokud jde o standardní podmínky pro 
finanční nástroje, ve vztahu k nástroji pro spoluinvestice a fondu urbanistického 
rozvoje 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 
o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/616 ze dne 13. února 2015, 
kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, pokud jde 
o odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1076 ze dne 28. dubna 2015, 
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 stanoví dodatečná pravidla pro nahrazení příjemce a související 
povinnosti a minimální požadavky, jež musí být obsaženy v dohodách 
o partnerství veřejného a soukromého sektoru financovaných z evropských 
strukturálních a investičních fondů 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1516 ze dne 10. června 2015, 
kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 
stanoví paušální sazba pro operace financované z evropských strukturálních 
a investičních fondů v sektoru výzkumu, vývoje a inovací 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského 
parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu 
příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické 
vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro 
zaznamenávání a uchovávání údajů 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 964/2014 ze dne 11. září 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o standardní podmínky pro finanční nástroje 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, 
a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími 
orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty 

 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2014/99/EU ze dne 18. února 2014, kterým se 
stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států 
způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014-2020 

 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2014/366/EU ze dne 16. června 2014, kterým se 
stanoví seznam programů spolupráce a celková výše podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj na jednotlivé programy v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce pro období 2014 až 2020 

 Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2014/402/EU ze dne 16. června 2014, kterým se 
stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle 
Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne  
24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání 
veřejných zakázek 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2171 ze dne  
24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání 
veřejných zakázek 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2172 ze dne  
24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání 
veřejných zakázek 

 Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot 
používaných při postupech zadávání veřejných zakázek 

 Nařízení Komise (EU) 2015/2341 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ohledně prahových hodnot 
používaných při postupech zadávání veřejných zakázek 

 Nařízení Komise (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot 
používaných při postupech zadávání veřejných zakázek 

 Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2015/C 418/1) 
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 Sdělení Komise – Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU 

(2015/C 392/01) 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se 
stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 

 Doporučení Komise 2004/645/ES ze dne 16. září 2004 o provádění Memoranda 
o porozumění mezi Evropským společenstvím a Národní správou pro cestovní 
ruch Čínské lidové republiky o vízech a souvisejících otázkách týkajících se 
turistických skupin z Čínské lidové republiky (ADS MoP) konzulárními úřady 
členských států (oznámeno pod číslem K(2004) 2886) 

 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů 
a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 

 Rozhodnutí Rady (EU) 2017/886 ze dne 22. května 2017 o jmenování tří členů 
a šesti náhradníků Výboru regionů, navržených Českou republikou 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1199 ze dne 4. července 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření 
k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními 
katastrofami 

 Doporučení Komise (EU) 2017/1805 ze dne 3. října 2017 o profesionalizaci 
zadávání veřejných zakázek – Budování architektury pro profesionalizaci 
zadávání veřejných zakázek 

 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění 
odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí 
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU 

8.3. Základní právní předpisy EU týkající se působnosti MMR 

Nad rámec předpisů uvedených v kap. 8.2 se jedná zejména o následující právní 
předpisy: 

− Smlouva o Evropské unii 

− Smlouva o fungování Evropské unie 

 Směrnice Rady 1989/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných 
zakázek na dodávky a stavební práce, ve znění směrnice 2007/66/ES 
 

 Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství 
pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 
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vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, ve znění směrnice 
2007/66/ES 

 Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, 
ve znění směrnice 2008/102/ES 

 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ve znění směrnice 
97/62/ES 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 
o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2013/55 

 Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup 
a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 
o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
prostředí ve znění směrnice 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění 
směrnice 2011/92 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, 
kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení 
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu ("nařízení o systému IMI") 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. října 2015 
o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů 
pro služby informační společnosti  

 Nařízení Rady (ES) 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, ve znění nařízení 1791/2006 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření 
nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje 
nařízení (EHS) č. 295/911  
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 Nařízení Komise (ES) 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí 
nařízení Rady (ES) 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 
Smlouvy o ES, ve znění nařízení 1627/2006, nařízení 1935/2006, nařízení 
271/2008, nařízení 1147/2008 a nařízení 257/2009 

 Nařízení Komise (ES, Euratom) 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se 
stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení rady (ES, Euratom) 1605/2002 
ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství 

 Nařízení Komise (ES, Euratom) 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém 
finančním nařízení pro orgány uvedené v článku 185 nařízení Rady 
(ES, Euratom) 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství 

 Nařízení Rady (ES, Euratom) 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 

 Nařízení Rady (ES, Euratom) 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách 
a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem 

 Nařízení Komise (ES) 643/2000 ze dne 28. března 2000 o opatřeních pro 
používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů 

 Nařízení Komise (ES) 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu 
de minimis 

 Nařízení Komise (ES) 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu 
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 
se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Text s významem 
pro EHP) 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/568 ze dne 29. ledna 2016, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 
s ohledem na Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond 
soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond, pokud jde o podmínky 
a postupy k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit 
členské státy 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) 2006/2004 ze dne 27. října 2004 
o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 
zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele“), ve znění nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1177/2010 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 
o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají 
zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících 
v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení 
článku 9 směrnice 2004/36/ES 



 

60 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace v letecké dopravě 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1371/2007 ze dne 23. října 2007 
o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 764/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních 
technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh 
v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 
o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES 

 Sdělení Komise - Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011), 2012/C 8/03 

 Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na 
vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu, 2012/C 8/02 

 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu 

 Nařízení (EU, EUROATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie 
a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ("nařízení 
o systému IMI") 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne  
11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků 
a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne  
17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 

 Prováděcí nařízení komise (EU) č. 2014/808 ze dne 17. července 2014, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne  
11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení 
(EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 
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 Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

 Nařízení Komise č. 651/2014, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (Obecné 
nařízení o blokových výjimkách) 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 
o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne  
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, 
pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března 
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení 
inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2014, kterým se stanoví roční 
rozpis, podle členských států, celkových finančních zdrojů pro Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce, roční 
rozpis, podle členských států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se seznamem způsobilých 
regionů, a částky, které se mají převést z přídělů z Fondu soudržnosti 
a strukturálních fondů pro jednotlivé členské státy do Nástroje pro propojení 
Evropy a na pomoc nejchudším osobám pro období 2014-2020 

 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. září 2014 o vzoru dohody o financování 
pro příspěvky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova na společné finanční nástroje pro 
neomezené záruky a sekuritizaci ve prospěch malých a středních podniků 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2014/772 ze dne 14. července 2014, kterým se 
stanoví pravidla pro míru veřejné podpory, jež se uplatní na celkové způsobilé 
výdaje na některé operace financované z Evropského námořního a rybářského 
fondu 
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 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/341 ze dne 20. února 2015, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 223/2014, pokud jde o vzory pro předložení určitých informací Komisi 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/378 ze dne 2. března, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, 
pokud jde o postup schvalování roční účetní závěrky a schvalování souladu 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1157 ze dne 11. července 2016, kterým 
se mění prováděcí nařízení (EU) č. 964/2014, pokud jde o standardní podmínky 
pro finanční nástroje, ve vztahu k nástroji pro spoluinvestice a fondu 
urbanistického rozvoje 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 4. 6. 2015, kterým se schvalují určité prvky 
"Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost v České republice 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 11. 5. 2015, kterým se schvalují určité prvky 
operačního programu „Doprava“ pro účely podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost v České republice 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 29. 4. 2015, kterým se schvalují určité prvky 
operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ pro 
účely podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost v České republice 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 11. 6. 2015, kterým se schvalují určité prvky 
operačního programu „Praha – Pól růstu ČR“ pro účely podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost pro region Praha v České republice 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 11. 6. 2015, kterým se schvalují určité prvky 
operačního programu „Technická pomoc 2014 - 2020“ pro účely podpory 
z Fondu soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České 
republice 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 13. 5. 2015, kterým se schvalují určité prvky 
operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ pro účely podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu 
v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České republice 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 6. 5. 2015, kterým se schvalují určité prvky 
operačního programu "Zaměstnanost" pro účely podpory z Evropského 
sociálního fondu a zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České republice 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 30. 4. 2015, kterým se schvalují určité prvky 
operačního programu „Životní prostředí“ pro účely podpory z Evropského fondu 
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pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost v České republice 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 26. 5. 2015, kterým se schvaluje program 
rozvoje venkova České republiky pro podporu Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova 

 Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 2. 6. 2015, kterým se pro operační program 
"Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského 
námořního a rybářského fondu v České republice 

 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu, 2012/21/EU (oznámeno pod číslem 
K(2011) 9380) 

8.4. Dlouhodobé úkoly MMR vyplývající z usnesení vlády 

 Usnesením vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1571 ke Zprávě o vyhodnocení 
a aktualizaci Rámcové strategie financování investic na zajištění implementace 
právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí vláda 
uložila ministru životního prostředí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády 
a ministrem financí, místopředsedou vlády a ministrem dopravy, ministry zdravotnictví, 
pro místní rozvoj, obrany, průmyslu a obchodu, vnitra a zemědělství průběžně přijímat 
opatření s cílem zajišťovat maximální úspory investic na zajištění implementace 
právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, 
1. místopředsedovi vlády a ministru financí, místopředsedovi vlády a ministru dopravy, 
ministrům zdravotnictví, pro místní rozvoj, obrany, průmyslu a obchodu, vnitra, 
zemědělství a životního prostředí uplatňovat investiční požadavky uvedené v části III 
materiálu č. j. 1883/05 v rámci zadaných směrných čísel při přípravě návrhů státního 
rozpočtu, podle možností státního rozpočtu, ministru životního prostředí ve spolupráci 
s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, místopředsedou vlády a ministrem 
dopravy, ministry zdravotnictví, pro místní rozvoj, obrany, průmyslu a obchodu, vnitra 
a zemědělství vyhodnotit strategii včetně přijatých opatření a předložit vládě jako 
součást Zprávy o stavu životního prostředí jednou za dva roky vždy do 30. září. 

 Usnesením vlády ze dne 22. února 2006 č. 175 k Návrhu Národního rozvojového 
plánu České republiky na léta 2007 až 2013 vláda uložila ministru pro místní rozvoj 
zajistit výkon funkce řídícího orgánu Integrovaného operačního programu a řídícího 
orgánu Operačního programu Technická pomoc a řídících orgánů operačních 
programů přeshraniční spolupráce pro cíl Evropská územní spolupráce a zajistit plnou 
funkčnost těchto orgánů do 31. prosince 2006 nebo okamžiku předložení operačních 
programů Evropské komisi, bude-li předcházet, zabezpečit zastupování České 
republiky při přípravě a realizaci Operačních programů nadnárodní a meziregionální 
spolupráce pro cíl Evropská územní spolupráce. 

 Usnesením vlády ze dne 22. února 2006 č. 198 ke koordinaci přípravy České 
republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu 
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soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013 vláda uložila ministru pro místní 
rozvoj zajistit funkci Národního rámce politiky soudržnosti, definovat v koordinaci 
s ostatními členy vlády jeho činnosti a zabezpečit jeho plnou funkčnost do 1. ledna 
2007 v souladu s harmonogramem uvedeným v bodě II/1 tohoto usnesení, zajistit do 
1. ledna 2007 jednotný centrální informační systém pro řízení, monitorování 
a hodnocení programů a projektů na všech úrovních administrace programů 
financovaných ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, který bude závazný pro 
všechny subjekty implementace v programovém období let 2007 až 2013 a plynulý 
přechod mezi informačním systémem programového období let 2004 až 2006 a 2007 
až 2013 s tím že tento systém bude i primárním nástrojem pro komunikaci 
s Ministerstvem financí a s Evropskou komisí. 

 Usnesením vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy 
operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti v letech 2007 – 2013 vláda mimo jiné schválila návrh operačního 
programu Technická pomoc a zkrácení požadované lhůty na zachování investic nebo 
pracovních míst vytvořených malými a středními podniky na tři roky, a to v souladu 
s čl. 57 nařízení č. 1083/2006. Operační program Technická pomoc byl následně 
projednáván, upraven a schválen rozhodnutím Komise ze dne 27. prosince 2007 
č. C(2007) 6920, kterým se přijímá operační program Technická pomoc pro pomoc 
Společenství z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cílů Konvergence 
a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v České republice. 

 Usnesením vlády ze dne 20. prosince 2006 č. 1461 o operačních programech 
České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013 vláda schválila operační 
programy České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013, a to Regionální operační 
program NUTS 2 Jihovýchod a Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polská republika a uložila místopředsedovi vlády a ministru práce 
a sociálních věcí, ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády, 
ministrům průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, životního prostředí, kultury, 
zdravotnictví, ministru vnitra a informatiky a ministryním školství, mládeže 
a tělovýchovy a zemědělství postupovat v souladu s usnesením vlády ze dne 
15. listopadu 2006 č. 1302, k postupu přípravy operačních programů pro čerpání 
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 
až 2013. 

 Usnesením vlády ze dne 20. prosince 2006 č. 1477 o Národním strategickém 
referenčním rámci České republiky pro čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013 
vláda schválila Národní strategický referenční rámec České republiky pro čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie 
v letech 2007 až 2013, a uložila ministru pro místní rozvoj postupovat podle usnesení 
vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1301, k návrhu Národního strategického 
referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013, 
předložit vládě další návrh Národního strategického referenčního rámce České 
republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti Evropské unie, a to po projednání s Evropskou komisí, nejpozději však do 
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6. března 2007, vláda dále uložila místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních 
věcí, ministrům průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, životního prostředí 
a ministryni školství mládeže a tělovýchovy zpracovat ve spolupráci s ministrem 
spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády, ministrem vnitra a informatiky 
a ministry kultury a zdravotnictví a předložit vládě další návrhy operačních programů 
uvedených v Národním rámci, a to po projednání s Evropskou komisí, nejpozději však 
do 6. března 2007. 

 Usnesením vlády ze dne 24. ledna 2007 č. 61 k Pravidlům uznatelných výdajů 
pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti 
Evropské unie na programové období let 2007 až 2013 vláda uložila 
1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády 
a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí, ministrům financí, průmyslu a obchodu, dopravy a ministryni školství, 
mládeže a tělovýchovy postupovat při implementaci a řízení operačních programů 
financovaných prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské 
unie v souladu s Pravidly a jejich pozdějšími úpravami; pověřila 1. místopředsedu 
vlády a ministra pro místní rozvoj upravovat Pravidla po konzultaci s příslušnými členy 
vlády, hejtmany a primátorem hlavního města Prahy a o aktuálním znění Pravidel 
informovat členy vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, hejtmany 
a primátora hlavního města Prahy. 

 Usnesením vlády ze dne 28. února 2007 č. 197 k návrhu Integrovaného 
operačního programu pro období 2007 až 2013 a základním cílům Strategie 
Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby vláda schválila návrh 
Integrovaného operačního programu pro období 2007 až 2013 a základní cíle 
Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) 
v období 2007 – 2015. Vláda uložila členům vlády zajistit součinnost při přípravě 
návrhu a realizace této Strategie a 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní 
rozvoj ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, 
ministry zdravotnictví, vnitra a informatiky a kultury předložit návrh Integrovaného 
operačního programu Evropské komisi k formálnímu vyjednávání nejpozději do 
6. března 2007 a zajistit výkon funkce řídícího orgánu Integrovaného operačního 
programu a zabezpečit realizaci operačního programu a průběžně o ní informovat 
vládu. IOP byl následně projednán, upraven a schválen rozhodnutím Komise ze dne 
20. prosince 2007 č. C(2007) 6835, kterým se přijímá Integrovaný operační program 
pro pomoc Společenství z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cílů 
Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v České republice. 

 Usnesením vlády ze dne 12. března 2007 č. 222 k operačním programům 
přeshraniční spolupráce Cíle 3 programového období 2007 – 2013 pro čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů vláda schválila návrhy operačních 
programů přeshraniční spolupráce Cíle 3 programového období 2007 – 2013: 
1. Slovensko - Česká republika, 2. Rakousko - Česká republika, 3. Svobodný stát 
Bavorsko - Česká republika a 4. Svobodný stát Sasko - Česká republika; uložila 
1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj zajistit součinnost všem 
zahraničním programovým partnerům plnícím roli řídících orgánů operačních 
programů při jejich předkládání Evropské komisi ke schválení a následně jejich 
realizaci. 
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 Usnesením vlády ze dne 23. května 2007 č. 560 o pravidlech pro zajištění 
spolufinancování prostředků Evropské unie z národních veřejných zdrojů, vláda 
uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj rozpočtovat při přípravě 
státního rozpočtu České republiky prostředky v rámci výdajů stanovených 
střednědobým rozpočtovým výhledem na spolufinancování regionálních operačních 
programů a operačních programů pro hlavní město Prahu tak, jak je uvedeno v bodě I 
tohoto usnesení. Toto usnesení bylo následně změněno Usnesením vlády ze dne 
19. ledna 2011 č. 64, kterým bylo schváleno spolufinancování státního rozpočtu České 
republiky od roku 2011 na Regionálních operačních programech a operačních 
programech hlavního města Prahy ve výši 0 % pro projekty schválené po dni 
22. září 2010. 

 Usnesením vlády ze dne 5. září 2007 č. 1008 k monitorovacímu systému fondů 
Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v ČR – určení varianty 
výběrového řízení vláda uložila ministru pro místní rozvoj koordinovat a metodicky 
řídit jednotný monitorovací systém, který je závazně využíván všemi řídícími orgány 
a dalšími subjekty implementační struktury strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského rybářského fondu v ČR, dále uložila zabezpečit, aby jednotný 
monitorovací systém splňoval podmínky pro efektivní a hospodárné provozování 
monitorovacího systému s tím, že podle potřeb zajistí, ve spolupráci s ostatními členy 
vlády, případné vypsání veřejné zakázky na jednotný monitorovací systém. 

 Usnesením vlády ze dne 19. září 2007 č. 1068 o postupu při řešení systému 
informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání 
evropských fondů vláda uložila ministrovi pro místní rozvoj zajistit realizaci projektu 
Jednotného systému informování veřejnosti a představitelů veřejné správy 
o možnostech čerpání evropských fondů, koordinovat činnost pracovní skupiny pro 
informace a publicitu fondů Evropské unie, dále uložila členům vlády, v jejichž 
působnosti je výkon funkce řídícího orgánu operačního programu, spolupracovat 
v rámci pracovní skupiny a doporučila předsedům Regionálních rad regionů 
soudržnosti a primátorovi hlavního města Prahy spolupracovat v rámci pracovní 
skupiny. 

 Usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 535 o Národní strategii na ochranu 
finančních zájmů Evropských společenství vláda schválila Národní strategii na 
ochranu finančních zájmů Evropských společenství, zrušila v rozsahu platném pro 
strukturální fondy a Fond soudržnosti Národní strategii proti podvodným jednáním 
poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství, schválenou 
usnesením vlády ze dne 12. května 2004 č. 456 a uložila členům vlády a vedoucím 
ostatních ústředních orgánů státní správy, v jejichž působnosti je nakládání 
s prostředky pocházejícími z rozpočtu Evropské unie, zajistit plnění cílů a priorit 
obsažených ve Strategii, spolupracovat s ministrem financí při vypracování Akčního 
plánu obsahujícího postup plnění úkolů jednotlivých subjektů zúčastněných na 
implementaci finančních prostředků z Evropských společenství, zabezpečujících 
naplňování cílů Strategie a pověřila ministra financí upravovat po předchozím 
projednání s příslušnými řídícími orgány a s Nejvyšším státním zastupitelstvím 
Strategii podle vývoje právních předpisů Evropských společenství, národní legislativy 
České republiky a v závislosti na případných změnách v organizační struktuře 
subjektů, zúčastněných na implementaci finančních prostředků z Evropských 
společenství a o aktuálním znění Strategie tyto orgány informovat. 
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 Usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 537 o zajišťování činností řídícího 
orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci Integrovaného operačního 
programu pro období 2007 – 2013 vláda schválila úkoly delegované Ministerstvem 
pro místní rozvoj - řídícím orgánem Integrovaného operačního programu pro období 
2007 - 2013 (dále jen „IOP“), na zprostředkující subjekty Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo kultury 
a uložila1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministrům vnitra, 
zdravotnictví a kultury zajišťovat výkon funkce zprostředkujícího subjektu v rámci IOP 
v souladu s úkoly uvedenými v příloze tohoto usnesení a k plnění tohoto úkolu, 
zpracovat Operační manuál zprostředkujícího subjektu vycházející ze schváleného 
Programového dokumentu IOP a Operačního manuálu IOP a řídit se tímto manuálem 
vydaným jako závazný interní předpis ministerstva a úkoly stanovenými v rámci 
bilaterálních dohod uzavřených v souladu s tímto usnesení. Vláda dále 
uložila místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj zajistit pro zprostředkující 
subjekty IOP prostředky z prioritních os 6a Technická pomoc - Cíl Konvergence a 6b 
Technická pomoc - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v rozsahu 
uvedeném v příloze tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 15. října 2008 č. 1275 k Akčnímu plánu plnění priorit 
a cílů Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství 
v České republice vláda schválila tento Akční plán a uložila členům vlády a vedoucím 
ostatních ústředních orgánů státní správy, jejichž úřady jsou garanty nebo zajišťují 
součinnost při plnění konkrétních úkolů obsažených v přílohách I a II Akčního plánu 
plnění priorit a cílů Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských 
společenství v České republice, zajistit postup jimi vedených úřadů tak, aby úkoly byly 
plněny ve stanovených termínech. 

 Usnesením vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 48 o Závazných postupech pro 
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících 
pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém 
období let 2007 až 2013 vláda schválila tyto Závazné postupy upravené podle 
dodatku k části IV materiálu č.j. 1911/08 a uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru 
pro místní rozvoj vypracovat konečné znění Závazných postupů a zaslat je vedoucím 
ústředních orgánů státní správy, v jejichž působnosti je vykonávána funkce řídícího 
orgánu operačního programu a předsedům Regionálních rad regionů soudržnosti, 
a vedoucím ústředních orgánů státní správy, v jejichž působnosti je vykonávána 
funkce řídícího orgánu operačního programu a předsedům Regionálních rad regionů 
soudržnosti řídit se Závaznými postupy a zapracovat do svých programových 
dokumentů Závazné postupy a kontrolovat jejich dodržování na úrovni příjemců 
dotace; vláda pověřila 1. místopředsedu vlády a ministra pro místní rozvoj upravovat 
Závazné postupy po konzultaci s vedoucími ústředních orgánů státní správy, v jejichž 
působnosti je vykonávána funkcí řídícího orgánu operačního programu, a předsedy 
Regionálních rad regionů soudržnosti a následně je o platném znění Závazných 
postupů informovat. 

 Usnesením vlády ze dne 7. prosince 2010 č. 882 k Obecným opatřením k výkonu 
rozsudků Evropského soudu pro lidská práva - prevence odebírání dětí z péče 
rodičů ze sociálně ekonomických důvodů vláda schválila Obecná opatření 
k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva - prevence odebírání dětí 
z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů, uložila ministrům práce a sociálních 
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věcí, pro místní rozvoj, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, 
místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru zdravotnictví a vedoucímu Úřadu 
vlády plnit úkoly vyplývající z Obecných opatření a průběžně informovat o plnění 
těchto úkolů Mezirezortní koordinační skupinu k transformaci a sjednocení systému 
péče o ohrožené děti prostřednictvím zástupců resortů v této skupině.  

 Usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 50 o Státní politice v elektronických 
komunikacích - Digitální Česko vláda schválila Státní politiku v elektronických 
komunikacích - Digitální Česko, uložila ministru průmyslu a obchodu zabezpečit plnění 
úkolů uvedených v části 6.5, 6.6 a 6.8 Státní politiky v elektronických komunikacích, 
předložit vládě do 30. června 2012 zprávu o plnění opatření, uvedených ve Státní 
politice v elektronických komunikacích, ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s ministrem pro místní rozvoj připravit do 31. prosince 2011 metodickou pomůcku pro 
sjednocení aplikační praxe některých ustanovení zákona o elektronických 
komunikacích a stavebního zákona, ve smyslu bodu 6.3 Státní politiky 
v elektronických komunikacích, zpracovat do 31. prosince 2011 návrh podmínek pro 
efektivní čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro výstavbu sítí 
elektronických komunikací, ve smyslu bodu 6.7 Státní politiky v elektronických 
komunikacích; vláda dále uložila ministru průmyslu a obchodu zabezpečit 
ve spolupráci s ostatními ministry a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní 
správy splnění cílů Státní politiky v elektronických komunikacích. 

 Usnesením vlády ze dne 23. března 2011 č. 208 o realizaci společného projektu 
Úřadu vlády a Ministerstva pro místní rozvoj- Národního orgánu pro koordinaci 
Eurocentra a Eurofon -zdroje informací o tématech Evropské unie 
a implementaci evropských fondů vláda schválila realizaci společného projektu 
Úřadu vlády a Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci 
Eurocentra a Eurofon - zdroje informací o tématech Evropské unie a implementaci 
evropských fondů a uložila ministru pro místní rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády zahájit 
do 30. března 2011 realizaci projektu. Toto Usnesení bylo zrušeno Usnesením vlády 
ze dne 21. prosince 2015 č. 1088. 

 Usnesením vlády ze dne 18. května 2011 č. 382 k návrhu změn některých 
rizikových operačních programů vláda schválila návrhy změn operačních programů 
Národního strategického referenčního rámce s výjimkou opatření navržených pro 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a uložila ministru pro místní 
rozvoj předložit nejpozději do 30. září 2011 Evropské komisi návrhy změn operačních 
programů, předložit vládě do 31. července 2011 informaci o akčních plánech, 
zpracovat do 20. června 2011 akční plány ke snížení rizika automatického zrušení 
závazku v operačních programech, v nichž vykonává roli řídícího orgánu. Vláda dále 
uložila ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a životního prostředí zpracovat 
ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj do 20. června 2011 akční plány ke snížení 
rizika automatického zrušení závazku v operačních programech, v nichž vykonávají 
roli řídícího orgánu, ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministry školství, 
mládeže a tělovýchovy a ministrem práce a sociálních věcí předložit do 
30. června 2011 materiál, který rozpracuje a) alternativní opatření navržená ministrem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Tato část bude obsahovat reálný harmonogram 
realizace navržených opatření, včetně relevantních podkladů, které poskytnou 
přiměřenou míru jistoty, že veškeré alokované prostředky v Operačním programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost budou včas a řádně vyčerpány tak, aby nedošlo 
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k automatickému zrušení závazku v Operačním programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, b) variantu realokace části prostředků alokovaných 
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost do konkrétní podoby, kterou bude možno 
následně předložit ke schválení monitorovacím výborům Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a zaslat nejpozději do 30. září 2011 Evropské komisi ke schválení. 
Vláda uložila ministrům, v jejichž resortech jsou spravovány operační programy, 
spolupracovat úzce s ministrem pro místní rozvoj při koordinaci strukturálních fondů. 

 Usnesením vlády ze dne 24. srpna 2011 č. 645 o zřízení Meziresortní koordinační 
skupiny pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 vláda zřídila Meziresortní 
koordinační skupinu pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013, schválila Statut 
Meziresortní skupiny, uložila předsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj svolat 
jednání Meziresortní skupiny před projednáním materiálu Souhrnný návrh zaměření 
budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce 2013 v podmínkách České republiky, 
obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013, 
vládou. 

 Usnesením vlády ze dne 31. srpna 2011 č. 650 k Souhrnnému návrhu zaměření 
budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce 2013 v podmínkách České 
republiky, obsahujícímu i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské 
unie po roce 2013 vláda vzala na vědomí Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní 
politiky Evropské unie po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh 
rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013, jako národní 
rozvojové priority pro vymezení operačních programů pro programové období  
2014 – 2020 zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, 
zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podpora sociálního začleňování, boje 
s chudobou a systému péče o zdraví, integrovaný rozvoj území. Vláda uložila ministru 
pro místní rozvoj ve spolupráci s příslušnými resorty a Meziresortní koordinační 
skupinou pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 vypracovat pro období  
2014 - 2020 a nejpozději do 30. dubna 2012 vládě předložit návrhy rozpracovaných 
národních rozvojových priorit do úrovně vymezení operačních programů a k nim věcně 
příslušných řídících orgánů, zodpovědných za jejich přípravu při respektování 
připravovaných nařízení Evropské unie, dalšího postupu při přípravě České republiky 
pro efektivní čerpání evropských fondů, vypracovat a do 80 dnů od zveřejnění návrhů 
nových nařízení Evropské unie pro období 2014-2020 předložit vládě Rámcovou 
pozici k návrhům nařízení Evropské unie. Vláda pověřila ministra pro místní rozvoj 
přípravou a vyjednáváním Smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice s Evropskou 
komisí a koordinací přípravy budoucích programových dokumentů. 

 Usnesením vlády ze dne 8. září 2011 č. 664 k dalšímu postupu přípravy 
monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 
programové období 2014+ vláda vzala na vědomí návrh dalšího postupu přípravy 
monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové 
období 2014+, schválila základní koncepci řešení monitorovacího systému 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+, návrh 
rámcového harmonogramu dalšího postupu přípravy monitorovacího systému 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+, uložila 
ministru pro místní rozvoj vykonávat roli centrálního gestora řízení a koordinace vývoje 
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a provozu monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 
programové období 2014+, zajistit do 1. ledna 2014 technickou a metodickou přípravu 
a realizaci monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 
programové období 2014+, a to na základě rámcového harmonogramu dalšího 
postupu, zajistit při realizaci monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti na programové období 2014+ nejvyšší možné využití investovaných 
prostředků v kontextu hospodárnosti již vynaložených nákladů, zpracovat a vládě do 
31. prosince 2011 předložit komplexní návrh jednotného monitorovacího systému 
řízení, systému kontroly, systému auditu a systému financování na programové 
období 2014+. Vláda uložila ministrům financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních 
věcí, dopravy, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, životního prostředí, kultury 
a zdravotnictví spolupracovat při přípravě monitorovacího systému strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+. 

 Usnesením vlády ze dne 29. února 2012 č. 133 k Informaci o rizicích při realizaci 
Integrovaného operačního programu v roce 2012 vláda vzala na vědomí Informaci 
o rizicích při realizaci Integrovaného operačního programu v roce 2012 a uložila 
ministrům pro místní rozvoj a vnitra neprodleně začít řešit nastalou situaci 
v Integrovaném operačním programu. 

 Usnesením vlády ze dne 12. září 2012 č. 662 ke zhodnocení analýzy naplnění 
pravidla n+3 / n+2 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v letech 2012 – 2015 vláda schválila zhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2 
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2012 - 2015, 
a to včetně navržených opatření pro Operační program s tím, že z Operačního 
programu budou přesunuty další finanční prostředky ve výši 1,6 mld. Kč do 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Praha 
Adaptabilita a dále s tím, že prostředky budou mezi oba operační programy rozděleny 
tak, aby ve všech dotčených operačních programech zůstal zachován poměr mezi 
prostředky cíle 1 - Konvergence a cíle 2 - Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost, a uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci 
s ministrem pro místní rozvoj informovat vládu ve čtvrtletních intervalech vždy do 
konce měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletí o postupu realizace opatření 
schválených usnesením vlády ze 4. července 2012 č. 498, k dokumentu Rizikové 
operační programy - Návrhy opatření směřujících k naplňování cílů Národního 
strategického referenčního rámce. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 
22. května 2013 č. 387, usnesením vlády ze dne 18. září 2013 č. 726 a usnesením 
vlády ze dne 5. března 2014 č. 144. 

 Usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů 
spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové 
období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky vláda vzala na vědomí 
Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období let 2014 až 2020 - 
Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání 
fondů Společného strategického rámce - v podmínkách České republiky a o procesu 
rozpracování národních rozvojových priorit, vycházejících z usnesení vlády ze dne 
31. srpna 2011 č. 650, k Souhrnnému návrhu zaměření budoucí kohezní politiky 
Evropské unie po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahujícímu i návrh 
rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013, a schválila pro 
programové období let 2014 až 2020 Postup přípravy programů spolufinancovaných 
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z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 
v podmínkách České republiky a vymezení operačních programů pro Evropský fond 
regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond v rámci cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost, a to Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu, Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy, Operační program Životní 
prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí, Integrovaný regionální operační 
program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, Operační program Praha - pól růstu 
ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy, Operační program Technická pomoc, 
řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; vymezení operačních programů pro Evropský 
fond regionálního rozvoje realizovaných v rámci cíle Evropská územní spolupráce, 
a to Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou 
republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, Operační program přeshraniční 
spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území 
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, Operační program přeshraniční 
spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území 
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, Operační program přeshraniční 
spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na 
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, Operační program 
přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, 
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, Operační 
program nadnárodní spolupráce Central Europe, koordinovaný na území České 
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, Operační programy meziregionální 
spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 
vymezení Programu rozvoje venkova, financovaného z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Operačního programu Rybářství 2014 až 2020 pro 
Evropský námořní a rybářský fond. Vláda uložila ministru pro místní rozvoj koordinovat 
vypracování návrhů programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického 
rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky 
a vypracování souvisejících metodických dokumentů, zpracovat ve spolupráci 
s ministry zemědělství, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, 
životního prostředí, financí, ministryní práce a sociálních věcí, primátorem hlavního 
města Prahy, představiteli územních samosprávných celků a dalšími partnery a vládě 
do 31. března 2013 předložit návrh Dohody o partnerství, zajistit při vypracování 
těchto návrhů jednotnost metodického přístupu v souladu s usnesením vlády ze dne 
21. března 2012 č. 184, o doporučeních ke zjednodušení administrativní zátěže pro 
žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie 
v programovém období let 2014 až 2020, při zdůraznění snížení administrativní 
zátěže, a zajistit odpovídající promítnutí územní a urbánní dimenze do návrhů těchto 
dokumentů. Vláda dále uložila ministru pro místní rozvoj a dále ministrům průmyslu 
a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, životního prostředí a ministryni 
práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj zpracovat návrhy 
operačních programů pro Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti 
a Evropský sociální fond a postupovat při přípravě programů v návaznosti na 
technickou a metodickou přípravu a realizaci jednotného monitorovacího systému 
v souladu s usnesením vlády ze dne 8. září 2011 č. 664, k dalšímu postupu přípravy 
monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové 
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období 2014+, promítnout do návrhů programů spolufinancovaných z fondů 
Společného strategického rámce územní a urbánní dimenzi a vycházet při přípravě 
programů z jednotného metodického prostředí a z cíle snížení administrativní zátěže. 

 Usnesením vlády ze dne 20. prosince 2012 č. 953 k Vyhodnocení plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České 
republiky s eurozónou vláda schválila Vyhodnocení plnění maastrichtských 
konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, 
a to jako společný dokument vlády a České národní banky souhlasila s doporučením 
prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny a v průběhu roku 2013 
neusilovat o vstup do mechanismu ERM II a doporučila členům vlády napomáhat 
vytváření příznivých podmínek pro vstup České republiky do eurozóny a zaměřovat 
tímto směrem strategické dokumenty vlády. 

 Usnesením vlády ze dne 13. března 2013 č. 179 ke Kontrolnímu závěru 
Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/02 Peněžní prostředky 
Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného 
operačního programu vláda vzala na vědomí Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního 
úřadu z kontrolní akce č. 12/02 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu 
určené na realizaci Integrovaného operačního programu a doporučila ministru pro 
místní rozvoj zohlednit výstupy z Kontrolního závěru při přípravě jednotného 
metodického prostředí pro příští programové období 2014 – 2020 a pokračovat 
v realizaci přijatých opatření. 

 Usnesením vlády ze dne 2. května 2013 č. 313 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího 
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/13 Peněžní prostředky Evropské unie 
a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Technická pomoc 
vláda vzala na vědomí Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 
č. 12/13 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci 
operačního programu Technická pomoc a doporučila ministru pro místní rozvoj 
zohlednit výstupy z Kontrolního závěru při přípravě jednotného metodického prostředí 
pro příští programové období let 2014 až 2020 a pokračovat v realizaci přijatých 
opatření. 

 Usnesením vlády ze dne 2. května 2013 č. 318 k Metodice přípravy veřejných 
strategií vláda vzala na vědomí Metodiku přípravy veřejných strategií a uložila členům 
vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů vycházet z Metodiky při 
přípravě strategických dokumentů a ministru pro místní rozvoj zabezpečit ve 
spolupráci s ministrem financí udržitelnost projektu Metodiky. 

 Usnesením vlády ze dne 22. května 2013 č. 387 k Vyhodnocení řízení rizikových 
operačních programů vláda schválila Vyhodnocení řízení rizikových operačních 
programů a přesun finančních prostředků příspěvku Společenství ve výši 0,5 mld. Kč 
z Operačního programu Technická pomoc do operačních programů, uvedených v části 
III materiálu č.j. 486/13, ve výši 3,1 mld. Kč z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Severozápad do operačních programů, uvedených v části III 
materiálu č.j. 486/13 a přesun finančních prostředků Fondu soudržnosti ve výši 
3,7 mld. Kč z Operačního programu Životní prostředí do Operačního programu 
Doprava. Vláda uložila ministrům dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu, 
pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a ministryním práce 
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a sociálních věcí a kultury, jejichž resorty řídí rizikové operační programy nebo 
vykonávají roli zprostředkujícího subjektu, plnit opatření podle termínů stanovených 
v materiálu č.j. 486/13. Vláda dále uložila ministru pro místní rozvoj (v případě 
Operačního programu Technická pomoc) informovat vládu ve čtvrtletních intervalech 
vždy do konce měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletí o postupu realizace 
opatření, uvedených v části III materiálu č.j. 486/13, a to do doby vyjmutí Operačního 
programu Technická pomoc z kategorie rizikových operačních programů, ministru 
financí koordinovat ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj rizika spojená 
s nedostatečným zajištěním prostředků na spolufinancování ze státního rozpočtu 
České republiky. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 18. září 2013 
č. 726 a usnesením vlády ze dne 23. února 2015 č. 124. 

 Usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 350 ke Zprávě o realizaci projektu 
výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI) vláda vzala na vědomí 
Zprávu o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure 
a zásadní rizika ohrožující úspěšné dokončení projektu a uložila ministru pro místní 
rozvoj analyzovat administrativní bariéry pro realizaci výzkumných infrastruktur 
financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména v oblasti veřejných 
zakázek. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 18. září 2013 č. 718. 

 Usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 345 ke Koncepci jednotného 
metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství 
vláda vzala na vědomí Koncepci jednotného metodického prostředí jako součást pro 
naplňování cílů Dohody o partnerství a uložila ministru pro místní rozvoj metodicky 
zabezpečit oblast přípravy programů, řízení a monitorování fondů Společného 
strategického rámce, s výjimkou metodických oblastí v gesci Ministerstva financí. 

 Usnesením vlády ze dne 29. května 2013 č. 401 k Metodickému pokynu pro 
přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020 vláda 
schválila Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové 
období 2014 – 2020 a uložila ministryni práce a sociálních věcí a ministrům financí, 
pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy, 
dopravy, průmyslu a obchodu postupovat při přípravě programů Společného 
strategického rámce v souladu s metodickým pokynem; vláda pověřila ministra pro 
místní rozvoj upravovat ve vazbě na aktuální stav právních předpisů a dalších 
souvisejících programovacích dokumentů a postup přípravy programů Metodický 
pokyn po konzultaci s příslušnými řídícími orgány programů a o aktuálním znění 
Metodického pokynu informovat členy vlády a primátora hlavního města Prahy. 
Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 8. července 2015 č. 540, kterým se 
z bodu č. II vyjímá Program rozvoje venkova. 

 Usnesením vlády ze dne 29. května 2013 č. 402 ke Zprávě o výsledcích 
finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012 vláda vzala na vědomí Zprávu 
o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012 a uložila členům vlády 
a vedoucím ostatních správních úřadů zajistit koordinaci plánů veřejnosprávních 
kontrol veřejné finanční podpory, poskytnuté ze státního rozpočtu nebo z Národního 
fondu, prostřednictvím Informačního systému pro koordinaci plánování 
veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory, a ministrům, v jejichž kompetenci 
je činnost řídícího orgánu/národního orgánu operačního programu, zprostředkujícího 
subjektu operačního programu, orgánu centrálního řízení a koordinace fondů 
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Evropské unie správce rozpočtu operačního programu a hlavního účetního operačního 
programu, Platebního a certifikačního orgánu přijmout účinná opatření ke zlepšení 
implementace operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, 
Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu Evropské unie především v oblasti 
řídící kontroly a řešení nesrovnalostí. 

 Usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 447 k Návrhu Dohody o partnerství 
pro programové období 2014 - 2020 vláda vzala na vědomí Návrh Dohody 
o partnerství pro programové období 2014 -2020 a uložila ministru pro místní rozvoj 
průběžně informovat vládu o postupu vyjednávání Dohody a programů mezi 
Evropskou komisí a Českou republikou, pověřila ministra pro místní rozvoj 
ve spolupráci s členy Vyjednávacího týmu pro Dohodu vyjednáváním Dohody 
s Evropskou komisí na základě návrhu Dohody a schválila Operační program 
nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 
23. října 2013 č. 809. 

 Usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 448 k Pravidlům řízení a koordinace 
Dohody o partnerství v programovém období 2014 – 2020 vláda schválila Pravidla 
řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014 – 2020 
a uložila předsedovi vlády, ministrům pro místní rozvoj, financí, ministryni práce 
a sociálních věcí, ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, průmyslu 
a obchodu, životního prostředí a zemědělství zajistit plnění činností obsažených 
v pravidlech; ministru pro místní rozvoj informovat vládu v případě neplnění některých 
povinností obsažených v Pravidlech; ministru pro místní rozvoj po konzultaci 
s ministrem financí, ministryní práce a sociálních věcí, ministry školství mládeže 
a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, životního prostředí, dopravy a zemědělství upravit 
Pravidla ve vazbě na schválené znění evropské legislativy týkající se fondů 
Společného strategického rámce a dalších souvisejících předpisů a o aktuálním znění 
informovat členy vlády. Vláda pověřila ministra pro místní rozvoj zajištěním výkonu 
role Národního orgánu pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství pro programové 
období 2014 – 2020. 

 Usnesením vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 597 k Souboru metodických dokumentů 
k oblastem evaluace, zásadám tvorby a používání indikátorů, způsobilosti 
výdajů a jejich vykazování a řízení rizik v programovém období let 2014 ž 2020 
vláda schválila Soubor metodických dokumentů k oblastem evaluace, zásadám tvorby 
a používání indikátorů, způsobilosti výdajů a jejich vykazování a řízení rizik 
v programovém období let 2014 až 2020 a uložila ministru pro místní rozvoj upravit 
Soubor ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, ministry práce 
a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, 
dopravy, životního prostředí a primátorem hlavního města Prahy, a to ve vazbě 
na schválené znění evropské legislativy týkající se fondů Společného strategického 
rámce a dalších souvisejících předpisů a o jeho aktuálním znění informovat členy 
vlády, dále uložila ministrům pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, školství, 
mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a životního 
prostředí postupovat při řízení a implementaci programů Společného strategického 
rámce v souladu se Souborem a jeho pozdějšími úpravami, zapracovat do pravidel 
řízení a implementace příslušného programu závazný rámec pravidel daný Souborem 
a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a implementace 



 

75 

programu v souladu s jeho aktuálním zněním. Vláda pověřila ministra pro místní rozvoj 
provádět aktualizaci Souboru po konzultaci s 1. místopředsedou vlády a ministrem 
financí, ministry práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, 
průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí a primátorem hlavního města Prahy 
a následně je informovat o jeho aktuálním znění. Usnesení bylo změněno usnesením 
vlády ze dne 8. července 2015 č. 540, kterým se z bodu č. II/2a vyjímá Program 
rozvoje venkova. 

 Usnesením vlády ze dne 23. října 2013 č. 809 k postupu přípravy programového 
období 2014 - 2020 na národní úrovni vláda vzala na vědomí Informaci o postupu 
přípravy programového období 2014 - 2020 na národní úrovni, schválila Akční plán 
řízení a koordinace předběžných podmínek v programovém období 2014 – 2020 
a pověřila ministra pro místní rozvoj ve spolupráci s členy Vyjednávacího týmu 
Integrovaného regionálního operačního programu vyjednáváním Integrovaného 
regionálního operačního programu s Evropskou komisí, ve spolupráci s členy 
Vyjednávacího týmu Operačního programu Technická pomoc vyjednáváním 
Operačního programu Technická pomoc s Evropskou komisí, ve spolupráci s členy 
Vyjednávacího týmu Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Polskou republikou vyjednáváním Operačního programu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou s Evropskou komisí. 

 Usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 873 k Metodickému pokynu pro 
řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020 vláda 
schválila Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 
v programovém období 2014-2020 a uložila ministru pro místní rozvoj upravit Pokyn 
ve spolupráci s předsedou vlády, 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, 
ministry práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, 
průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí a primátorem hlavního města Prahy, 
a to ve vazbě na schválené znění evropské legislativy týkající se Evropských 
strukturálních a investičních fondů a dalších souvisejících předpisů a o jeho aktuálním 
znění informovat členy vlády, dále uložila ministrům pro místní rozvoj, práce 
a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, 
dopravy a životního prostředí postupovat při řízení a implementaci programů 
Společného strategického rámce v souladu s Pokynem a jeho pozdějšími úpravami, 
zapracovat do pravidel řízení a implementace příslušného programu závazný rámec 
pravidel daný Pokynem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení 
a implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním. Vláda pověřila ministra 
pro místní rozvoj provádět aktualizaci Pokynu po konzultaci s předsedou vlády, 
1. místopředsedou vlády a ministrem financí, ministry práce a sociálních věcí, školství, 
mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, životního 
prostředí a primátorem hlavního města Prahy a následně je informovat o jeho 
aktuálním znění. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 8. července 2015 
č. 540, kterým se z bodu č. II/2a vyjímá Program rozvoje venkova. 

 Usnesením vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 923 k návrhu implementace článku 5 
a článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 
2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU 
a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES vláda schválila návrh na implementaci 
článků 5 a 7 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a uložila ministru průmyslu 
a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí a ministry 
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životního prostředí, pro místní rozvoj, dopravy a zemědělství vytvořit alternativní 
schéma, s doplněním o povinná opatření v případě nedostatku prostředků, pro 
implementaci článku 7 směrnice; ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí, 
pro místní rozvoj, dopravy a zemědělství reflektovat při přípravě programů podpory, 
jejichž realizace je v jejich kompetenci financovaných z národních a evropských 
prostředků potřebu směřovat finanční podporu do oblasti energetické účinnosti; 
ministrům životního prostředí, pro místní rozvoj, dopravy a zemědělství spolupracovat 
s ministrem průmyslu a obchodu při přípravě a vyhodnocování programů podpory 
v oblasti energetické účinnosti. Vláda dále uložila ministru průmyslu a obchodu ve 
spolupráci s ostatními členy vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní 
správy a generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
vytvořit seznam budov v působnosti článku 5 Směrnice a předložit jej vládě do 
31. ledna 2014 a zpracovat způsob organizace, financování a vyhodnocování 
realizace energeticky úsporných opatření v budovách ve vlastnictví státu užívaných 
organizačními složkami státu a státními organizacemi a předložit jej vládě do 
28. února 2014. 

 Usnesením vlády ze dne 15. ledna 2014 č. 44 o Souboru metodických dokumentů 
k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace 
a přípravě řídící dokumentace programů v programovém období let 2014 až 2020 
vláda schválila Soubor metodických dokumentů k oblastem monitorování, zadávání 
veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě řídící dokumentace programů 
v programovém období let 2014 až 2020, a uložila ministru pro místní rozvoj upravit 
Soubor ve spolupráci s předsedou vlády, 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, 
ministry práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, 
průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí a primátorem hlavního města Prahy, 
a to ve vazbě na schválené znění evropské legislativy týkající se Evropských 
strukturálních a investičních fondů a dalších souvisejících předpisů a o jeho aktuálním 
znění informovat členy vlády; ministrům pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy 
a životního prostředí postupovat při řízení a implementaci programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v souladu se 
Souborem a jeho pozdějšími úpravami, zapracovat do pravidel řízení a implementace 
příslušných programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních 
fondů závazný rámec pravidel daný Souborem a udržovat po celou dobu realizace 
programu pravidla řízení a implementace programu v souladu s jeho aktuálním 
zněním, a pověřila ministra pro místní rozvoj provádět po konzultaci s předsedou 
vlády, 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, ministry práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, životního 
prostředí a primátorem hlavního města Prahy aktualizaci Souboru a následně je 
informovat o jeho aktuálním znění. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 
8. července 2015 č. 540, kterým se z bodu č. II/2a vyjímá Program rozvoje venkova. 

 Usnesením vlády ze dne 15. ledna 2014 č. 49 ke snížení legislativních bariér 
a nelegislativních bariér implementace Evropských strukturálních a investičních 
fondů v programovém období let 2014 až 2020 vláda schválila návrhy na snížení 
legislativních bariér a nelegislativních bariér implementace Evropských strukturálních 
a investičních fondů v programovém období let 2014 až 2020, a uložila ministru pro 
místní rozvoj zpracovat v souladu se schválenými návrhy a vládě do 31. března 2014 
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předložit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a postupovat při zabezpečení 
metodického prostředí v oblasti veřejného zadávání v souladu se schválenými návrhy. 

 Usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 166 o Metodickém pokynu k revizi 
programů pro programové období let 2014 až 2020 vláda schválila Metodický 
pokyn k revizi programů pro programové období let 2014 až 2020 a uložila ministryni 
pro místní rozvoj upravit Metodický pokyn ve spolupráci s předsedou vlády, 
1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministryní práce 
a sociálních věcí, ministry školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu 
a obchodu, dopravy, životního prostředí a primátorem hlavního města Prahy, a to ve 
vazbě na schválené znění evropské legislativy týkající se Evropských strukturálních 
a investičních fondů a dalších souvisejících předpisů a o jeho aktuálním znění 
informovat členy vlády, dále uložila ministryním pro místní rozvoj a práce a sociálních 
věcí a ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, 
dopravy a životního prostředí postupovat při řízení a implementaci programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v souladu 
s Metodickým pokynem a jeho pozdějšími úpravami, zapracovat do pravidel řízení 
a implementace příslušných programů spolufinancovaných z Evropských 
strukturálních a investičních fondů závazný rámec pravidel daný Metodickým pokynem 
a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a implementace 
programu v souladu s jeho aktuálním zněním. Vláda pověřila ministryni pro místní 
rozvoj provádět aktualizaci Metodického pokynu po konzultaci s předsedou vlády, 
1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministryní práce 
a sociálních věcí, ministry školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu 
a obchodu, dopravy, životního prostředí a primátorem hlavního města Prahy 
a následně je informovat o jeho aktuálním znění. Usnesení bylo změněno usnesením 
vlády ze dne 8. července 2015 č. 540, kterým se z bodu č. II/2a vyjímá Program 
rozvoje venkova. 

 Usnesením vlády ze dne 9. dubna 2014 č. 242 k Dohodě o partnerství pro 
programové období let 2014 až 2020 vláda schválila Dohodu o partnerství pro 
programové období let 2014 až 2020, zaslání Dohody Evropské komisi pro zahájení 
formálního vyjednávání v souladu s usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 447, 
k návrhu Dohody o partnerství pro programové období let 2014 až 2020, a usnesením 
vlády ze dne 23. října 2013 č. 809, k postupu přípravy programového období let 2014 
až 2020 na národní úrovni, a uložila ministryni pro místní rozvoj realizovat ve 
spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní 
správy cíle a priority Dohody; ministryni pro místní rozvoj, ministrům zemědělství, 
průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, životního prostředí 
a ministryni práce a sociálních věcí řídit se Dohodou a postupovat v souladu 
s Dohodou a v souladu s principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při přípravě 
a realizaci programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních 
fondů pro programové období let 2014 až 2020. 

 Usnesením vlády ze dne 4. června 2014 č. 419 k Memorandu o spolupráci při 
přípravě a budoucí realizaci Integrovaného regionálního operačního programu 
a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vláda vzala na vědomí 
Memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci Integrovaného regionálního 
operačního programu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a uložila 
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ministryni pro místní rozvoj postupovat při implementaci Integrovaného regionálního 
operačního programu v souladu s celkovou koncepcí a strategií investic Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vzdělávání. Dále uložila ministru školství, 
mládeže a tělovýchovy a ministryni pro místní rozvoj uzavřít po schválení vládou 
Memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci Integrovaného regionálního 
operačního programu a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 Usnesením vlády ze dne 4. června 2014 č. 432 k problémovým projektům 
v Integrovaném operačním programu vláda vzala na vědomí Informaci 
o problémových projektech v Integrovaném operačním programu a uložila ministryni 
pro místní rozvoj projednat s ministryněmi spravedlnosti a práce a sociálních věcí, 
ministry vnitra, zemědělství, zdravotnictví, životního prostředí, předsedou Českého 
Úřadu zeměměřického a katastrálního a ředitelem Generálního ředitelství cel řešení 
realizace projektů v rámci Integrovaného operačního programu a předložit vládě 
informaci o tomto projednání. 

 Usnesením vlády ze dne 16. června 2014 č. 443 k opatřením k omezení dopadů 
kurzového rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 2007-
2013 a státní rozpočet České republiky vláda schválila návrh opatření k omezení 
dopadů kurzového rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 
2007-2013 a státní rozpočet České republiky a uložila ministryním pro místní rozvoj 
a práce a sociálních věcí, ministrům zemědělství, průmyslu a obchodu, školství, 
mládeže a tělovýchovy, dopravy a životního prostředí zohlednit při závazkování 
zbývající alokace řízených operačních programů období let 2007 až 2013 tato 
opatření; dále uložila místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí 
spolupracovat s ministryněmi pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí, ministry 
zemědělství, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy 
a životního prostředí, s předsedy Regionálních rad regionů soudržnosti a s primátorem 
hlavního města Prahy při dočerpávání alokací operačních programů s cílem 
maximálně využít alokaci operačních programů a minimalizovat dopady na státní 
rozpočet České republiky. 

 Usnesením vlády ze dne 16. června 2014 č. 444 o Metodickém pokynu k rozvoji 
lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém 
období let 2007 až 2013 vláda schválila Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů 
v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období let 2007 až 2013 
a uložila ministryním pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí a ministrům školství, 
mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a životního 
prostředí postupovat při řízení a implementaci programů spolufinancovaných 
z Evropských strukturálních a investičních fondů v souladu s Metodickým pokynem 
a jeho pozdějšími úpravami, nastavit pravidla řízení a implementace příslušných 
programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů podle 
závazného rámce pravidel daného Metodickým pokynem a udržovat po celou dobu 
realizace programu pravidla řízení a implementace programu v souladu s jeho 
aktuálním zněním. Vláda pověřila ministryni pro místní rozvoj provádět aktualizaci 
Metodického pokynu po konzultaci s předsedou vlády, 1. místopředsedou vlády pro 
ekonomiku a ministrem financí, ministryní práce a sociálních věcí, ministry školství, 
mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, životního 
prostředí a primátorem hlavního města Prahy a následně je informovat o jeho 
aktuálním znění. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 1. prosince 2014 
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č. 1006 a usnesením vlády ze dne 8. července 2015 č. 540, kterým se z bodu č. II/2a 
vyjímá Program rozvoje venkova. V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, na základě kterého začalo docházet od 1. července 2015 k přijímání 
zaměstnanců do státní služby, bylo v roce 2015 přistoupeno ke komplexní aktualizaci 
Metodického pokynu, a to tak, aby se celá implementační struktura ESI fondů řídila 
v základních bodech týmiž principy.  

 Usnesením vlády ze dne 25. června 2014 č. 473 k Metodickému pokynu 
upravujícímu metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové období 2014 – 2020 vláda 
schválila Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni 
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové období 
2014 – 2020 a uložila členům vlády zajistit plnění metodického pokynu.  

 Usnesením vlády ze dne 9. července 2014 č. 536 o Souboru metodických 
dokumentů k oblasti monitorování Evropských strukturálních a investičních 
fondů v programovém období 2014 až 2020 vláda schválila Soubor metodických 
dokumentů k oblasti monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů 
v programovém období 2014 až 2020 a uložila ministryním pro místní rozvoj a práce 
a sociálních věcí a ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu 
a obchodu, dopravy a životního prostředí postupovat při řízení a implementaci 
programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů 
v souladu se Souborem a jeho pozdějšími úpravami, nastavit pravidla řízení 
a implementace příslušných programů spolufinancovaných z Evropských 
strukturálních a investičních fondů podle závazného rámce pravidel daného Souborem 
a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a implementace 
programu v souladu s jeho aktuálním zněním. Vláda pověřila ministryni pro místní 
rozvoj provádět aktualizaci Souboru po konzultaci s předsedou vlády, 
1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministryní práce 
a sociálních věcí, ministry školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu 
a obchodu, dopravy, životního prostředí a primátorem hlavního města Prahy 
a následně je informovat o jeho aktuálním znění. Usnesení bylo změněno usnesením 
vlády ze dne 8. července 2015 č. 540, kterým se z bodu č. II/2a vyjímá Program 
rozvoje venkova. 

 Usnesením vlády ze dne 9. července 2014 č. 549 k Informaci o stavu přípravy 
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 až 
2020 vzala vláda na vědomí Informaci o stavu přípravy Programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 až 2020, uvedenou v části III 
materiálu č.j. 768/14 a uložila ministryni pro místní rozvoj dopracovat program 
uvedený v tomto usnesení a předložit jej do 15. září 2014 k projednání vládě. 

 Usnesením vlády ze dne 9. července 2014 č. 555 o Integrovaném regionálním 
operačním programu pro období let 2014 až 2020 vláda schválila Integrovaný 
regionální operační program pro období let 2014 až 2020 a uložila ministryni pro 
místní rozvoj předložit do 17. července 2014 Program Evropské komisi k formálnímu 
vyjednávání a zapracovat do něj nezbytné úpravy z tohoto vyjednávání a jako řídícímu 
orgánu Programu spolupracovat s Národním orgánem pro koordinaci při přípravě 
podkladů o stavu plnění cílů Programu, jeho rizicích, plnění předběžných podmínek 
a stavu čerpání. 
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 Usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 582 k Operačnímu programu 
Technická pomoc 2014-2020 vláda schválila Operační program Technická pomoc 
2014-2020 a uložila ministryni pro místní rozvoj předložit do 17. července 2014 
Program Evropské komisi k formálnímu vyjednávání a zapracovat do něj nezbytné 
úpravy z tohoto vyjednávání a jako řídícímu orgánu Operačního programu 
spolupracovat s Národním orgánem pro koordinaci při přípravě podkladů o stavu 
plnění cílů Operačního programu, jeho rizicích, plnění předběžných podmínek a stavu 
čerpání.  

 Usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 596 k návrhu Dohody mezi 
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem pro místní rozvoj o náplni činnosti věcného 
garanta při realizaci Integrovaného regionálního operačního programu pro 
období 2014-2020 vláda schválila návrh Dohody mezi Ministerstvem vnitra 
a Ministerstvem pro místní rozvoj o náplni činnosti věcného gestora při realizaci 
Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 a uložila 
ministryni pro místní rozvoj a ministru vnitra bezodkladně po schválení Integrovaného 
regionálního operačního programu 2014 - 2020 Evropskou komisí uzavřít dohodu výše 
uvedenou. 

 Usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682 o Metodickém pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 2020 vláda schválila 
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 
2020 a uložila ministryni pro místní rozvoj a) postupovat při řízení a implementaci 
programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů 
v souladu s Metodickým pokynem a jeho pozdějšími úpravami, b) nastavit pravidla 
řízení a implementace příslušných programů spolufinancovaných z Evropských 
strukturálních a investičních fondů podle závazného rámce pravidel daného 
Metodickým pokynem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení 
a implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním. Vláda pověřila 
ministryni pro místní rozvoj provádět aktualizaci Metodického pokynu po konzultaci 
s předsedou vlády, 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, 
ministryní práce a sociálních věcí, ministry školství, mládeže a tělovýchovy, 
zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí a primátorem hlavního 
města Prahy a následně je informovat o jeho aktuálním znění. Usnesení bylo změněno 
usnesením vlády ze dne 8. července 2015 č. 540, kterým se z bodu č. II/2a vyjímá 
Program rozvoje venkova. S účinností od 1. 5. 2017, v některých kapitolách  
od 1. 6. 2017, byla vydána 2. aktualizovaná verze dne 22. 4. 2017. 

 Usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 732 k Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Polská republika 2014 – 2020 vláda schválila Program 
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014 – 2020, obsažený 
v části III materiálu č. 1009/14 (dále jen „Program“) se souhlasným stanoviskem 
Ministerstva životního prostředí vydaným v rámci posuzování vlivu na životní a uložila 
ministryni pro místní rozvoj předložit program Evropské komisi k formálnímu 
vyjednávání do 22. září 2014 jakož i zapracovat do programu nezbytné úpravy 
vyplývající z vyjednávání s Evropskou komisí a při realizaci programu postupovat 
v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí vydaným v rámci 
posuzování vlivu na životní prostředí. 



 

81 

 Usnesením vlády ze dne 1. prosince 2014 č. 1006 k aktualizaci Metodického 
pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 
a v programovém období 2007-2013 vláda schválila aktualizaci kapitoly 13.I.4 
Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 
a v programovém období 2007-2013, schváleného usnesením vlády ze dne  
16. června 2014 č. 444, obsaženou v části III materiálu č.j. 1408/14 a uložila 
předsedovi vlády, 1. Místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministrovi financi, 
ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, 
životního prostředí, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociální věcí provést 
aktualizaci limitů pro vyplácení odměn v rámci implementace fondů EU. Usnesení bylo 
změněno usnesením vlády ze dne 8. července 2015 č. 540, kterým se z bodu č. II/2a 
vyjímá Program rozvoje venkova. 

 Usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1078 byla zřízena mezirezortní 
pracovní skupina ke kontrole projektů z hlediska jejich souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA). Vláda také 
schválila Pokyny pro vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího 
procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU 
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, 
uvedené jako příloha tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 9. února 2015 č. 85 o finančních nástrojích jako forma 
zajištění financování projektů v programovém období 2014 - 2020 vláda vzala na 
vědomí finanční nástroje jako formu zajištění financování projektů v programovém 
období 2014 – 2020 a schválila doporučení dalšího postupu; uložila ministru financí ve 
spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministrem průmyslu a obchodu a) zpracovat 
studii proveditelnosti, b) připravit návrh potřebných legislativních opatření k realizaci 
řešení, které bude potvrzeno studií proveditelnosti podle bodu III/1a tohoto usnesení, 
a dále ministryni pro místní rozvoj jako Národnímu orgánu pro koordinaci činit veškeré 
další kroky v souladu s tímto usnesením. 

 Usnesením vlády ze dne 30. března 2015 č. 223 k využití Aplikace MS2014+ pro 
potřeby Operačního programu potravinové a materiální pomoci financovaného 
z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám vláda schválila využití Aplikace 
MS2014+ pro potřeby Operačního programu potravinové a materiální pomoci 
financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, v gesci ministryně 
práce a sociálních věcí, a uložila ministryni pro místní rozvoj umožnit v souladu 
s nastavenými pravidly provozu a rozvoje MS2014+, které schválila vláda, bezplatně 
a v rozsahu odpovídajícím standardně nastaveným procesům Evropských 
strukturálních a investičních fondů využít aplikaci MS2014+ pro potřeby monitorování 
Operačního programu potravinové a materiální pomoci financovaného z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám, v gesci ministryně práce a sociálních věcí, po 
dobu programového období let 2014 až 2020. Vláda uložila ministryni práce 
a sociálních věcí respektovat a dodržovat veškeré vládou schválené metodické pokyny 
a pravidla, na jejichž základě bylo systémové řešení Aplikace MS2014+ vytvořeno 
(usnesení vlády ze dne 15. ledna 2014 č. 44, o Souboru metodických dokumentů 
k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace 
a přípravě řídící dokumentace programů v programovém období let 2014 až 2020, 
a usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 536, o Souboru metodických dokumentů 
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k oblasti monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 
období let 2014 až 2020) a řídit se jimi v plném rozsahu. 

 Usnesením vlády ze dne 27. dubna 2015 č. 315 k dalšímu postupu zajištění 
provozu monitorovacího systému evropských strukturálních a investičních 
fondů na programové období 2014 - 2020 vláda vzala na vědomí informaci k aktuální 
situaci týkající se zřízení, provozu a rozvoje monitorovacího systému evropských 
strukturálních a investičních fondů (dále jen "Aplikace MS2014+") a o připravenosti 
systému k vyhlášení prvních výzev operačních programů v květnu 2015 a uložila 
1. místopředsedovi pro ekonomiku a ministru financí a ministryni pro místní rozvoj 
zajistit financování Aplikace MS2014+ a jejího dalšího provozu a rozvoje ze státního 
rozpočtu s ohledem na dopady konečné Auditní zprávy Ministerstva financí, ministryni 
pro místní rozvoj pokračovat v zajišťování provozu a rozvoje Aplikace MS2014+ pro 
implementaci programů evropských strukturálních a investičních fondů a Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám na programové období 2014 - 2020, 
1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministru průmyslu 
a obchodu, ministryni práce a sociálních věcí, ministrům dopravy, vnitra, školství, 
mládeže a tělovýchovy, životního prostředí, kultury a zdravotnictví využívat Aplikaci 
MS2014+ pro zajištění implementace programů evropských strukturálních 
a investičních fondů a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám na programové 
období 2014 - 2020 a hlavnímu městu Praze využívat Aplikaci MS2014+ pro zajištění 
implementace programů evropských strukturálních a investičních fondů na programové 
období 2014 - 2020. 

 Usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje 
vláda vzala na vědomí Návrh aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje 
a uložila ministryni pro místní rozvoj zajistit součinnost při zpracování aktualizace 
Strategického rámce udržitelného rozvoje v souladu s usnesením vlády ze dne 
2. května 2013 č. 318 k Metodice přípravy veřejných strategií, a souvisejícími aktivitami 
v oblasti strategické práce a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 
správních úřadů poskytnout součinnost předsedovi vlády a ministru pro životní 
prostředí při výkonu a koordinaci agendy udržitelného rozvoje, spolupracovat na 
přípravě návrhu aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje a poskytnout 
předsedovi vlády součinnost při jeho realizaci a zajistit personální, materiální 
a technické podmínky k přípravě návrhu aktualizace Strategického rámce udržitelného 
rozvoje. 

 Usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1088 o Zajištění informování 
o evropských záležitostech po 1. 1. 2016 vláda schválila navýšení 
5 systemizovaných pracovních míst v Úřadu vlády ČR pro pracovníky Eurocenter 
v systemizaci Úřad vlády a uložila vedoucímu Úřadu vlády ČR a ministryni pro místní 
rozvoj organizačně zabezpečit realizaci materiálu „Zajištění informování o evropských 
záležitostech po 1. 1. 2016.  

 Usnesením vlády ze dne 8. února 2016 č. 109 k Informaci o monitorovacím 
systému Evropských strukturálních a investičních fondů MS2014+ vláda vzala na 
vědomí informaci o monitorovacím systému Evropských strukturálních a investičních 
fondů MS2014+ a uložila ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru 
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financí, ministrům průmyslu a obchodu, dopravy, zemědělství a životního prostředí 
provádět opatření pro snižování dopadů rizik projektu MS2014+.  

 Usnesením vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 o Statutu Rady pro Evropské 
strukturální a investiční fondy vláda schválila nové znění Statutu Rady pro Evropské 
strukturální a investiční fondy uvedeného v příloze usnesení a uložila členům Rady řídit 
se Statutem Rady uvedeným v bodě II usnesení a schválit na prvním zasedání Rady 
pro Evropské strukturální a investiční fondy Jednací řád Rady, dále zrušila usnesení 
vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1055, k návrhu Statutu a Jednacího řádu Rady pro 
fondy Společného strategického rámce.  

 Usnesením vlády ze dne 11. května 2016 č. 411 k Výroční zprávě o implementaci 
Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 vláda 
schválila Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 
let 2014 až 2020 za rok 2015 a uložila všem gestorům plnit jednotlivá opatření v oblasti 
eliminace rizik identifikovaných při implementaci ESI fondů. Zároveň uložila ministryni 
pro místní rozvoj předložit vládě do 31. října 2016 informaci o plnění jak opatření 
k horizontálním rizikům, tak plánů opatření jednotlivých programů uvedených 
ve Výroční zprávě DoP 2015. 

 Usnesením vlády ze dne 11. května 2016 č. 412 o Harmonogramu informování 
vlády v roce 2016 o průběhu dočerpání fondů Evropské unie v programovém 
období let 2007 až 2013 vláda schválila harmonogram, dle kterého ministryně 
pro místní rozvoj informuje vládu o průběhu dočerpání prostředků z fondů Evropské 
unie v programovém období 2007–2013. Poslední informace dle tohoto usnesení bude 
vládě předložena do konce září 2016. Tímto usnesením došlo rovněž ke změně 
usnesení vlády ze dne 23. února 2015 č. 124 k Analýze čerpání evropských fondů 
a krizovým plánům 2015 tak, že byly zrušeny body II a III tohoto usnesení.  

 Usnesením vlády ze dne 7. července 2016 č. 624 o Statutu Řídícího 
a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskou 
unií na úrovni státu a o jednacím řádu tohoto výboru vláda schválila Statut 
a Jednací řád Řídícího a koordinačního výboru (dále jen „Výbor“) a uložila ministryni 
pro místní rozvoj, jakožto předsedkyni Výboru, postupovat při řízení zasedání Výboru 
v souladu se Statutem a Jednacím řádem Výboru. Tímto usnesením vlády byly zrušeny 
Statut a Jednací řád Výboru schválené v bodech II/1 a II/2 usnesení vlády ze dne  
22. října 2007 č. 1180, o Statutu Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby 
koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu  
a o jednacím řádu tohoto Výboru. Současně byl zrušen bod III a IV uvedeného 
usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 650 o realokaci finančních 
prostředků mezi programy 2014–2020 v roce 2016 vláda schválila přesun finančních 
prostředků Fondu soudržnosti ve výši 2 mld. Kč (příspěvek Evropské unie) 
z Operačního programu Doprava 2014–2020 do Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020. V této souvislosti bylo uloženo ministrům dopravy a životního 
prostředí připravit revize programových dokumentů a jejich projednání 
na monitorovacích výborech do konce srpna 2016. Současně vláda uložila ministryni 
pro místní rozvoj připravit návrh revize Dohody o partnerství a předložit jej Radě 
pro Evropské strukturální a investiční fondy do 15. září 2016. 
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 Usnesením vlády ze dne 17. října 2016 č. 919 o aktivizaci Českomoravské záruční 
a rozvojové banky jako národní rozvojové banky vláda vzala na vědomí materiál 
Aktivizace Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky 
a souhlasila s přípravou věcného záměru návrhu zákona o národní rozvojové bance 
v návaznosti na projekt transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 
Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku 
a ministrem financí, ministryní pro místní rozvoj a místopředsedou vlády pro vědu, 
výzkum a inovace bylo uloženo zajistit zpracování projektu transformace 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. na národní rozvojovou banku, 
informovat vládu do 31. prosince 2016 o průběhu jeho zpracovávání a předložit jej 
vládě ke schválení do 30. června 2017. A dále zajistit přípravu Národní investiční 
strategie – investičního plánu ČR, která určí investiční potřeby resortů, požadavky na 
státní rozpočet, zdroje kohezní politiky a formu získání nových finančních zdrojů 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve víceletém finančním rámci 
a předložit jej vládě ke schválení do 30. září 2017. 

 Usnesením vlády ze dne 5. prosince 2016 č. 1088 k aktualizaci Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 vláda 
schválila aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro 
období 2014-2020 (dále jen „Strategický rámec“) včetně Implementačních plánů 
a jejich příloh, vzala na vědomí seznam projektů ke kartám projektových okruhů jako 
přílohy karet projektových okruhů Implementačního plánu pro strategický cíl č. 3 
Strategického rámce a uložila členům vlády a) v případě Implementačního plánu pro 
strategický cíl č. 3 postupovat v souladu s kartami projektových okruhů, b) zajistit 
potřebnou součinnost pro plnění úkolů plynoucích ze Strategického rámce včetně 
Implementačních plánů. MMR-NOK je např. gestorem opatření IV. Strategické řízení 
a plánování ve veřejné správě specifického cíle 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné 
správě strategického cíle 1 Modernizace veřejné správy. 

 Usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 7 o Centralizované variantě správy 
finančních nástrojů vláda vzala na vědomí Centralizovanou variantu správy 
finančních nástrojů jako východisko správy finančních nástrojů v programovém období 
2014 – 2020 a uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí 
ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministrem průmyslu a obchodu zpracovat 
a vládě předložit do 31. března 2018 komparativní studii zaměřenou na porovnání 
variant implementace centrální správy finančních nástrojů z hlediska jejího využití při 
naplňování Národní investiční strategie – investičního plánu České republiky. 

Následně v závislosti na závěrech komparativní studie uvedené v bodě II/1 tohoto 
usnesení do 31. prosince 2020 pilotně ověřit fungování centralizované správy 
finančních nástrojů pro plné využití v programovém období 2021+. 

 Usnesením vlády ze dne 15. května 2017 č. 368 k Výroční zprávě o implementaci 
Dohody o partnerství v programovém období let 2014–2020 za rok 2016 vláda 
schválila Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 
let 2014–2020 za rok 2016 a uložila všem gestorům plnit jednotlivá opatření v oblasti 
eliminace rizik identifikovaných při implementaci ESI fondů. Zároveň uložila ministryni 
pro místní rozvoj předložit vládě do 15. listopadu 2017 informaci o plnění jak opatření 
k horizontálním rizikům, tak plánů opatření jednotlivých programů uvedených 
ve Výroční zprávě DoP 2016. Současně tímto usnesením vláda ČR schválila Návrh 
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revize Dohody o partnerství a programů v České republice v letech 2017 až 2020, 
který reagoval na snížení alokace Fondu soudržnosti pro českou republiku a tím 
snížení celkové alokace Dohody o partnerství. Zároveň uložil ministryni pro místní 
rozvoj, ministrům dopravy a životního prostředí připravit související revize jimi řízených 
programů 2014–2020. 

 Usnesením vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 574 o projektu transformace 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., na národní rozvojovou banku 
České republiky vláda schválila projekt transformace Českomoravské záruční 
a rozvojové banky, a.s., na národní rozvojovou banku s výjimkou jeho části XI, 
obsažený v části III materiálu čj. 845/17 podle kterého Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, a.s., plní roli národní rozvojové banky a uložila ministru průmyslu 
a obchodu ve spolupráci s ministrem financí, ministryní pro místní rozvoj, 
místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministrem zemědělství 
pokračovat v projektu transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., 
na národní rozvojovou banku a připravit návrh zákona o národní rozvojové bance 
v souladu s harmonogramem obsaženým v části III materiálu čj. 845/17 v jeho části 
XIII. Dále uložila ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministryní pro místní 
rozvoj zajistit prostřednictvím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže další komunikaci 
s Evropskou komisí ohledně podmínek neexistence veřejné podpory na úrovni národní 
rozvojové banky.  

 Usnesením vlády ze dne 11. září 2017 č. 636 o Východiscích pozice České 
republiky k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 vláda schválila 
Východiska pozice České republiky k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, 
obsažené v části III materiálu č j. 953/17 a uložila ministryni pro místní rozvoj 
ve spolupráci s ostatními členy vlády 1. vypracovat a předložit vládě návrh pozice 
České republiky k budoucnosti politiky soudržnosti do 3 měsíců poté co Evropská 
komise vydá Sedmou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti nebo 
případně jiný dokument, který bude určovat podobu politiky soudržnosti po roce 2020, 
2. koordinovat přípravu budoucí politiky soudržnosti po roce 2020, a připravit Národní 
koncepci realizace politiky soudržnosti v České republice po roce 2020 včetně 
souvisejících materiálů a podkladů. 

 Vláda svým usnesením č. 666 ze dne 18. září o dalším postupu České republiky 
ve věci prováděcího rozhodnutí Evropské komise C(2017) 4682 ze dne 
6. července 2017, kterým se ruší část pomoci Evropského sociálního fondu 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj rozhodla o podání žaloby k Soudnímu 
dvoru EU na neplatnost výše uvedeného prováděcího rozhodnutí EK. Předmětem 
sporu je rozdílná interpretace výjimky na vysílací obsah dle zakázkové směrnice 
č. 2004/18/ES. Kromě samotného podání žaloby bylo MMR ve spolupráci s vládním 
zmocněncem pro zastupování ČR před soudním dvorem EU uloženo též činit veškeré 
následné kroky v rámci vedení předmětného řízení.  

 Vláda na svém jednání konaném dne 25. 9. 2017 schválila Memorandum 
o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a Akční plán 
o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR „Český automobilový průmysl 
2025“. Z něho pro MMR vyplývá úkol zajistit realizaci opatření uvedených 
v Memorandu, zohlednit Akční plán a Memorandum při realizaci střednědobých politik 
resortu a při přípravě návrhů souvisejících právních předpisů a spolupracovat 
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s ministrem průmyslu a obchodu na přípravě informace o plnění opatření uvedených 
v Memorandu a v Akčním plánu. MMR se týkají tři opatření: E3 Analyzovat a umožnit 
využití operativního leasingu při podpoře nákupu elektromobilů, P5 Zohlednit 
navrhovaná opatření Akčního plánu při přípravě programového období po roce 2020 
a E1 Analyzovat možnosti podpory nákupu a provozu elektromobilů (spolupráce). 
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9. Další působnosti MMR 

9.1. Působnost v oblasti rozpočtu 

 Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 
financování programů reprodukce majetku (vydána po dohodě s ministerstvem 
na základě § 13 odst. 4 rozpočtových pravidel), ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. 

 Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním 
fondem (vyhláška o finančním vypořádání) 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších 
předpisů (prováděcí vyhláška k zákonu č. 219/2000 Sb.) 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury 
údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu 
střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, 
ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 457/2016 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 

 Zákon č. 232/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb. o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2017 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu 
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních 
fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných 
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech 
údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu 
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a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů 

 Usnesením vlády ze dne 15. října 2014 č. 837 k Metodickému pokynu finančních 
toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové 
období let 2014 až 2020 vláda schválila Metodický pokyn finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období let 2014 až 2020 
a uložila členům vlády zajistit plnění metodického pokynu. 

 Usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 15 k Rozboru financování nestátních 
neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2015 vláda vzala na vědomí 
Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 
2015 včetně příloh, obsažených v části III a IV materiálu č.j. 1676/16, a uložila ministru 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace předložit vládě do 31. prosince 2017 Rozbor financování 
nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016. 

 Usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 108 o stanovení výše účasti státního 
rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020 vláda uložila 
ministru dopravy, ministryni pro místní rozvoj, ministrům průmyslu a obchodu 
a životního prostředí průběžně předkládat Ministerstvu financí ke schválení změny 
dílčích cílů programu v návaznosti na případné řádně provedené změny příslušného 
operačního programu, a to formou předložení aktualizovaného formuláře P 16 342, 
a předložit ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí 
vládě ke schválení aktualizované formuláře programu P 16 310, P 16 320, P 16 340, 
P 16 342 a P 16 370 podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., v případě, že změny podle bodu 
II/1a tohoto usnesení budou spojeny s překročením stanovené maximální výše účasti 
státního rozpočtu na financování programu, dále uložila 1. místopředsedovi vlády pro 
ekonomiku a ministru financí ve spolupráci s ministrem dopravy, ministryní pro místní 
rozvoj, ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí do 31. března 2021 předložit 
vládě ke schválení souhrnnou aktualizaci základních údajů o programech uvedených 
ve formulářích P 16 310, P 16 320, P 16 340, P16 342 a P 16 370 podle vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., a do 31. prosince 2025 předložit vládě ke schválení závěrečné 
vyhodnocení programů ve smyslu § 4 vyhlášky č. 560/2006 Sb.  

 Usnesením vlády ze dne 6. listopadu 2017 č. 781 ke Kontrolnímu závěru 
Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 Nároky 
z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu vláda 
uložila ministru financí, ministryni pro místní rozvoj a ministru zemědělství realizovat 
opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v bodě I/2 tohoto usnesení a informovat 
vládu do 31. prosince 2017 o jejich plnění. 
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9.2. Kapitálová účast  

Ministerstvo je na základě řady usnesení vlády (posledním z nich je usnesení vlády 
č. 1164/2001, o převodu majetkového podílu státu ve společnosti Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, a.s.) akcionářem Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 
s 33,53% podílem na hlasovacích právech.  

9.3. Výkon zřizovatelských a zakladatelských funkcí 

Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ministerstvo zřizovatelské 
funkce vůči těmto organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím: 

Ústav územního rozvoje, Brno (organizační složka státu) 
Účelem zřízení organizace je poskytování odborného zázemí a pomoci při výkonu 
vybraných kompetencí, které přísluší ministerstvu, zejména v oborech územní 
plánování, stavební řád, územní rozvoj a regionální politika. 

Privum, Praha 1 (organizační složka státu) 
Úkolem organizace je převzetí, evidence, správa a privatizace majetku státu na území 
bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko. Od roku 2006 jsou rozhodnutími ministra 
pro místní rozvoj převáděny části majetku organizační složky státu PRIVUM na 
Ministerstvo financí na základě privatizačních projektů schválených Ministerstvem 
financí. 

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Praha (státní příspěvková organizace) 
Činnost organizace je zaměřena na administraci programů Evropské unie v České 
republice a vybraných projektů podpory regionálního rozvoje, včetně poskytování 
služeb v oblasti podpory malého a středního podnikání prostřednictvím činnosti Euro 
Info Centra. 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Praha (státní příspěvková 
organizace) 
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism plní úkoly v oboru cestovního ruchu. 
V rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami 
prováděnými podnikatelskými subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro 
marketing cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu. Je členem Evropské 
komise cestovního ruchu (ETC). 

Podle zákona č. 248/1995, o obecně prospěšných společnostech, ve znění 
pozdějších předpisů, byla ministerstvem založena obecně prospěšná společnost:   

Horská služba ČR, o.p.s. 
Usnesením vlády ze dne 1. září 2004 č. 827 k financování činnosti Horské služby 
České republiky v roce 2004 a k transformaci právního postavení a financování činností 
občanského sdružení Horská služba České republiky od 1. ledna 2005 vláda uložila 
ministru pro místní rozvoj zpracovat a vládě do 31. prosince 2004 předložit návrh 
způsobu využití majetku občanského sdružení Horská služba České republiky ve 
prospěch obecně prospěšné společnosti Horská služba ČR, a to po dohodě 
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s představiteli občanského sdružení Horská služba České republiky, a založit obecně 
prospěšnou společnost Horská služba ČR, aby svoji činnost zahájila ke dni 
1. ledna 2005 a vykonávat vůči této společnosti funkci zakladatele. Dne 21. 12. 2004 
vznikla obecně prospěšná společnost Horská služba ČR, o.p.s. se sídlem Špindlerův 
Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51, IČ 274 67 759. 

Podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků 
České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy 
a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona 
č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů, přísluší dnem 1. ledna 2003 ministerstvu výkon funkce zakladatele státních 
podniků včetně státních podniků v likvidaci (§ 20 a 20a zákona č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších předpisů), u nichž tuto funkci k rozhodnému dni vykonávaly 
okresní úřady. (§ 10) 

9.4. Finanční kontrola, majetek České republiky 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 

 Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, (prováděcí vyhláška 
k zákonu č. 219/2000 Sb.) 
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10. Další dlouhodobé úkoly MMR vyplývající 
z usnesení vlády 

 Usnesením vlády ze dne 18. června 2003 č. 601 ke zdokonalení spolupráce mezi 
Evropským úřadem pro potírání podvodných jednání a státními orgány České 
republiky vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy, aby při nesrovnatelnostech týkajících se finančních prostředků Evropské unie, 
u nichž vzniklá nebo předpokládaná škoda činí nejméně 5 000,- EUR, informovali 
o těchto případech Nejvyšší státní zastupitelství za účelem prověření, zda nedošlo ke 
spáchání trestného činu, a poskytli součinnost Nejvyššímu státnímu zastupitelství při 
vytváření Národní strategie proti podvodným jednáním poškozujícím finanční zájmy 
Evropských společenství. 

 Usnesením vlády ze dne 17. března 2008 č. 256 k vybudování efektivního modelu 
ekonomické diplomacie jako jednoho ze základních prostředků české zahraniční 
politiky vláda uložila ministrům zahraničních věcí, průmyslu a obchodu a pro místní 
rozvoj plnit průběžně úkoly uvedené v předloženém materiálu a předkládat vládě vždy 
do 31. prosince každého kalendářního roku hodnocení realizovaných opatření 
uvedených v tomto materiálu. 

 Usnesením vlády ze dne 16. dubna 2008 č. 407 k Vyhodnocení Národního 
programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice vláda uložila 
1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj, ministrům dopravy, průmyslu 
a obchodu, zemědělství, financí, školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví 
kvantifikovat a každoročně oznamovat místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí přínosy jednotlivých opatření v oblasti ochrany klimatu, která povedou 
ke zmírnění negativních dopadů změny klimatu v rámci jednotlivých resortů. 

 Usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů 
a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících 
vláda schválila Zásady pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 – 
Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů 
v roce 2008 a v letech následujících a uložila 1. ministru vnitra, místopředsedovi vlády 
a ministru práce a sociálních věcí, ministru školství, mládeže a tělovýchovy, 
1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj a ministru zdravotnictví 
spolupracovat při zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové 
ochrany v roce 2008 a v letech následujících, ministru vnitra zpracovat ve spolupráci 
s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj 
a vládě do 31. března kalendářního roku předkládat Informaci o průběhu zabezpečení 
integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v oblasti výuky českého 
jazyka, bydlení a zaměstnávání azylantů za uplynulý rok. 

 Usnesením vlády ze dne 1. října 2008 č. 1221 o Národním lesnickém programu 
pro období do roku 2013 vláda schválila tento program a uložila 1. místopředsedovi 
vlády a ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí, ministrům průmyslu a obchodu, zemědělství a školství, mládeže 
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a tělovýchovy a ministryni obrany zohlednit záměry Programu při realizaci 
střednědobých politik v resortech a při přípravě souvisejících právních předpisů. 

 Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných 
opatření - Prorodinném balíčku vláda schválila tento Soubor a Národní koncepci 
podpory rodin s dětmi a uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj, 
místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům financí, 
zdravotnictví, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, 
spravedlnosti, ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny 
a vedoucímu Úřadu vlády realizovat opatření uvedená ve schválené koncepci 
a spolupracovat při jejich realizaci. 

 Usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 112 k Současnému stavu 
implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního 
navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí vláda vzala 
na vědomí, že úspěšná implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského 
globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí může 
podpořit další zájmy České republiky, především spojené s kandidaturou na umístění 
Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy 
a posilováním českého průmyslu, a to především ve sféře malého a středního 
podnikání; vláda schválila předložený dokument a uložila místopředsedkyni vlády 
a ministryni obrany, místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, 
místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti, ministrům pro místní rozvoj, financí, 
kultury, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, vnitra, zahraničních věcí, ministryni 
zdravotnictví, předsedům Rady Českého telekomunikačního úřadu, Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního, Českého báňského úřadu, Správy státních hmotných 
rezerv, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ředitelům Národního 
bezpečnostního úřadu, Bezpečnostní informační služby a vedoucímu Úřadu vlády 
aktivně spolupracovat s ministrem dopravy na činnostech směřujících k implementaci 
veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového 
systému GALILEO do národního prostředí. 

 Usnesením vlády ze dne 16. února 2009 č. 189 k Metodice finančních toků 
a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce vláda vzala na vědomí tuto 
Metodiku a uložila ministru financí po konzultaci s místopředsedou vlády a ministrem 
práce a sociálních věcí, místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí, 
ministry pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, vnitra 
a ministryní zdravotnictví dále zpřesňovat Metodiku finančních toků a kontroly pro 
Program švýcarsko-české spolupráce, vláda dále uložila místopředsedovi vlády 
a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí, ministrům pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, 
vnitra a ministryni zdravotnictví zajistit a) při implementaci a řízení Programu 
švýcarsko-české spolupráce postup v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly 
pro Program švýcarsko-české spolupráce a jejími pozdějšími úpravami, b) urychleně 
zahájit přípravu interní písemné dokumentace pro řízení pomoci z Programu 
švýcarsko-české spolupráce a tuto dokumentaci předložit ministru financí ke 
konzultaci nejpozději do 30. března 2009, c) spolupracovat s ministrem financí při 
výkonu auditu shody; vláda pověřila ministra financí upravovat, po konzultaci se 
zainteresovanými ministerstvy, Metodiku finančních toků a kontroly pro Program 
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švýcarsko-české spolupráce a o jejím aktuálním znění odpovídajícím způsobem 
informovat jednotlivé resorty. 

 Usnesením vlády ze dne 16. února 2009 č. 204 k Národnímu protikrizovému 
plánu vlády vláda schválila tento plán a uložila členům vlády a vedoucím ostatních 
ústředních orgánů státní správy důsledně realizovat již přijatá opatření k řešení 
dopadů krizového vývoje, ministru pro místní rozvoj realizovat opatření uvedené pod 
bodem 3.3.3. Plánu (3.3.3 Posílení dotačního programu PANEL), ministru pro místní 
rozvoj a správcům operačních programů realizovat opatření uvedené pod bodem 
4.1. Plánu (4.1. Urychlení čerpání prostředků ze strukturálních fondů), členům vlády 
realizovat opatření uvedené pod bodem 4.2. Plánu, a členům vlády předložit vládě 
legislativní návrhy tak, aby je vláda mohla projednat na jednání své schůze dne 
2. března 2009. 

 Usnesením vlády ze dne 9. března 2009 č. 273 ke Zprávě o jednotlivých 
koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se 
zdravotním postižením realizovaných v letech 2007- 2008 vláda vzala na vědomí 
tuto Zprávu a uložila místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, 
ministrům dopravy, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, školství, mládeže 
a tělovýchovy, ministryni zdravotnictví, ministrům vnitra a kultury, aby ve své 
legislativní, řídící, metodické a organizační činnosti dotýkající se potřeb občanů se 
zdravotním postižením vycházeli ze Střednědobé koncepce a pokračovali v realizaci 
jednotlivých koncepčních opatření. 

 Usnesením vlády ze dne 16. března 2009 č. 302 o Koncepci snižování 
nadbytečné regulace a byrokratické zátěže vláda schválila tuto Koncepci a uložila 
ministru vnitra zajistit koordinaci projektů ministerstev a ostatních ústředních správních 
úřadů zaměřených na odstraňování nadbytečné regulace a byrokratické zátěže 
s projektem provedení procesních a organizačních auditů agend veřejné správy, 
realizovaným Ministerstvem vnitra, vláda dále uložila členům vlády a vedoucím 
ostatních ústředních správních úřadů informovat ministra vnitra vždy do 31. října 
každého kalendářního roku o postupu v oblasti odstraňování nadbytečné regulace 
a byrokratické zátěže. 

 Usnesením vlády ze dne 4. května 2009 č. 594 ke Zprávě o plnění úkolů 
Radonového programu České republiky v období let 2000 až 2008 
a o Radonovém programu České republiky na léta 2010 až 2019 - Akčním plánu 
vláda vzala na vědomí tuto Zprávu, schválila Radonový program České republiky na 
léta 2010 až 2019 - Akční plán, uložila místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí, ministrům financí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, zemědělství, 
ministryni zdravotnictví a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
zajišťovat od 1. ledna 2010 průběžné plnění úkolů Akčního plánu, vyčlenit každoročně 
v rozpočtové kapitole jimi řízených resortů finanční prostředky na plnění úkolů Akčního 
plánu, a pověřila předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, aby 
koordinovala spolupráci zúčastněných resortů při plnění Akčního plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 938 o Aktualizovaném programu 
podpory environmentálních technologií v České republice vláda schválila tento 
Aktualizovaný program a uložila ministru životního prostředí koordinovat a ve 
spolupráci s ostatními členy vlády každoročně vyhodnocovat plnění Aktualizovaného 
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programu, ministrům životního prostředí, financí, pro místní rozvoj, zemědělství, 
dopravy, průmyslu a obchodu a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy realizovat 
aktivity a opatření, uvedená v části 8 Aktualizovaného programu. 

 Usnesením vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1571 o Strategii podpory logistiky 
z veřejných zdrojů vláda vzala na vědomí tuto Strategii jako výchozí systémový 
přístup pro veřejnou podporu logistiky napojené na více druhů dopravy; vláda dále 
uložila ministru dopravy ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj 
a životního prostředí zabezpečit územní ochranu pro veřejná logistická centra podle 
potřeb uvedených ve Strategii. 

 Usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 37 ke Strategickému rámci 
udržitelného rozvoje České republiky vláda schválila tento Strategický rámec; vláda 
dále uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů vycházet 
při zpracování koncepčních a strategických dokumentů ze Strategického rámce 
a poměřovat je s tímto rámcem, spolupracovat s ministrem životního prostředí 
a výkonným místopředsedou Rady vlády pro udržitelný rozvoj na přípravě zavedení 
Strategického rámce do praxe.  

 Usnesením vlády ze dne 25. ledna 2010 č. 79 k 8. a 9. periodické zprávě o plnění 
závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové 
diskriminace vláda schválila tyto periodické zprávy; vláda dále uložila ministryni 
spravedlnosti, ministrům práce a sociálních věcí, vnitra, pro místní rozvoj, ministryním 
školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví do 30. června 2010 oznámit 
místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a zmocněnci vlády pro lidská 
práva jména delegátů a jejich zástupců pro projednání Zprávy před Výborem pro 
odstranění rasové diskriminace a průběžně Zprávu aktualizovat. 

 Usnesením vlády ze dne 1. prosince 2010 č. 861 o postupu, jakým bude 
provedeno měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů vláda 
schválila návrh postupu, jakým bude provedeno měření a přeměřování administrativní 
zátěže podnikatelů a Metodiku měření a přeměřování administrativní zátěže 
podnikatelů, pověřila ministra průmyslu a obchodu koordinovat ve spolupráci 
s předsedkyní Českého statistického úřadu realizaci přeměření administrativní zátěže 
podnikatelů a uložila vedoucím ústředních orgánů státní správy spolupracovat 
s ministrem průmyslu a obchodu a s předsedkyní Českého statistického úřadu při 
realizaci plnění úkolů vyplývajících z přeměřování administrativní zátěže podnikatelů 
podle tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 20. července 2011 č. 559 o Základním rámci pro 
Koncepci dokončení reformy veřejné správy vláda vzala na vědomí Základní 
rámec pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Vláda uložila členům vlády 
v souladu se závěrem Základního rámce pro Koncepci dokončení reformy veřejné 
správy nepředkládat vládě nesystémové návrhy legislativních opatření měnících 
organizaci veřejné správy v území do projednání analýzy vládou, řešit v případě 
nezbytné potřeby aktuální problém na svěřeném úseku předložením návrhu 
legislativních opatření zasahujících do stávající organizace veřejné správy v území až 
po projednání s Ministerstvem vnitra, předkládat vládě návrhy vyvolávající zvýšené 
nároky na státní rozpočet České republiky až po projednání s Ministerstvem financí. 
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 Usnesením vlády ze dne 20. července 2011 č. 560 ke Zprávě o realizaci projektů 
s dopadem na snižování administrativní zátěže občanů vláda schválila Zprávu 
o realizaci projektů s dopadem na snižování administrativní zátěže občanů, uložila 
ministru vnitra pokračovat v realizaci obecných a speciálních projektů zaměřených na 
snižování administrativní zátěže občanů, a ministrům a vedoucím ostatních ústředních 
správních úřadů přijímat nadále opatření vedoucí ke snižování administrativní zátěže 
občanů. 

 Usnesením vlády o Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České 
republiky pro období let 2012 až 2020 vláda schválila Strategii mezinárodní 
konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 až 2020 a uložila členům 
vlády, aby projednávali v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační 
společnost realizaci projektových záměrů tvořících součást Strategie. 

 Usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 770 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit 
a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 
2010 vláda vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2010, schválila Aktualizovaná 
opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, 
uvedená v příloze tohoto usnesení a uložila členům vlády a předsedkyni Českého 
statistického úřadu zabezpečit plnění opatření.  

 Usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 o Obecných zásadách pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních pravidel vlády 
a Jednacího řádu vlády vláda schválila Obecné zásady pro hodnocení dopadů 
regulace (RIA), změnu Legislativních pravidel vlády, změnu Jednacího řádu vlády, 
a uložila členům vlády a vedoucím jiných vládě podřízených ústředních správních 
úřadů zajistit dodržování postupů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 4 o Národní strategii ochrany práv dětí 
vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí a uložila místopředsedovi vlády 
a ministru zahraničních věcí, místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady 
vlády, ministrům financí, obrany, vnitra, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, práce 
a sociálních věcí, dopravy, zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže 
a tělovýchovy, životního prostředí, ministryni kultury a ministru pro místní rozvoj, 
zmocněnkyni vlády pro lidská práva realizovat v rámci své působnosti aktivity 
obsažené v Národní strategii ve stanovených termínech. 

 Usnesením vlády ze dne 14. března 2012 č. 155 ke Zprávě o stavu vnitrozemské 
vodní dopravy v České republice a možnostech jejího rozvoje vláda vzala na 
vědomí Zprávu o stavu vnitrozemské vodní dopravy v České republice a možnostech 
jejího rozvoje, souhlasila s rozvojem vnitrozemské vodní dopravy v České republice 
a uložila ministru dopravy zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí, 
zemědělství a pro místní rozvoj komplexní dopravní a environmentální analýzu 
dopravního (vodního) koridoru Dunaj - Odra - Labe a jeho přínosů a dopadů na zájmy 
České republiky v členění na jednotlivé větve i jako celek a zajistit komplexní 
projednání záměru a jeho možných dopadů s představiteli sousedních států 
a s Evropskou komisí a informovat o tomto projednání vládu do 31. prosince 2013. 



 

96 

 Usnesením vlády ze dne 14. března 2012 č. 157 k Závěrečným doporučením 
Výboru Organizace spojených národů pro práva dítěte vláda vzala na vědomí 
Závěrečná doporučení Výboru Organizace spojených národů pro práva dítěte - 
kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte a Opčního protokolu o zapojování dětí do 
ozbrojených konfliktů, a Informaci o projednání třetí a čtvrté periodické zprávy České 
republiky o plnění Úmluvy o právech dítěte a Opčního protokolu o zapojování dětí do 
ozbrojených konfliktů, uložila členům vlády přihlížet k příslušným Doporučením tak, jak 
je uvedeno v příloze tohoto usnesení, zmocněnkyni vlády pro lidská práva zpracovat 
ve spolupráci s ministry práce a sociálních věcí, financí, vnitra, školství, mládeže 
a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, pro místní rozvoj a 1. místopředsedou 
vlády a ministrem zahraničních věcí a vládě do 31. března 2018 předložit návrh 
konsolidované páté a šesté periodické zprávy České republiky o plnění závazků 
plynoucích z Úmluvy o právech dítěte a Opčního protokolu o zapojování dětí do 
ozbrojených konfliktů, a to včetně informací o stavu naplňování Doporučení. 

 Usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 553 k návrhu na ratifikaci Úmluvy 
Organizace spojených národů proti korupci vláda souhlasila s ratifikací Úmluvy 
OSN pro korupci a uložila místopředsedkyni vlády, předsedkyni Legislativní rady vlády 
a předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, ministrům spravedlnosti, 
vnitra, financí, práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj, aby po vstupu Úmluvy 
v platnost zajistili její provádění v rámci své působnosti. 

 Usnesením vlády ze dne 25. července 2012 č. 581 k vyhodnocení nákladů 
spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích vláda 
schválila záměr vyhodnotit náklady spojené s členstvím České republiky 
v mezinárodních organizacích a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 
orgánů státní správy nevstupovat do případných nových významných finančních 
závazků ve vztazích vůči mezinárodním organizacím bez předchozího souhlasu vlády.  

 Usnesením vlády ze dne 15. srpna 2012 č. 593 k Vyrozumění Veřejného 
ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném 
projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný 
úřední postup a k souvisejícímu doporučení vláda vzala na vědomí Vyrozumění 
Veřejného ochránce práv vládě podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci 
práv, ve znění pozdějších předpisů, ve věci postupů ústředních správních úřadů při 
předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo 
nesprávný úřední postup státu, a Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí 
o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, uvedené 
v příloze tohoto usnesení a doporučila členům vlády, vedoucím ostatních ústředních 
správních úřadů a vedoucím jiných správních úřadů přiměřeně dodržovat postup podle 
Desatera „dobré správy“ v jimi řízených správních úřadech a zveřejnit jej do 
15. října 2012 způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 Usnesením vlády ze dne 12. září 2012 č. 659 k Akčnímu plánu pro biomasu 
v České republice na období 2012 – 2020 vláda schválila Akční plán pro biomasu 
v České republice na období 2012 – 2020 a uložila ministrům zemědělství, průmyslu 
a obchodu, financí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj a životního 
prostředí, předsedkyni Energetického regulačního úřadu a předsedkyni Technologické 
agentury České republiky zohlednit závěry a doporučení Akčního plánu pro biomasu 
při přípravě koncepčních a legislativních předpisů a tvorbě politiky vlastních resortů, 
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a to v rámci disponibilních finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 
příslušných kapitol. 

 Usnesením vlády ze dne 21. listopadu 2012 č. 854 k Zásadám státní lesnické 
politiky vláda schválila Zásady státní lesnické politiky a uložila členům vlády zohlednit 
Zásady při realizaci střednědobých politik v rezortech a při přípravě souvisejících 
právních předpisů. 

 Usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2012 č. 868 k sestavování 
konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační 
celky státu vláda schválila provedení prvního sestavení konsolidovaných účetních 
výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu za účetní období roku 
2014 a uložila členům vlády poskytnout součinnost ministru financí při naplňování 
základních principů vzniku účetnictví státu, týkajících se sestavování konsolidovaných 
účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.  

 Usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2012 č. 872 k informaci o vzniku pracovní 
skupiny Národní ekonomické rady vlády pro oblast klíčových výkonových 
ukazatelů ve veřejné správě a spolupráci se státní správou vláda vzala na vědomí 
informaci o vzniku pracovní skupiny Národní ekonomické rady vlády pro oblast 
klíčových výkonových ukazatelů ve veřejné správě a spolupráci se státní správou 
a uložila ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům a jejich podřízeným 
organizačním složkám spolupracovat s pracovní skupinou, pokud k tomu pracovní 
skupinou budou vyzváni s tím, že se jedná zejména o poskytnutí věcně příslušných 
materiálů a dokumentů, případně o účast zástupce dané instituce na jednání pracovní 
skupiny. 

 Usnesením vlády ze dne 5. prosince 2012 č. 907 o plnění úkolů k optimalizaci 
vojenských újezdů vláda vzala na vědomí informaci o plnění úkolů podle 
harmonogramu optimalizace vojenských újezdů k 30. listopadu 2012, souhlasila 
s návrhem katastrálního členění území a vznikem nových obcí a uložila ministrům pro 
místní rozvoj, vnitra, financí, zemědělství a životního prostředí spolupracovat 
s ministrem obrany při plnění úkolů uložených v harmonogramu. 

 Usnesením vlády ze dne 20. prosince 2012 č. 936 k návrhu opatření vlády České 
republiky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání 
a zaměstnanosti vláda schválila opatření vlády pro zlepšení podmínek rozvoje 
hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti a uložila předsedovi vlády, 
místopředsedkyni vlády a ministryni obrany, 1. místopředsedovi vlády a ministru 
zahraničních věcí, ministrům průmyslu a obchodu, dopravy, zemědělství, financí, pro 
místní rozvoj, ministryni práce a sociálních věcí, ministrům školství, mládeže 
a tělovýchovy, životního prostředí, zdravotnictví, vnitra, spravedlnosti, ministru 
a předsedovi Legislativní rady vlády, předsedkyni Českého statistického úřadu, 
předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví a předsedkyni Technologické agentury 
České republiky, zabezpečit v rámci působnosti jimi řízených resortů a organizací 
splnění přijatých opatření vlády. 

 Usnesením vlády ze dne 6. února 2013 č. 90 ke Strategii mnohostranné 
rozvojové spolupráce České republiky na období let 2013 až 2017 vláda schválila 
Strategii mnohostranné rozvojové spolupráce České republiky na období let 2013 až 
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2017 a uložila1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí ve spolupráci 
s ostatními členy vlády zohlednit Strategii při přípravě každoročně vládě 
předkládaného návrhu Plánu zahraniční rozvojové spolupráce a střednědobého 
výhledu, zohlednit Strategii při další spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými 
v oblasti rozvojové a humanitární pomoci a zahájit v roce 2016 proces vyhodnocování 
Strategie. 

 Usnesením vlády ze dne 27. února 2013 č. 135 k návrhu na podporu využití 
Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů vláda schválila návrh 
na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a uložila 
ukládá členům vlády zohlednit existenci Národní soustavy kvalifikací a zákona 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů, při tvorbě vlastních právních předpisů upravujících oblasti 
kvalifikací, kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání či ověřování a zkoušky 
kvalifikační způsobilosti.  

 Usnesením vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 244 k Průběžné zprávě z plnění 
úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní 
správě pro rok 2014 vláda vzala na vědomí Průběžnou zprávu z plnění úsporných 
opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014 
a uložila členům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů provést nejpozději 
do 30. listopadu 2013 ohlášení působností vyplývajících pro jím řízené ministerstvo 
nebo ústřední správní úřad z nařízení a usnesení vlády s tím, že při ohlášení agend 
budou postupovat obdobně jako podle § 53 a § 54 zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Usnesením vlády ze dne 2. května 2013 č. 317 ke členství České republiky 
v mezinárodních organizacích vláda vzala na vědomí vyhodnocení funkčnosti 
současného systému zakládání a udržování členství České republiky v mezinárodních 
organizacích a úplný kategorizovaný seznam členství České republiky 
v mezinárodních organizacích a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 
orgánů státní správy trvale usilovat o maximální efektivitu výkonu členství ve všech 
mezinárodních organizacích a podávat každoročně do 31. března 1. místopředsedovi 
vlády a ministru zahraničních věcí podle jeho dispozic informaci o působení 
a přínosech členství v každé mezinárodní organizaci, za niž mají gesci. 

 Usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 449 k aktualizaci Dopravní politiky 
České republiky pro období 2014 až 2020 s výhledem do roku 2050 vláda 
schválila Dopravní politiku České republiky pro období 2014 až 2020 s výhledem do 
roku 2050, jako výchozí strategický dokument resortu dopravy pro další období s tím, 
že tento dokument bude průběžně upřesňován v závislosti na vyhodnocení účinnosti 
Dopravní politiky a na možnostech veřejných rozpočtů a uložila členům vlády 
a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zabezpečovat cíle a principy 
Dopravní politiky. 
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 Usnesením vlády ze dne 25. září 2013 č. 732 ke zprávě o možných způsobech 
řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků 
a negativního výhledu vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 
a k návrhům opatření vláda konstatuje nutnost okamžitého řešení kritické situace 
v Moravskoslezském kraji a vzala na vědomí zprávu o možných způsobech řešení 
krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního 
výhledu vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a opatření pro rozpracování 
podnikatelskými subjekty, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
a Hospodářskou komorou České republiky, obsažená v příloze č. 2 tohoto usnesení; 
vláda schválila finanční a systémová opatření pro rozpracování a řešení jednotlivými 
rezorty, obsažená v příloze č. 1a a 1b tohoto usnesení a uložila ministru průmyslu 
a obchodu, 1. místopředsedovi vlády a ministru financí, ministrům dopravy, pro místní 
rozvoj, práce a sociálních věcí, životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy 
a zemědělství realizovat opatření. 

 Usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752 k Rámcovému rezortnímu internímu 
protikorupčnímu programu, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 
č. 851 a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, vláda schválila Rámcový 
rezortní interní protikorupční program a uložila členům vlády a vedoucím ostatních 
ústředních správních úřadů zajistit k datu 31. ledna 2014 (2016) aktualizaci nebo 
vytvoření rezortního interního protikorupčního programu a ostatních interních 
protikorupčních programů v rezortu, a to v souladu s Rámcovým rezortním interním 
protikorupčním programem, a dále uložila pravidelné roční vyhodnocování interních 
protikorupčních programů, a to vždy ke dni 31. prosince kalendářního roku, zpracování 
roční zprávy o rezortních interních protikorupčních programech, a to vždy ke dni 28. 
února kalendářního roku, a zveřejnění aktuálního znění interních protikorupčních 
programů, a to vždy do 31. března každého kalendářního roku. 

 Usnesením vlády ze dne 23. října 2013 č. 805 ke Koncepci ochrany obyvatelstva 
do roku 2020 s výhledem do roku 2030 vláda schválila Koncepci ochrany 
obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 a uložila členům vlády 
a vedoucím ústředních správních úřadů plnit základní úkoly pro realizaci stanovených 
priorit ochrany obyvatelstva obsažené v části 5. Koncepce. 

 Usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 850 o Dopravních sektorových 
strategiích, 2. fáze vláda schválila Dopravní sektorové strategie, 2. Fáze a uložila 
ministru dopravy realizovat ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími 
ostatních ústředních orgánů státní správy cíle a principy Dopravních sektorových 
strategií, 2. fáze, a to v souladu se stanoviskem z procesu posuzování vlivů koncepcí 
na životní prostředí (SEA) a reflektovat je při sestavování návrhu státního rozpočtu 
České republiky a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, a doporučila 
členům vlády zasadit se v rámci přerozdělení celkové alokace Evropského fondu 
regionálního rozvoje (ERDF) pro jednotlivé Operační programy o výrazně vyšší podíl 
pro Operační program Doprava 2014 - 2020 než je indikováno v materiálu 
č.j. 1220/13. 

 Usnesením vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 921 k Informaci o plnění úsporných 
opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě 
realizovaných v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku 2013 a návrhu dalšího postupu 
vláda schválila Informaci o plnění úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend 
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a zrušení duplicit ve státní správě realizovaných v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku 2013 
a návrh dalšího postupu a uložila členům vlády postupovat podle bodu I tohoto 
usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 935 k opatřením pro řešení 
sociálních nepokojů vláda vzala na vědomí návrh opatření pro řešení sociálních 
nepokojů a uložila Agentuře pro sociální začleňování průběžně vzdělávat ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj veřejné zadavatele v oblasti společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, seznamovat je s legislativními možnostmi 
a osvědčenými postupy a vést je k dialogu s potenciálními uchazeči a zájemci 
o veřejné zakázky s cílem dosahovat přidané sociální hodnoty veřejných zakázek. 
Vláda dále uložila ministrům práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství 
mládeže a tělovýchovy, místopředsedovi vlády a ministru vnitra a vedoucímu Úřadu 
vlády koordinovaně a efektivně reagovat prostřednictvím médií na objevující se 
nepravdivé informace o Romech a o aktivitách a opatřeních učiněných v boji proti 
eskalaci sociálního napětí, a předsedovi vlády zpracovat ve spolupráci s ministry 
práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, 
místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministryní spravedlnosti a vládě do 
31. května 2014 předložit souhrnnou informaci o plnění opatření pro řešení sociálních 
nepokojů. Usnesení bylo změněno usnesením vlády ze dne 25. června č. 471. 

 Usnesením vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 950 o výjimce ze Zásad 
odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností 
s majetkovou účastí státu nad 33% včetně státních podniků a jiných státních 
organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem vláda schválila výjimku ze 
Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností 
s majetkovou účastí státu nad 33% včetně státních podniků a jiných státních 
organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem, a to pro společnost Česká 
exportní banka, a. s., a společnost Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 
a uložila ukládá ministrům vykonávajícím akcionářská práva státu ve společnosti 
Česká exportní banka, a. s., a společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, 
a. s., zabezpečit soulad zásad odměňování v těchto společnostech s regulatorním 
rámcem České národní banky. 

 Usnesením vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu 
zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví 
a evidencí vláda vzala na vědomí návrh dalšího postupu zefektivnění výkonu státní 
statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí a uložila členům vlády 
a vedoucím ostatních správních úřadů zohlednit existenci Centrálního systému 
účetních informací státu spravovaného Ministerstvem financí při tvorbě právních 
předpisů upravujících oblast shromažďování účetních záznamů a dalších informací 
z účetnictví účetních jednotek pro potřeby státu, včetně monitorovacích, zjišťovacích 
a kontrolních činností orgánů veřejné správy. 

 Usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23 o Zdraví 2020 - Národní strategie 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí vláda vzala na vědomí Zdraví 2020 -
Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, a uložila ministrům 
spolupracovat s ministrem zdravotnictví při naplňování Národní strategie a při tvorbě 
jednotlivých implementačních dokumentů; ministrům dopravy, kultury, obrany, práce 
a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, ministryni spravedlnosti, 
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ministru školství, mládeže a tělovýchovy, místopředsedovi vlády a ministru vnitra, 
ministrům zemědělství a životního prostředí využívat Národní strategii a její 
implementační dokumenty při přípravě právních předpisů a strategických dokumentů 
a při přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu České republiky v letech 2015 - 
2020, a spolupracovat s ministrem zdravotnictví při přípravě zprávy o stavu realizace 
Národní strategie. 

 Usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 k návrhu změn Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) vláda schválila s účinností od 1. února 2014 
změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), obsažené v příloze 
tohoto usnesení a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních 
úřadů zajistit dodržování postupů vyplývajících z bodu I tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 15. ledna 2014 č. 52 k řešení krizové situace ve vývoji 
hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu vývoje 
zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji vláda konstatovala 
nutnost realizace finančního opatření uvedeného v příloze č. 1a bodu 3) usnesení 
vlády ze dne 25. září 2013 č. 732, ke Zprávě o možných způsobech řešení krizové 
situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu 
vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a k návrhům opatření, a uložila 
ministru pro místní rozvoj vyhlásit neprodleně výzvu v rámci programu Podpora 
rozvoje regionů MMR (117D81), a to na vytváření nových pracovních míst 
s programem rekvalifikace podle potřeb vznikajících podniků v Moravskoslezském 
kraji a v Ústeckém kraji. 

 Usnesením vlády ze dne 22. ledna 2014 č. 74 o změně usnesení vlády ze dne 
15. ledna 2014 č. 52, k řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových 
průmyslových podniků a negativního vývoje zaměstnanosti 
v Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji vláda změnila usnesení vlády ze dne 
15. ledna 2014 č. 52, k řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových 
průmyslových podniků a negativního vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 
a v Ústeckém kraji, tak, že se bod II/2 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který 
zní: „2. ministru pro místní rozvoj vyhlásit neprodleně výzvu v rámci programu 
uvedeného v bodě II/1 tohoto usnesení, a to na podporu vytváření nových pracovních 
míst s programem rekvalifikace podle potřeb vznikajících podniků 
v Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji.“. 

 Usnesením vlády ze dne 9. dubna 2014 č. 227 k situaci v projektu Fakultní 
nemocnice u svaté Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu 
vláda vzala na vědomí informace o stavu projektu Fakultní nemocnice u svaté Anny 
v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a vyřešení platby 
Mayo Clinic a uložila ministrům zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministryni pro místní rozvoj a místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace 
spolupracovat dále na monitoringu Projektu. 

 Usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 342 k vyhodnocení Koncepce státní 
politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013 a k návrhu Koncepce 
podpory mládeže na období 2014 – 2020 vláda vzala na vědomí vyhodnocení 
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013, schválila 
Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020 a uložila ministryním práce 
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a sociálních věcí, spravedlnosti, pro místní rozvoj, ministrům školství, mládeže 
a tělovýchovy, kultury, životního prostředí, vnitra, zdravotnictví, zemědělství, 
1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům průmyslu 
a obchodu a dopravy naplňovat průběžně cíle obsažené v Koncepci a zabezpečit 
plnění opatření, které si jednotlivé resorty stanovily na léta 2014 až 2020. 

 Usnesením vlády ze dne 4. června 2014 č. 418 k Základním směrům boje 
s korupcí na vládní úrovni vláda schválila dokument Základní směry boje s korupcí 
na vládní úrovni a ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu uložila 
zpracovat a předložit vládě návrhy dokumentů v oblasti boje s korupcí. 

 Usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 o Statutu Výboru pro Evropskou 
unii, Jednacím řádu Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni, Jednacím řádu 
Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni vláda uložila členům vlády, členům 
Výboru pro Evropskou unii, přidruženým členům Výboru pro Evropskou unii, stálým 
hostům Výboru pro Evropskou unii a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy dodržovat pokyny a pravidla vyplývající ze statutárních dokumentů, uvedených 
v tomto usnesení. 

  Usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1050 o změně Legislativních 
pravidel vlády vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních 
úřadů zajistit dodržování postupů vyplývajících ze změn těchto pravidel. 

 Usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje 
s korupcí na léta 2015 až 2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 vláda 
schválila dokumenty Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční 
plán boje s korupcí na rok 2015. 

 Usnesením vlády ze dne 7. ledna 2015 č. 5 k návrhu Priorit spotřebitelské 
politiky 2015-2020 vláda schválila Priority spotřebitelské politiky 2015-2020 a uložila 
ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku 
a ministrem financí, ministryněmi spravedlnosti a pro místní rozvoj, ministry 
zdravotnictví, životního prostředí, dopravy, zemědělství a školství, mládeže 
a tělovýchovy zajistit realizaci opatření uvedených v části v Priorit s tím, že jejich 
financování zajistí dotčená ministerstva v rozsahu kompetencí jim příslušejícím vždy 
v rámci výdajů jejich kapitol na příslušný rok. 

 Usnesením vlády ze dne 23. února 2015 č. 127 o Strategii romské integrace do 
roku 2020 vláda uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, 
místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministru pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu, ministrům kultury, průmyslu a obchodu, školství, mládeže 
a tělovýchovy, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví, ministryním práce a sociálních 
věcí, pro místní rozvoj, spravedlnosti, předsedovi Grantové agentury České republiky, 
předsedkyním Českého statistického úřadu, Technologické agentury České republiky 
a vedoucímu Úřadu vlády plnit v určených termínech úkoly uložené ve Strategii. 

 Usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 268 o Akčním plánu rozvoje 
inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 
2050 vláda schválila Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR 
do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) a uložila ministru dopravy ve spolupráci 
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s ministry průmyslu a obchodu, vnitra, životního prostředí a ministryní pro místní rozvoj 
zabezpečovat cíle a principy Akčního plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 277 o Dlouhodobém záměru 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015 až 

2020 vláda schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období let 2015 až 2020 a uložila 1. místopředsedovi vlády pro 
ekonomiku a ministru financí, ministryním práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj, 
ministrům spravedlnosti, dopravy, kultury, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, 
zemědělství, životního prostředí a ministru pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu využít informace uvedené v Dlouhodobém záměru při tvorbě resortních 
koncepcí a strategií. 

 Usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření 
pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody vláda vzala na vědomí 
informace uvedené v části II a III materiálu čj. 867/15 a uložila ministrům životního 
prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku 
a ministru financí, ministryni pro místní rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády realizovat 
opatření k naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha uvedená v části III 
materiálu čj. 867/15 (dále jen „opatření“) v uvedených termínech. 

 Usnesením vlády ze dne 26. října 2015 č. 861 o Strategii přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách České republiky vláda schválila Strategii přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách České republiky, uvedenou v části III materiálu 
čj. 1204/15 (dále jen „Strategie“) a uložila: ministru životního prostředí ve spolupráci 
s ostatními členy vlády a) zajistit přípravu návrhu Národního akčního plánu adaptace 
na změnu klimatu, b) předkládat vládě zprávy o realizaci opatření směřujících 
k adaptaci České republiky na změnu klimatu, a to ve čtyřletém intervalu, počínaje 
dnem 31. března 2019; členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních 
úřadů a) spolupracovat s ministrem životního prostředí při přípravě návrhu Národního 
akčního plánu adaptace na změnu klimatu, a to zejména zajištěním potřebných 
podkladů a ekonomických analýz, b) spolupracovat s ministrem životního prostředí při 
naplňování Strategie, a to zejména v oblastech ba) definování požadavků na výzkum, 
monitoring a informační systémy využívající v nejvyšší možné míře již sledovaná data 
(například data sledovaná s podporou státního rozpočtu České republiky a data 
programů Evropské unie), bb) zajištění sběru a meziresortního sdílení dat potřebných 
pro sledování dopadů změny klimatu a pro sledování adaptace na změnu klimatu, 
bc) poskytování informační podpory o možnostech využívání finančních mechanismů 
Evropské unie k adaptaci na změnu klimatu, bd) přípravy a prosazování navržených 
legislativních změn, c) realizovat opatření v souladu se Strategií zohledňující 
požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska SEA; ministrům životního prostředí, 
zemědělství, průmyslu a obchodu, vnitra, zdravotnictví, dopravy a ministryním pro 
místní rozvoj a školství, mládeže a tělovýchovy zajistit každoročně v letech 2016 až 
2020 v rámci rozpočtů jimi řízených kapitol finanční prostředky potřebné k zajištění 
odborné podpory adaptace na změnu klimatu na národní úrovni. 

 Usnesením vlády ze dne 2. prosince 2015 č. 979 o Střednědobé strategii 
(do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice vláda schválila 
Střednědobou strategii (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice, 
uvedenou v části III materiálu čj. 1424/15 (dále jen „Strategie“) a uložila ministrům 
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životního prostředí, dopravy, průmyslu a obchodu, zemědělství a ministryni pro místní 
rozvoj zohlednit Strategii při realizaci resortních politik a strategií a umožnit v rámci 
realizace Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Doprava, 
Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost a Programu rozvoje venkova podporu opatření 
uvedených ve Strategii s cílem realizovat maximum opatření k dosažení imisních limitů 
do roku 2020 s tím, že tato opatření budou realizována v souladu se Strategií 
a v souladu s požadavky a podmínkami vyplývajícími ze stanoviska o posuzování vlivů 
na životní prostředí (SEA), uvedeným v části II materiálu čj. 1424/15. 

 Usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1083 o Národním plánu povodí 
Labe, Národním plánu povodí Dunaje, a národním plánu povodí Odry vláda 
schválila Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán 
povodí Odry, uvedené v části III materiálu čj. 1597/15 (dále jen „Plány“) a uložila 
členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 1. zohledňovat Plány 
při zpracování koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev, 
2. realizovat cíle a opatření a) Národního plánu povodí Labe v souladu se stanoviskem 
Ministerstva životního prostředí čj. 86756/ENV/15 ze dne 10. prosince 2015, 
b) Národního plánu povodí Dunaje v souladu se stanoviskem Ministerstva životního 
prostředí čj. 88082/ENV/15 ze dne 10. prosince 2015, c) Národního plánu povodí Odry 
v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí čj. 77190/ENV/15 ze dne 
10. prosince 2015, vydanými podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

 Usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 10 ke Koncepci účinnější péče 
o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 – 2020 vláda vzala na 
vědomí Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na 
období 2016 – 2020 a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů 
státní správy spolupracovat s ministrem kultury při realizaci Koncepce. 

 Usnesením vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 49 o aktualizovaném Národním 
akčnímu plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice vláda 
schválila aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací 
v České republice (dále jen „Plán“) a uložila ministru průmyslu a obchodu, ministryni 
práce a sociálních věcí, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, 
ministrům vnitra, životního prostředí, ministryním školství, mládeže a tělovýchovy, pro 
místní rozvoj, ministrům dopravy, zahraničních věcí, zdravotnictví a zemědělství plnit 
úkoly obsažené v Plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 79 o Koncepci vězeňství do roku 2025 
vláda schválila Koncepci vězeňství do roku 2025 (dále jen „Koncepce“) a uložila 
členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a) spolupracovat 
s ministrem spravedlnosti při naplňování Koncepce, b) zohledňovat cíle Koncepce při 
zpracovávání legislativních změn. 

 Usnesením vlády ze dne 9. března 2016 č. 193 o Strategii ochrany biologické 
rozmanitosti České republiky pro období 2016 – 2025 vláda schválila Strategii 
ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016 – 2025, obsaženou 
v části V materiálu čj. 239/16 (dále jen „Strategie“), která je vyžadována jako součást 
provádění čl. 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti a uložila 1. místopředsedovi vlády 
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pro ekonomiku a ministru financí, ministrům životního prostředí, zemědělství, dopravy, 
zahraničních věcí, průmyslu a obchodu a ministryním pro místní rozvoj a školství, 
mládeže a tělovýchovy zohledňovat cíle Strategie v programových a sektorových 
dokumentech, politikách, strategiích, koncepcích, ve výdajích dotčených kapitol 
státního rozpočtu a v právních předpisech a ve výdajích dotčených kapitol podle 
aktuálních možností státního rozpočtu České republiky. 

 Usnesením vlády ze dne 16. března 2016 č. 215 o aktualizaci Národního akčního 
plánu energetické účinnosti České republiky vláda schválila aktualizaci Národního 
akčního plánu energetické účinnosti České republiky (dále jen „Aktualizace“), 
vyplývající z usnesení vlády ze dne 22. prosince 2014 č. 1085, o Národním akčním 
plánu energetické účinnosti České republiky podle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti a uložila 
ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí a ministryni pro místní rozvoj 
a) respektovat při administraci programů podpory financovaných z národních 
a evropských prostředků a přípravě jednotlivých výzev programů potřebu směřovat 
finanční podporu efektivně do oblasti energetické účinnosti s cílem zvyšovat životní 
úroveň občanů České republiky, konkurenceschopnost hospodářství České republiky, 
energetickou bezpečnost České republiky, podporovat vědu a výzkum v oblasti 
zavádění energeticky účinných technologií a inovací, b) vyčerpat efektivně 
do 31. prosince 2020 alokované finanční prostředky operačních a národních 
programů, které jsou základem alternativního schématu podle článku 7 směrnice, dbát 
na maximalizaci úspor energie při dodržení nákladové efektivnosti finanční podpory, 
spolupracovat na přípravě a optimalizaci jednotlivých výzev týkající se energetické 
účinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dbát na soulad realizovaných projektů 
s požadavky směrnice, c) zajišťovat v dostatečném rozsahu sběr dat jednotlivých 
operačních programů ze žádostí o podporu za účelem transparentního vykazování 
úspory energie v konečné spotřebě vůči Evropské Komisi tak, aby byla eliminována 
rizika ohrožení plnění cíle úspor energie ČR 2020, nenaplnění cílů úspor energie 
v konečné spotřebě podle článku 7 směrnice, d) pravidelně vyhodnocovat programy 
podpory v oblasti energetické účinnosti ve vztahu k plnění alternativního schématu 
podle článku 7 směrnice k pevně uvedeným termínům a toto vyhodnocení poskytovat 
příslušnému odboru Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědnému za nastavování 
strategií a ohlašování pokroků v oblasti energetických úspor, a to ke dni 31. března 
a 30. září. 

 Usnesením vlády ze dne 21. března 2016 č. 245 o Národní strategii rozvoje 
sociálních služeb na období 2016 – 2025 vláda schválila Národní strategii rozvoje 
sociálních služeb na období 2016 – 2025 (dále jen „Národní strategie“) a uložila 
ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro 
ekonomiku a ministrem financí, ministry vnitra, zdravotnictví a ministryní pro místní 
rozvoj podle jednotlivých opatření realizovat úkoly obsažené v Národní strategii. 

 Usnesením vlády ze dne 30. března 2016 č. 265 k návrhu zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce vláda schválila návrh zákona 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, s úpravami podle 
připomínek uvedených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a uložila členům 
vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů: a) provést analýzu 
připravenosti jimi spravovaných nebo provozovaných informačních systémů veřejné 
správy a informačních systémů veřejné správy spravovaných nebo provozovaných jimi 
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podřízenými organizačními složkami České republiky na vstup nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „Nařízení“) v účinnost, zejména 
připravenosti informačních systémů pro rozpoznávání identifikace fyzických 
a právnických osob u systémů elektronické identifikace oznámených podle čl. 9 odst. 1 
Nařízení a jejich následné autorizace do informačních systémů veřejné správy s cílem 
umožnění úplného elektronického podání; b) předložit ministru vnitra do 30. června 
2016 zprávu o výsledku analýzy uvedené v bodě II/1a tohoto usnesení; c) připravit 
na základě analýzy uvedené v bodě II/1a tohoto usnesení harmonogram úprav 
a zajistit úpravy příslušných informačních systémů veřejné správy tak, aby po 28. září 
2018 byly jednotlivé informační systémy veřejné správy schopny spolupracovat se 
systémy elektronické identifikace, oznámenými podle čl. 9 odst. 1 Nařízení a umožnily 
úplné elektronické podání; d) předložit do 30. září 2016 ministru vnitra harmonogram 
úprav podle bodu II/1c tohoto usnesení. Dále vláda uložila ministru vnitra: 
a) vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení; 
b) předložit vládě do 31. prosince 2016 souhrnnou zprávu o stavu připravenosti 
informačních systémů veřejné správy na vstup Nařízení v účinnost. Vláda usnesením 
vlády pověřila: 1.) předsedu vlády, aby předložil vládní návrh zákona podle bodu 
I a II/2a tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že se tento vládní návrh zákona týká 
členství České republiky v Evropské unii; 2.) ministra vnitra, aby odůvodnil vládní 
návrh zákona v Parlamentu České republiky. Vláda zmocnila předsedu vlády, aby na 
základě odůvodněné žádosti ministra vnitra pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 
tohoto usnesení jiného člena vlády. 

 Usnesením vlády ze dne 11. dubna 2016 č. 312 o Akčním plánu na léta 2016 až 
2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020 
vláda schválila Akční plán na léta 2016 až 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 
21 v České republice do roku 2020 (dále jen „Akční plán“) a uložila členům vlády 
a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů realizovat Akční plán. 

 Usnesením vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 360 o Národní strategii boje proti 
obchodování s lidmi v České republice na období let 2016 až 2019 vláda schválila 
Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v České republice na období let 2016 
až 2019 (dále jen „Strategie“) a uložila členům vlády plnit opatření vyplývající ze 
Strategie spadající do jejich působnosti. 

 Usnesením vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 o Statutu Rady pro Evropské 
strukturální a investiční fondy vláda schvaluje Statut Rady pro Evropské strukturální 
a investiční fondy, uvedený v příloze tohoto usnesení, mění usnesení vlády ze dne 
15. prosince 2014 č. 1055, o Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, 
tak, že se zrušuje Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, schválený 
v uvedeném usnesení, ukládá členům vlády řídit se Statutem Rady pro Evropské 
strukturální a investiční fondy, uvedeným v tomto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva 
zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 vláda schválila Strategii 
resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (dále jen 
„Strategie") a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
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správy v rámci svých kompetencí spolupracovat při vypracování Implementačního 
plánu a při realizaci Strategie. 

 Usnesením vlády ze dne 8. června 2016 č. 505 o Resortní strategii pro rozvoj 
eJustice na období let 2016 až 2020 vláda schválila Resortní strategii pro rozvoj 
eJustice na období let 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) a uložila členům vlády 
spolupodílet se na realizaci příslušných opatření uvedených ve Strategii, zejména 
v oblasti spolupráce na úpravě elektronických komunikací mezi organizačními 
složkami resortu justice a ostatními orgány veřejné moci. 

 Usnesením vlády ze dne 8. června 2016 č. 509 ke Zprávě o výsledcích finančních 
kontrol ve veřejné správě za rok 2015 vláda vzala na vědomí Zprávu o výsledcích 
finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015 a uložila členům vlády a vedoucím 
ostatních správních úřadů zaměřit finanční kontroly a interní audity zejména na 
dodržování zákona o veřejných zakázkách, odhalování porušování rozpočtové kázně 
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, odhalování skutečností 
nasvědčujících spáchání trestného činu při hospodaření s finančními prostředky 
a majetkem. Vláda dále uložila členům vlády a vedoucím ostatních správních úřadů 
zajistit vyhodnocení plnění úkolů a dosažené výsledky zahrnout do Zprávy 
o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 předkládané vládě. 

 Usnesením vlády ze dne 22. června 2016 č. 566 o Akčním plánu České republiky 
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 vláda schválila Akční 
plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 
a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadu poskytnout 
součinnost místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministru vnitra při 
plnění závazků uvedených v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené 
vládnutí na období let 2016 až 2018 a ministru pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu při zpracování sebehodnotící zprávy o stavu plnění závazků uvedených 
v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na otevřené vládnutí 
na období let 2016 až 2018 a návrhu nového Akčního plánu České republiky 
Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. 

 Usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 591 ke Koncepci podpory sportu 
2016-2025 – SPORT 2025 vláda schválila Koncepci podpory sportu 2016-2025 – 
SPORT 2025 a uložila členům vlády poskytnout součinnost ministryni školství, 
mládeže a tělovýchovy při zpracovávání akčních plánů. 

 Usnesením vlády ze dne 7. července 2016 č. 613 o Koncepci letecké dopravy pro 
období let 2016 až 2020 vláda schválila Koncepci letecké dopravy pro období let 
2016 až 2020 (dále jen „Koncepce“) a to jako strategický dokument resortu dopravy 
a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 
zabezpečovat cíle a principy Koncepce. 

 Usnesením vlády ze dne 11. července 2016 č. 632 o Akčnímu plánu pro 
vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 
2018 vláda schválila Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018 (dále jen „Akční plán") a to jako 
strategický dokument resortu dopravy a uložila členům a členkám vlády zabezpečit 
plnění Akčního plánu a jednou ročně informovat o tomto plnění Výbor pro vyrovnané 
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zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jen „Výbor“) Rady 
vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“), a to prostřednictvím zástupců resortů 
a ostatních ústředních orgánů státní správy ve Výboru. 

 Usnesením vlády ze dne 11. července 2016 č. 634 k aktualizaci Národní 
výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 
vláda schválila aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 
specializaci České republiky a uložila členům vlády vycházet ze Strategie 
a implementovat ji. 

 Usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 652 o Státním programu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 
poradenství na léta 2016 až 2025 vláda schválila Státní program environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 až 2025, 
uvedený v části III materiálu čj. 930/16 (dále jen „Program“) a uložila členům vlády 
a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů realizovat Program. 

 Usnesením vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 729 k Iniciativě Průmysl 4.0 vláda vzala 
na vědomí Iniciativu Průmysl 4.0 (dále jen „Iniciativa“) a doporučila členům vlády 
a) zohlednit Iniciativu při přípravě a realizaci střednědobých politik v jejich působnosti 
a při přípravě souvisejících koncepčních a legislativních dokumentů, b) rozpracovat, 
zpřesnit či doplnit opatření identifikovaná v iniciativě v jejich působnosti 
a spolupracovat přitom s koordinátorem digitální agendy České republiky a ministrem 
průmyslu a obchodu. Dále doporučila koordinátorovi digitální agendy České republiky 
nadále monitorovat ve spolupráci se členy vlády a hospodářskými a sociálními partnery 
vývoj agend spojených se 4. průmyslovou revolucí a opatření členských států Evropské 
unie a relevantních orgánů a institucí Evropské unie v této oblasti. A dále uložila 
předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České 
republiky a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci 
Společnost 4.0 jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských 
a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend 
spojených se 4. průmyslovou revolucí. 

 Usnesením vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 736 k Informaci o realizaci Akčního 
plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České 
republice do roku 2020 vláda uložila ministrům a vedoucím ostatních ústředních 
orgánů státní správy poskytnout ministru vnitra a předsedovi Rady vlády pro informační 
společnost součinnost nutnou ke splnění úkolu uvedeného v bodě II/1a tohoto 
usnesení a za tímto účelem uvolnit odborníky za jimi řízená ministerstva nebo ústřední 
správní úřady do realizačních týmů. 

 Usnesením vlády ze dne 12. září 2016 č. 813 ke Zprávě za rok 2015 o rovnosti žen 
a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České 
republice na léta 2014 až 2020 byla schválena Aktualizovaná opatření Priorit 
a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, ve kterých jsou jednotlivým 
resortům stanoveny úkoly, které v rámci své působnosti sledují a vyhodnocují účinnost 
opatření k uplatňování principu rovnosti mužů a žen a gender mainstreamingu a jejich 
výsledky pravidelně 1x ročně předkládají prostřednictvím Zprávy o plnění 
aktualizovaných opatření priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 
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členu či člence vlády, do jejíž působnosti patří rovnost žen a mužů a předsedovi či 
předsedkyni Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.  

 Usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1026 k Aktualizaci Státní politiky 
životního prostředí České republiky 2012-2020 vláda schválila aktualizovanou Státní 
politiku životního prostředí České republiky 2012–2020, obsaženou v části III materiálu 
čj. 1420/16 (dále jen „aktualizovaná Státní politika“) s úpravou podle připomínky vlády, 
zrušila usnesení vlády č. 6 ze dne 9. ledna 2013, a uložila členům vlády, vedoucím 
ostatních ústředních správních úřadů a předsedovi Technologické agentury ČR 
uplatňovat priority a cíle vyplývající z aktualizované Státní politiky, a gestorům 
realizovat navržená opatření a nástroje v rámci disponibilních finančních prostředků 
a spolugestorům poskytovat odpovídající součinnost při jejich realizaci. 

 Usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1031 o Programu revitalizace 
Krušných hor vláda schválila Program revitalizace Krušných hor včetně způsobu 
financování jednotlivých opatření (dále jen „Program“) a uložila ministryni pro místní 
rozvoj spolupracovat s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí 
v oblasti využití Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 
2020. 

 Usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032 o Koncepci rozvoje knihoven 
v České republice na léta 2017 až 2020 vláda vzala na vědomí Koncepci rozvoje 
knihoven v České republice na léta 2017 až 2020 (dále jen „Koncepce“) 
a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 
spolupracovat s ministrem kultury při realizaci Koncepce.  

 Usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2016 č. 1050 ke Strategickému rámci 
Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR vláda schválila 1.) 
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (dále jen 
„Strategický rámec)“, 2.) zahájení realizace projektu Příprava vybudování 
eGovernment cloudu (dále jen „Projekt“) podle Strategického rámce, 3.) založení 
pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva financí 
a Národního bezpečnostního úřadu, zástupců ústředních orgánů státní správy, 
zástupců zpravodajských služeb a zástupců odborné veřejnosti, 4.) aktualizaci Akčního 
plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 
až 2020 a uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni 
pro místní rozvoj a řediteli Národního bezpečnostního úřadu spolupracovat s ministrem 
vnitra při naplňování opatření a dále uložila členům vlády a vedoucím ostatních 
ústředních správních úřadů plnit úkoly jako společný úkol, a to do doby ukončení 
realizace Projektu. 

 Usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2016 č. 1055 k aktualizaci Exportní 
strategie České republiky 2012 – 2020 vláda schválila aktualizaci Exportní strategie 
České republiky 2012 – 2020, obsaženou v části III materiálu čj. 1501/16; uložila 
ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku 
a ministrem financí, ministry zahraničních věcí, zemědělství, obrany a ministryní pro 
místní rozvoj zajistit implementaci aktualizované Exportní strategie.  



 

110 

 Usnesením vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1121 o Plánu legislativních prací 
vlády na rok 2017 vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů 
státní správy zajistit splnění úkolů vyplývajících ze schváleného Plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1129 o Koncepci rozvoje národního 
metrologického systému České republiky pro období let 2017 - 2021 vláda 
schválila Koncepci rozvoje národního metrologického systému České republiky pro 
období let 2017 – 2021 (dále jen „Koncepce“) a uložila ministru průmyslu a obchodu, 
1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům vnitra, dopravy, 
zemědělství, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministru zdravotnictví, 
ministryni pro místní rozvoj a ministru životního prostředí zajistit realizaci úkolů 
obsažených v Koncepci. 

 Usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 4 o výběru nových lokalit pro rozvoj 
státem podpořených průmyslových zón vláda vzala na vědomí informaci o výběru 
nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón obsaženou v části III 
materiálu čj. 1165/16 a investicích v předpokládané výši 573,8 mil. Kč v rámci realizace 
průmyslových zón ve vybraných lokalitách, a to Cheb II v Karlovarském kraji, Veselí 
nad Moravou v Jihomoravském kraji a Moravské Budějovice v kraji Vysočina 
a informace o možnosti realizace dalších prověřovaných lokalit, Sokolov - Staré Sedlo 
v Karlovarském kraji a Rokycany v Plzeňském kraji, a to v případě, že u těchto lokalit 
budou splněny nezbytné podmínky pro realizaci dříve než u lokalit uvedených v bodě 
I/1 tohoto usnesení, souhlasila s další přípravou a realizací státem podpořených 
průmyslových zón ve vybraných lokalitách uvedených v bodě I tohoto usnesení, 
a to v souladu se schválenou programovou dokumentací a uložila 1. místopředsedovi 
vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům životního prostředí, vnitra, 
zahraničních věcí, obrany, zdravotnictví, spravedlnosti, dopravy, zemědělství, kultury 
a ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, školství, mládeže 
a tělovýchovy poskytovat nezbytnou součinnost při realizaci přípravy a výstavby 
průmyslových zón podle bodu I tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 12 o 1. aktualizaci Akčního plánu 
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do 
roku 2020 vláda schválila 1. aktualizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury 
pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále jen „Akční plán“) 
a uložila ostatním ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 
a) poskytnout ministru vnitra a předsedovi Rady vlády pro informační společnost 
součinnost nutnou ke splnění úkolu uvedeného v bodě II/1 tohoto usnesení a za tímto 
účelem uvolnit odborníky za jimi řízená ministerstva nebo ústřední správní úřady do 
realizačních týmů, b) oznamovat do zavedené centrální evidence připravované projekty 
v oblasti prostorových informací ve své gesci Ministerstvu vnitra podle pokynů 
uveřejněných na www.geoinfostrategie.gov.cz. 

 Usnesením vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 34 o Národním akčním plánu adaptace 
na změnu klimatu vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 
obsažený v části III materiálu č. j. 1704/16 s úpravami podle písemně předloženého 
návrhu a uložila členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a 
předsedovi Technologické agentury České republiky realizovat úkoly obsažené 
v Národním akčním plánu. 



 

111 

 Usnesením vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 42 o aktualizaci Akčního plánu na 
podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky pro rok 2017 
vláda schválila aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu 
a zaměstnanosti České republiky pro rok 2017 (dále jen „Akční plán“) a uložila 1.) 
předsedovi vlády, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, 
místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministryni pro místní rozvoj, 
ministrům dopravy, zemědělství, životního prostředí, průmyslu a obchodu, ministryním 
práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy zajistit na úrovni rozšířené 
porady ekonomických ministrů a sociálních partnerů projednání zpráv o plnění opatření 
uvedených v Akčním plánu, 2.) členům vlády předkládat předsedovi vlády čtvrtletně 
zprávu o plnění opatření a indikátorů uvedených v Akčním plánu, které se týkají jejich 
resortní působnosti. 

 Usnesením vlády ze dne 25. ledna 2017 č. 57 o Koncepci nákladní dopravy pro 
období 2017-2023 s výhledem do roku 2030 vláda schválila Koncepci nákladní 
dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030 (dále jen „Koncepce“) 
a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 
spolupracovat na zabezpečení cíle a opatření Koncepce. 

 Usnesením vlády ze dne 25. ledna 2017 č. 79 o Koncepci operační přípravy 
státního území České republiky vláda schválila Koncepci operační přípravy státního 
území České republiky (dále jen „Koncepce“) a uložila členům vlády, předsedovi 
Správy státních hmotných rezerv a předsedovi Českého telekomunikačního úřadu 
realizovat úkoly obsažené v Koncepci. 

 Usnesením vlády ze dne 15. února 2017 č. 119 k dokumentu Aliance Společnost 
4.0 vláda schválila ustavení Aliance Společnost 4.0 a uložila členům vlády aktivně 
spolupracovat s koordinátorem digitální agendy a aktivně se zapojit do činnosti Aliance 
Společnost 4.0 a naplňování opatření, která vzejdou z její činnosti. 

 Usnesením vlády ze dne 15. února 2017 č. 124 o Koncepci podpory udržení 
a rozvoje vojenských tradic v letech 2019 až 2024 vláda schválila Koncepci podpory 
udržení a rozvoje vojenských tradic v letech 2019 až 2024 (dále jen „Koncepce“) 
a uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryním práce 
a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, ministru pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu a ministrům životního prostředí, zemědělství, 
vnitra, zdravotnictví, obrany, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, dopravy a kultury 
zvážit možnost spoluúčasti na plnění úkolů uvedených v Koncepci. 

 Usnesením vlády ze dne 20. února 2017 č. 135 o Akčním plánu rozvoje sociálních 
služeb na období let 2017 a 2018 k Národní strategii rozvoje sociálních služeb na 
období let 2016 až 2025 vláda schválila Akční plán rozvoje sociálních služeb na 
období let 2017 a 2018 k Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období let 2016 
až 2025 a ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizovat ve spolupráci 
s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministry vnitra, 
zdravotnictví a ministryní pro místní rozvoj podle jednotlivých opatření úkoly uvedené 
v akčním plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 8. března 2017 č. 171 k Aktualizovanému Akčnímu plánu 
pro rozvoj digitálního trhu a 3. zprávě o implementaci Akčního plánu pro rozvoj 
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digitálního trhu vláda schválila Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, 
vzala na vědomí 3. zprávu o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu 
a uložila členům vlády 1.) průběžně spolupracovat na plnění opatření, 2.) zohledňovat 
otázku digitalizace ekonomiky a společnosti a zároveň opatření v připravovaných 
strategických dokumentech. 

 Usnesením vlády ze dne 13. března 2017 č. 194 o aktualizaci Obranné strategie 
České republiky vláda schválila aktualizaci Obranné strategie České republiky 
a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vycházet 
z aktualizované Obranné strategie České republiky při zpracování a realizaci 
koncepčních dokumentů a legislativních opatření v oblasti obrany. 

 Usnesením vlády ze dne 22. března 2017 č. 207 o Politice ochrany klimatu 
v České republice vláda schválila Politiku ochrany klimatu, obsaženou v části III 
materiálu čj. 200/17 (dále jen „Politika“) a uložila členům vlády a vedoucím ostatních 
správních úřadů a) řídit se Politikou a jejími cíli při zpracování koncepčních dokumentů 
v působnosti jimi řízených ministerstev a úřadů, b) realizovat opatření v souladu 
s Politikou, c) spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí v rámci 
vyhodnocování a aktualizace Politiky. 

 Usnesením vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 292 ke Strategickému rámci Česká 
republika 2030 vláda schválila Strategický rámec Česká republika 2030, obsažený 
v části III materiálu čj. 368/17 (dále jen „Strategický rámec) a uložila 1. členům vlády 
a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a) vycházet při zpracování 
a aktualizaci strategických dokumentů ze Strategického rámce a z Metodiky přípravy 
veřejných strategií podle usnesení vlády ze dne 2. května 2013 č. 318 a ve spolupráci 
s Úřadem vlády zajišťovat soulad resortních strategických dokumentů a programů s cíli 
Strategického rámce, b) poskytnout Úřadu vlády součinnost při přípravě návrhu 
implementačního dokumentu Strategického rámce, 2. ministryni pro místní rozvoj 
umožnit využití Databáze strategií jakožto technického nástroje pro rozvoj strategické 
práce v České republice pro implementaci Strategického rámce, 3. předsedovi vlády 
a) předložit vládě do 30. listopadu 2017 implementační dokument Strategického rámce, 
b) předložit vládě za každé dva roky Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti, která 
bude na základě indikátorů vyhodnocovat stav a trendy kvality života a její udržitelnosti 
v České republice, součástí Zprávy bude rovněž vyhodnocení naplňování cílů 
Strategického rámce a doporučení k jeho případné aktualizaci, c) zabezpečit 
zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 
4. předsedovi vlády ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí zajistit nastavení 
efektivního mechanismu pro sledování koherence politik pro udržitelný rozvoj v Radě 
vlády pro udržitelný rozvoj, Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci a Výboru pro 
Evropskou unii do 31. prosince 2018, 5. předsedovi vlády ve spolupráci s ministryní pro 
místní rozvoj a ministrem životního prostředí zajistit metodickou roli při zavádění 
principů udržitelného rozvoje do praxe, při rozvoji nástrojů k podpoře udržitelného 
rozvoje a při naplňování strategických cílů v oblasti Dobrého vládnutí a jejich 
zohlednění při rozvoji veřejné správy a strategického řízení a plánování, 6. ministru 
životního prostředí jakožto gestorovi místní Agendy 21 vyčlenit každoročně částku 
650.000 Kč v rámci rozpočtu Ministerstva životního prostředí na zajištění expertního 
hodnocení místní Agendy 21 podle aktuální metodiky a její koordinaci. 
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 Usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 347 k realizaci úplného 
elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními 
orgány státní správy vláda uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 
orgánů státní správy a) zajistit do 31. prosince 2017 v souvislosti s usnesením vlády ze 
dne 30. března 2016 č. 265, k návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, pro zajištění realizace úplného elektronického podání a dále 
v souvislosti s povinným příjmem elektronických faktur ve strukturovaném formátu od 
roku 2018 podle Evropské směrnice 2014/55/EU ve svých úřadech a jim podřízených 
organizačních složkách státu úpravy příslušných interních směrnic a metodických 
postupů umožňujících příjem a následné zpracování úplného elektronického podání 
i elektronických faktur a dále zajistit analýzy odpovídajících informačních systémů, 
souvisejících s životním cyklem úplného elektronického podání i elektronických faktur 
(zejména spisových služeb, ekonomických informačních systémů, systémů pro správu 
dokumentů, agendových informačních systémů, případně systémů souvisejících); 
b) zajistit do 31. prosince 2018 ve svých úřadech a jim podřízených organizačních 
složkách státu přijímání tzv. elektronických faktur ve formátech, které budou 
definovány specifikací standardů tak, jak předepisuje Evropská směrnice 2014/55/EU, 
a dále pak ve formátu popsaném vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností 
užívání a provozování informačního systému datových schránek, § 4 podle přílohy 3, 
části I. písmena u), ve verzi 5.2 a vyšší, zejména ve verzi 6.0 s tím, že „elektronickou 
fakturou“ se zde rozumí faktura, která byla vystavena, předána a přijata 
ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované 
a elektronické zpracování. 

 Usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 350 o Akčním plánu k provedení 
nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických 
komunikací vláda schválila Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu 
plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, uvedený v části III materiálu 
čj. 453/17 (dále jen „Akční plán“) a uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku 
a ministru financí, ministrům průmyslu a obchodu, vnitra, kultury, obrany, ministryni pro 
místní rozvoj, předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu a koordinátorovi 
digitální agendy České republiky spolupracovat na plnění opatření uvedených 
v Akčním plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 355 k Vyhodnocení Akčního plánu 
implementace Politiky druhotných surovin České republiky a k aktualizaci úkolů 
pro období let 2017 a 2018 vláda schválila Vyhodnocení plnění Akčního plánu 
implementace Politiky druhotných surovin České republiky a aktualizaci úkolů pro 
období let 2017 a 2018, uvedené v části III materiálu čj. 451/17, změnila usnesení 
vlády ze dne 15. září 2014 č. 755, k Politice druhotných surovin České republiky, tak, 
že se bod II/1 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: „1. ministru průmyslu 
a obchodu realizovat cíle a opatření stanovená v Politice v kapitole 4 v souladu se 
stanoviskem z procesu posuzování vlivu na životní prostředí (dále jen „SEA“) 
a předkládat vládě její vyhodnocení a aktualizaci jednou za 4 roky, vždy ke dni 
31. prosince“ a uložila 1. ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí, dopravy, 
ministryním pro místní rozvoj a školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucímu Úřadu 
vlády a předsedkyni Českého statistického úřadu plnit úkoly v rozsahu stanovené 
gesce, uvedené v příloze tohoto usnesení, 2. ministru průmyslu a obchodu a) předložit 
vládě do 31. prosince 2018 souhrnné vyhodnocení plnění úkolů uvedených v příloze 
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tohoto usnesení společně s vyhodnocením a aktualizací Politiky druhotných surovin 
České republiky, b) seznámit subjekty uvedené v bodě IV tohoto usnesení s tímto 
usnesením, 3. členům vlády, vedoucímu Úřadu vlády a předsedkyni Českého 
statistického úřadu spolupracovat s ministrem průmyslu a obchodu na plnění úkolů 
v rozsahu stanovené spolupráce uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 Usnesením vlády ze dne 15. května 2017 č. 374 k aktualizaci č. 1 Implementační-
ho plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) 
v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) vláda schválila 
aktualizaci č. 1 Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních 
dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 
– (dále jen „aktualizovaný Implementační plán“), který nahrazuje Implementační plán 
k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do 
roku 2020 (s výhledem do roku 2050) schválený usnesením vlády ze dne 15. června 
2016 č. 538 a uložila 1. ministru dopravy předložit vládě do 30. června 2018 aktualizaci 
č. 2 Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních 
systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050), 
2. vedoucím ostatních ústředních správních úřadů spolupracovat s ministrem dopravy 
při realizaci aktualizovaného Implementačního plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 389 o Programu rozvoje rychlých 
železničních spojení v České republice vláda schválila Program rozvoje rychlých 
železničních spojení v České republice, uvedený v části III materiálu čj. 493/17, jako 
výchozí strategický dokument pro problematiku řešení rozvoje rychlých železničních 
spojení a uložila 1. ministru dopravy a) zahájit prostřednictvím Správy železniční 
dopravní cesty, s. o., procesy v přípravě novostaveb vysokorychlostních železničních 
tratí v rámci systému Rychlých spojení, b) předložit vládě do 31. března 2018 a dále 
každý další kalendářní rok informaci o aktuálním stavu přípravy jednotlivých 
vysokorychlostních tratí v rámci systému Rychlých spojení, c) předložit vládě návrh na 
jmenování meziresortního řídícího a pracovního týmu programu Rychlých spojení 
včetně návrhu na stanovení jeho organizačního začlenění za účasti zástupců 
Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva zdravotnictví, Státního fondu dopravní infrastruktury a Správy železniční 
dopravní cesty, s. o., d) stanovit do 31. prosince 2017 zásady návrhu novostaveb 
vysokorychlostních železničních tratí, e) sledovat v maximální možné míře pro novou 
vysokorychlostni síť v České republice parametr návrhové rychlosti 300 až 350 
km/hod, pokud to bude z hlediska geografických poměrů a zejména z hlediska 
investičních a provozních nákladů opodstatněné, 2. ministru dopravy zajistit 
ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj územní ochranu pro nově připravovaný 
rozsah dopravní infrastruktury Rychlých spojení, 3. ministru dopravy navrhnout 
ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministry průmyslu a obchodu, zemědělství 
a životního prostředí legislativní úpravy k urychlení získání povolovacích rozhodnutí 
liniových staveb, 4. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů poskytnout 
součinnost ministru dopravy při projektové přípravě nové dopravní infrastruktury 
v zájmu nalezení proveditelného, územně umístitelného a z hlediska ochrany přírody 
a krajiny přijatelného technického řešení včetně finančního zajištění.  

 Usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 407 o Akčním plánu Auditu národní 
bezpečnosti vláda schválila Akční plán Auditu národní bezpečnosti, uvedený v části III 
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materiálu čj. V205/2017 (dále jen „Akční plán“) a uložila 1. gestorům jednotlivých 
opatření Akčního plánu zajistit jejich plnění, 2. ministru vnitra předložit Bezpečnostní 
radě státu v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 vždy do 30. dubna každého uvedeného 
roku vyhodnocení plnění Akčního plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 14. června 2017 č. 441 o Surovinové politice České 
republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů vláda schválila Surovinovou 
politiku České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, uvedenou v části 
III materiálu čj. 569/17 (dále jen „Surovinová politika“) a uložila 1. členům vlády 
realizovat priority a cíle Surovinové politiky, a to v souladu s požadavky vyplývajícími 
ze Stanoviska posuzování vlivů Surovinové politiky na životní prostředí (stanovisko 
SEA), uvedeném v části IV materiálu čj. 569/17, (body 2 až 5 bez MMR) a zrušila 
usnesení vlády ze dne 13. prosince 1999 č. 1311, k Surovinové politice v oblasti 
nerostných surovin a jejich zdrojů. 

 Usnesením vlády ze dne 14. června 2017 č. 444 o Národní strategii otevřeného 
přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020 vláda 
schválila Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým 
informacím na léta 2017 až 2020, uvedenou v části III materiálu čj. 587/17 (dále jen 
„Národní strategie“) a uložila 1. místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace 
a) zpracovat a vládě do 31. prosince 2017 předložit Akční plán k Národní strategii, 
b) pravidelně jedenkrát ročně vyhodnocovat plnění Akčního plánu k Národní strategii, 
2. členům vlády, předsedům Akademie věd České republiky, Grantové agentury České 
republiky, Technologické agentury České republiky a vedoucím ostatních ústředních 
orgánů státní správy zabezpečovat priority Národní strategie. 

 Usnesením vlády ze dne 10. července 2017 č. 504 o Hlavních oblastech státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018 vláda 
schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 
pro rok 2018, uvedené v příloze tohoto usnesení a uložila 1. ministru pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace ve spolupráci s ministryněmi práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, 
ministry školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, kultury, obrany, průmyslu 
a obchodu, spravedlnosti, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství, 
a 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí a vedoucímu Úřadu vlády 
zpracovat a vládě do 31. května 2018 předložit návrh Hlavních oblastí státní dotační 
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019, 2. ministryním práce 
a sociálních věcí, pro místní rozvoj, ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, 
dopravy, kultury, obrany, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, vnitra, zahraničních věcí, 
zdravotnictví, zemědělství a 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí 
a vedoucímu Úřadu vlády konzultovat jednotlivé dotační programy s Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže pokud se jedná o jejich soulad s článkem 107 
odstavcem 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

 Usnesením vlády ze dne 10. července 2017 č. 509 o Meziresortní koncepci 
podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 vláda 
schválila Meziresortní koncepci podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023 
s výhledem do roku 2030, obsaženou v části III materiálu čj. 714/17 (dále jen 
„Koncepce“) a uložila 4. členům vlády, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost, předsedovi Správy státních hmotných rezerv, řediteli Bezpečnostní 
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informační služby a řediteli Národního bezpečnostního úřadu systematicky 
spolupracovat s ministrem vnitra při realizaci opatření Koncepce a při vytváření 
podmínek pro rozvoj bezpečnostního výzkumu v České republice (1 až 3 bez MMR).  

 Usnesením vlády ze dne 10. července 2017 č. 511 ke Zprávě o výsledcích 
finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016 vláda vzala na vědomí Zprávu 
o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016 a uložila členům vlády 
a vedoucím ostatních správních úřadů zaměření finanční kontroly a interní audity 
zejména na odhalování porušování rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, na odhalování skutečností 
nasvědčujících spáchání trestného činu při hospodaření s finančními prostředky 
a majetkem, na dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Vláda dále uložila členům vlády a vedoucím ostatních 
správních úřadů zajistit vyhodnocení plnění úkolů a dosažené výsledky zahrnout do 
Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 předkládané vládě. 

 Usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 528 o Koncepci ochrany před 
následky sucha pro území České republiky vláda schválila Koncepci ochrany před 
následky sucha pro území České republiky, obsaženou v části III materiálu čj. 740/17 
(dále jen „Koncepce“) a uložila 1. ministru zemědělství, 1. místopředsedovi vlády 
a ministru životního prostředí, ministrům vnitra, dopravy, průmyslu a obchodu, 
ministryni pro místní rozvoj, ministrům zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 
obrany, financí a místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace respektovat 
a prosazovat Koncepci v řídicích, metodických a organizačních pokynech, zasadit se 
o realizování opatření k omezení následků sucha obsažených v Koncepci a k tomu 
zabezpečovat potřebné finanční zdroje, 2. ministru zemědělství a 1. místopředsedovi 
vlády a ministru životního prostředí a) zajistit finanční prostředky k naplňování cílů 
Koncepce, pro účely realizace přednostně využívat Evropské fondy, národní zdroje 
využívat komplementárně, b) Koncepci zveřejnit, 3. ministru zemědělství 
a 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí ve spolupráci s ministry 
průmyslu a obchodu, vnitra a zdravotnictví realizovat opatření navržená v Koncepci ve 
vazbě na další koncepční a strategické materiály ke změně klimatu, zpracovat 
informaci o naplňování Koncepce a předložit jí vládě na vědomí do 31. prosince 2022. 

 Usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 530 o Národním programu 
environmentálního značení (NPEZ) – aktualizaci 2017 vláda schválila Národní 
program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017, obsažený v části III 
materiálu čj. 761/17 (dále jen „Národní program“) a uložila 1. 1. místopředsedovi vlády 
a ministru životního prostředí a) institucionálně zabezpečit fungování a činnosti v rámci 
Národního programu, b) koordinovat realizaci Národního programu, c) zajistit 
zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů využívat v resortech 
Národní program a podporovat jeho využívání podnikatelskou sférou rozvíjením 
resortních podpůrných programů tam, kde je to možné. 

 Usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 553 k aktualizovanému Národnímu 
implementačnímu plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech v České republice na léta 2018 - 2023 jej vláda vzala na vědomí 
a uložila 1. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, aby ve spolupráci 
s ministryní pro místní rozvoj, ministry dopravy, průmyslu a obchodu, zemědělství, 
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obrany, zdravotnictví, financí a školství, mládeže a tělovýchovy zajistil provádění 
Plánu, 2. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí předložit vládě 
informaci o plnění Plánu do 31. října 2021.  

 Usnesením vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 578 ke Strategii pro uplatňování 
českých občanů v mezinárodních organizacích vláda schválila předloženou 
Strategii pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích, která je 
obsažena v části III. materiálu čj. 892/17, zřídila s účinností od 1. října 2017 funkci 
vládního zmocněnce pro mezinárodní organizace podle bodu 8 Strategie pro 
uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích; jmenovala s účinností od 
1. října 2017 JUDr. Petra Gajduška, LL. M., M. St., do funkce vládního zmocněnce pro 
mezinárodní organizace a uložila 1. ministru zahraničních věcí zajistit naplňování 
Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích, 2. ostatním 
členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy poskytnout 
ministru zahraničních věcí potřebnou součinnost při naplňování Strategie pro 
uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích. 

 Usnesením vlády ze dne 18. září 2017 č. 654 o Koncepci rodinné politiky vláda 
schválila Koncepci rodinné politiky, obsaženou v části III materiálu čj. 870/17; (dále jen 
„Koncepce“) a uložila 1. ministryni práce a sociálních věcí a) informovat každoročně 
k 15. květnu vládu o opatřeních učiněných pro podporu rodin za uplynulý kalendářní 
rok, jejich finančních dopadech jak na státní rozpočet, tak na situaci rodin a o pokroku 
realizace opatření navrhnutých v Koncepci, b) počínaje rokem 2017 připravit každé tři 
roky komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů financovaný z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož výstupy budou promítnuty do přípravy 
Zprávy o rodině a Koncepce rodinné politiky, c) počínaje rokem 2017 připravit každé tři 
roky komplexní Zprávu o rodině předložit ji vládě pro informaci a vyhradit na tuto 
zprávu finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, 
d) připravit ve spolupráci s ostatními resorty každých pět let aktualizovanou Koncepci 
rodinné politiky, e) připravit každoročně Fórum rodinné politiky, do kterého budou 
zapojeni významní aktéři z oblasti české i zahraniční rodinné politiky, a vyhradit na toto 
fórum finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, 
f) realizovat opatření uvedená v Koncepci v rámci své působnosti a spolupracovat na 
realizaci těchto opatření, 2. ministryni pro místní rozvoj, ministrům školství, mládeže 
a tělovýchovy, zdravotnictví, pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, průmyslu 
a obchodu, financí a vnitra realizovat opatření uvedená v Koncepci v rámci své 
působnosti a spolupracovat na realizaci těchto opatření. 

 Usnesením vlády ze dne 18. září 2017 č. 658 k technické revizi Implementačních 
plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 
2014 – 2020 týkající se projektů financovaných z evropských strukturálních 
fondů vláda schválila technickou revizi Implementačních plánů Strategického rámce 
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 týkající se projektů 
financovaných z evropských strukturálních fondů včetně jejich příloh, obsaženou 
v části III materiálu čj. 977/17 a uložila 1. gestorům realizace Implementačních plánů 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 
poskytovat součinnost a spolupracovat při realizaci aktivit a opatření naplňující dané 
Implementačními plány, 2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení 
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.  
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 Usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č. 684 o Akčním plánu pro Společnost 4.0 
vláda schválila Akční plán pro Společnost 4.0, obsažený v části III materiálu čj. 989/17 
(dále jen „Akční plán“), zrušila usnesení vlády ze dne 26. srpna 2015 č. 694, k Akčnímu 
plánu pro rozvoj digitálního trhu a uložila 1. členům vlády a) průběžně spolupracovat při 
plnění opatření, která se týkají jejich resortní působnosti a jsou obsažená v části III 
materiálu čj. 989/17, b) zohledňovat otázku digitalizace ekonomiky a společnosti 
a zároveň opatření uložená v části III materiálu čj. 989/17 v připravovaných 
strategických dokumentech, c) předkládat koordinátorovi digitální agendy nejpozději ke 
dni 15. května daného kalendářního roku, za uplynulý rok, zprávu o plnění opatření 
uvedených v Akčním plánu, která se týkají jejich resortní působnosti, 2. předsedovi 
vlády a) předkládat vládě pro informaci vždy ke dni 30. června daného kalendářního 
roku, za uplynulý rok, zprávu o implementaci Akčního plánu, b) předložit vládě 
do 31. prosince 2018 aktualizaci Akčního plánu, c) předložit vládě do 31. prosince 2020 
souhrnnou informaci o plnění Akčního plánu, na základě které bude rozhodnuto 
o dalším postupu. 

 Usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č. 686 o Memorandu o budoucnosti 
automobilového průmyslu v České republice a Akčním plánu o budoucnosti 
automobilového průmyslu v České republice Český automobilový průmysl 2025 
vláda schválila Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České 
republice, obsažené v části III materiálu čj. 1024/17 (dále jen „Memorandum“), Akční 
plán o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice Český automobilový 
průmysl 2025, obsažený v části IV materiálu čj. 1024/17 (dále jen „Akční plán“), 
zmocnila ministra průmyslu a obchodu k podpisu Memoranda se Sdružením 
automobilového průmyslu a uložila 1. ministru průmyslu a obchodu a) zveřejnit Akční 
plán a Memorandum na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, 
b) předložit vládě informaci o plnění opatření uvedených v Memorandu a v Akčním 
plánu do 31. prosince 2018 a poté každé následující dva roky, c) zajistit zveřejnění 
tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,  
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministrům průmyslu 
a obchodu, dopravy, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, ministrům 
vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, financí a místopředsedovi vlády pro vědu 
výzkum a inovace zajistit realizaci opatření uvedených v Memorandu, 3. členům vlády 
zohlednit Akční plán a Memorandum při realizaci střednědobých politik jejich resortů 
a při přípravě návrhů souvisejících právních předpisů, 4. 1. místopředsedovi vlády 
a ministru životního prostředí, ministru dopravy, ministryním pro místní rozvoj, práce 
a sociálních věcí, ministrům vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, financí 
a místopředsedovi vlády pro vědu výzkum a inovace spolupracovat s ministrem 
průmyslu a obchodu na přípravě informace o plnění opatření uvedených v Memorandu 
a v Akčním plánu. 

 Usnesením vlády ze dne 11. října 2017 č. 718 k zaměření národní investiční 
strategie – investičního plánu České republiky jej vláda vzala na vědomí a uložila 
1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí, ministryní pro místní 
rozvoj, místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace dále rozpracovat zaměření 
národní investiční strategie – investičního plánu České republiky v souladu s harmo-
nogramem obsaženým v části III materiálu č.j. 1064/17 a do 30. června 2019 předložit 
vládě Národní investiční strategii – investiční plán České republiky, 2. členům vlády 
spolupracovat s ministrem průmyslu a obchodu a vedoucím Úřadu vlády při tvorbě 
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Národní investiční strategie – investičního plánu České republiky, 3. místopředsedovi 
vlády pro vědu, výzkum a inovace projednat Národní investiční strategii – investiční 
plán České republiky s Radou pro vědu, výzkum a inovace.  

 Usnesením vlády ze dne 11. října 2017 č. 720 o Vizi rozvoje autonomní mobility 
vláda schválila Vizi rozvoje autonomní mobility, obsaženou v části III materiálu 
čj. 1046/17 a uložila ministru dopravy ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími 
ostatních ústředních správních úřadů 1. zpracovat a předložit vládě do 30. června 2018 
Akční plán autonomního řízení, 2. podpořit a realizovat testování a provoz 
autonomních vozidel na parkovací ploše, v dálničním či mimoměstském silničním 
provozu a v městském provozu, 3. zpracovat studii proveditelnosti záměru výstavby 
testovacího polygonu v podmínkách České republiky, která doporučí další postup 
výstavby a provozování tohoto polygonu, 4. jednat se sousedními státy o spolupráci na 
přeshraničním testování autonomních vozidel, o jejich zavádění do silničního provozu 
a spolupráci v oblasti autonomní mobility formou společně řešených projektů, 
5. realizovat další opatření pro rozvoj autonomní mobility obsažená v části III/16 
materiálu čj. 1046/17. 

 Usnesením vlády ze dne 11. října 2017 č. 733 o Koncepci rozvoje probace 
a mediace do roku 2025 vláda schválila Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 
2025, obsaženou v části III materiálu čj. 1101/17 (dále jen „Koncepce“) a uložila 

1. ministru spravedlnosti a) zpracovávat průběžně akční plány Koncepce na roční 
období a o jejich plnění informovat vládu, b) zajistit plnění úkolů vyplývajících 
z Koncepce podle aktuálních možností státního rozpočtu České republiky, 2. členům 
vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a) naplňovat ve spolupráci 
s ministrem spravedlnosti Koncepci, b) zohledňovat cíle Koncepce při zpracovávání 
legislativních změn. 

 Usnesením vlády ze dne 23. října 2017 č. 752 o Národním akčním plánu pro 
byznys a lidská práva na období 2017 - 2022 vláda schválila Národní akční plán pro 
byznys a lidská práva na období 2017 – 2022, obsažený v části III materiálu 
čj. 1076/17 (dále jen „akční plán“) a uložila 1. členům vlády plnit opatření uvedená 
v akčním plánu, 2. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předložit 
průběžnou a závěrečnou zprávu o plnění akčního plánu v termínech v něm uvedených.  

 Usnesením vlády ze dne 6. listopadu 2017 č. 794 k Souhrnné zprávě o stavu 
připravenosti ústředních orgánů státní správy na povinné přijímání úplného 
elektronického podání a elektronických faktur vláda vzala na vědomí Souhrnnou 
zprávu o stavu připravenosti ústředních orgánů státní správy na povinné přijímání 
úplného elektronického podání a elektronických faktur, obsaženou v části II materiálu 
čj. 1104/17. Vláda uložila 1. ministru vnitra, aby do 22. listopadu 2017 připravil kontrolní 
„check-listy“ k problematice příjmu elektronických faktur u veřejnoprávních původců 
a kontrolní „check-listy“ pro příjem úplného elektronického podání, a to zejména 
s ohledem na právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby a v oblasti služeb 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 2. členům vlády a vedoucím ostatních 
ústředních orgánů státní správy zaslat nejpozději do 15. prosince 2017 koordinátorovi 
digitální agendy a) vyplněné materiály uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, b) doplněné 
materiály podle usnesení vlády z 10. května 2017 č. 347, k realizaci úplného 
elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředních orgánů 
státní správy; 3. koordinátorovi digitální agendy ČR a) rozeslat materiály uvedené 
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v bodě 1 a 2 tohoto usnesení členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů 
státní správy, b) předložit vládě ve spolupráci s ministrem vnitra do 31. ledna 2018 
souhrnnou zprávu o informacích z materiálů uvedených v bodě 1 a 2 tohoto usnesení. 
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11. Seznam mezinárodních smluv a ujednání 
organizačně technického obsahu v gesci MMR, 
resp. týkajících se působnosti MMR  

11.1. Mezinárodní smlouvy a ujednání organizačně 
technického obsahu v gesci MMR 

11.1.1. Cestovní ruch 

 Název 
Odbor / 
Typ sm. 

Místo / 
podpis / 
platnost 

Sb., Sb.m.s. / 
č. usn. vlády 

1.01 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
turistického ruchu mezi ČSSR 
a Socialistickou federativní republikou 
Jugoslávií (platné pro Republiku 
Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu a 
Srbsko a Černou Horu) 

OCR 
B/V 

Bělehrad,  
14. 3. 1964 
  3. 7. 1964 

10/1965 Sb. 
Zrušeno 
56/2000 
Sb.m.s., 
59/2000 
Sb.m.s. 

1.02 

Protokol o jednání představitelů 
ministerstva zahraničního obchodu 
ČSSR a Svazového sekretariátu pro 
hospodářství Socialistické federativní 
republiky Jugoslávie v oblasti 
cestovního ruchu (platné pro 
Svazovou republiku Jugoslávie) 

OCR 
B/R 

Bělehrad, 
18. 4. 1969 
18. 4. 1969 

 

1.03 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Bulharské lidové republiky 
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  

OCR 
B/V 

Praha, 
2. 2. 1972 
28. 6. 1972 

Vyhláška 
č. 74/1972 Sb. 

1.04 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Svazu sovětských socialistických 
republik o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu (platné pro Ruskou 
federaci) 

OCR 
B/V 

Moskva, 
8. 6. 1972 
9. 2. 1973 

Vyhláška 
č.126/1973 Sb. 
Zrušeno 
sdělením 
č. 81/2000 
Sb.m.s. 

1.05 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Maďarské lidové republiky 
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/V 

Bratislava, 
22. 6. 1972 
  5. 2. 1973 

Vyhláška 
č. 122/1973 Sb. 

1.06 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Rumunské socialistické republiky 
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/V 

Praha,  
3. 11. 1972 
2. 5. 1973 

Vyhláška 
č. 97/1973 Sb. 

1.07 
Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi ČSSR  
a Kyperskou republikou 

OCR 
B/V  

Nikósie,  
8. 5. 1974 
7. 2. 1975 

Vyhláška 
č. 93/1975 Sb. 

1.08 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Kubánské republiky  
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  

OCR 
B/V 

Havana, 
12. 12. 1977 
23. 08. 1978 

Vyhláška 
č. 13/1979 Sb. 
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 Název 
Odbor / 
Typ sm. 

Místo / 
podpis / 
platnost 

Sb., Sb.m.s. / 
č. usn. vlády 

1.09 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Finské republiky  
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/V 

Praha, 
20. 12. 1977 
14. 10. 1978 

Vyhláška 
č. 141/1978 Sb. 

1.10 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Francouzské republiky  
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/V 

Paříž, 
3. 5. 1978 
1. 3. 1979 

Vyhláška 
č. 54/1979 Sb. 

1.11 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Jemenské lidově demokratické 
republiky o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu  

OCR 
B/V 

Aden,  
28. 01. 1980 
  4. 12. 1985 

 

1.12 

Dohoda mezi Federálním 
ministerstvem zahraničního obchodu 
ČSSR a Národní organizací cestovního 
ruchu Řecka o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu a Protokol z roku 
1987 

OCR 
B/R 

Praha, 
27. 3. 1980 
26. 4. 1980 

 

1.13 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Maltské republiky  
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/V 

La Valleta, 
26. 5. 1981 
15. 5. 1982 

 

1.14 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Turecké republiky  
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/V 

Praha, 
30. 6. 1981 
24. 9. 1981 

 

1.15 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Polské lidové republiky  
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/V 

Varšava,  
16. 6. 1986 
15. 9.1986 

30/1988 Sb. 

1.16 
Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou 
Syrské arabské republiky  
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/V 

Praha, 
8. 4. 1988 
30. 7. 1988 

146/1988 Sb. 

1.17 
Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi vládou ČSFR 
a vládou Tuniské republiky  

OCR 
B/V 

Tunis, 
4. 12. 1990 
25. 2. 1992 

 

1.18 

Dohoda mezi Ministerstvem obchodu 
a cestovního ruchu České republiky 
a Radou pro cestovní ruch a dopravu 
vlády Kanárských ostrovů 
o spolupráci v cestovním ruchu  

OCR 
B/R 

Brno, 
9. 1. 1992 
9. 1. 1992 

 

1.19 

Memorandum o spolupráci v cestovním 
ruchu mezi Ministerstvem obchodu 
a cestovního ruchu České republiky 
a Ministerstvem obchodu , spotřeby 
a turismu Katalánské vlády 

OCR 
B/R 

Barcelona, 
25. 4.1992 
25. 4. 1992 

 

1.20 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi vládou ČR 
a spolkovou vládou Rakouské 
republiky  

OCR 
B/V 

Salzburg, 
19. 8. 2003 
  1. 5. 2004 

Sdělení MZV 
č. 92/2004 
Sb.m.s. 
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 Název 
Odbor / 
Typ sm. 

Místo / 
podpis / 
platnost 

Sb., Sb.m.s. / 
č. usn. vlády 

1.21 

Protokol o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky 
a Ministerstvem turistiky republiky 
Černá Hora 

OCR 
B/R 

Budva, 
27. 4. 2001 
27. 4. 2001 

Sdělení MZV 
č. 127/2004 
Sb.m.s. 

1.22 

Smlouva mezi Ministerstvem pro místní 
rozvoj České republiky a Ministerstvem 
pro ochranu životního prostředí 
a místní rozvoj Lotyšské republiky 
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/R 

Riga,  
11. 5. 2001 
11. 5. 2001 

Sdělení MZV 
č. 126/2004 
Sb.m.s. 

1.23 

Memorandum o porozumění o rozvoji 
spolupráce v oblasti cestovního ruchu 
mezi Ministerstvem pro místní rozvoj 
České republiky a Ministerstvem 
cestovního ruchu Rumunska 

OCR 
Praha, 
13. 3.2002 
13. 3. 2002 

Sdělení MZV 
č. 120/2004 
Sb.m.s. 

1.24 

Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky 
a Ministerstvem infrastruktury 
Mongolska 

OCR 
Praha, 
16. 4. 2002 
16. 4. 2002 

Sdělení MZV 
č. 121/2004 
Sb.m.s. 

1.25 

Memorandum o porozumění o rozvoji 
spolupráce v oblasti cestovního ruchu 
mezi Ministerstvem pro místní rozvoj 
České republiky a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu Bolívarovské 
republiky Venezuela  

OCR 
Praha, 
4. 11. 2002 
4. 11. 2002 

Sdělení MZV 
č. 128/2004 
Sb.m.s. 

1.26 

Memorandum o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky 
a Ministerstvem turistiky Spojených 
států mexických 

OCR 
Praha, 
8. 3. 2004 
8. 3. 2004 

Sdělení MZV 
č.119/2004 
Sb.m.s. 

1.27 
Dohoda mezi vládou České republiky 
a vládou Chorvatské republiky 
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/R 

Záhřeb, 
6. 9. 2005 

Sdělení 
MZV. 
č. 66/2007 
Sb.m.s. 

1.28 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky 
a Státním úřadem pro cestovní ruch 
Argentinské republiky 

OCR 
B/R 

Buenos 
Aires, 
21. 4. 2005 

Sdělení MZV 
č. 68/2005 
Sb.m.s. 

1.29 

Smlouva mezi Ministerstvem pro místní 
rozvoj České republiky a Federální 
agenturou pro cestovní ruch (Ruské 
federace) o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu 

OCR 
B/R 

Praha, 
18. 10. 2005 

Sdělení MZV 
č. 65/2007 
Sb.m.s. 
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 Název 
Odbor / 
Typ sm. 

Místo / 
podpis / 
platnost 

Sb., Sb.m.s. / 
č. usn. vlády 

1.30 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky 
a Ministerstvem kultury a cestovního 
ruchu Ukrajiny  

OCR 
B/R 

Praha,  
17. 2. 2006 

Sdělení MZV 
č. 67/2007 
Sb.m.s. 

1.31 
Dohoda mezi vládou České republiky 
a vládou Libanonské republiky 
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/R 

Praha, 
24. 2. 2006 

Sdělení MZV 
č. 35/2007 
Sb.m.s. 

1.32 
Smlouva o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi vládou České 
republiky a vládou Řecké republiky  

OCR 
B/V 

Athény, 
22. 11. 2006 
Neproběhla 
výměna nót 

 

1.33 

Memorandum o porozumění 
a spolupráci v oblasti cestovního ruchu 
mezi Ministerstvem pro Místní rozvoj 
České republiky a Ministerstvem 
zahraničního obchodu a cestovního 
ruchu Peruánské republiky 

OCR 
B/R 

Praha, 
5. 12. 2007 

Sdělení MZV 
č. 9/2008 
Sb.m.s. 

1.34 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem 
cestovního ruchu a památek 
Jordánského hášimovského 
království 

OCR 
B/R 

Ammán, 
9. 3. 2008 

Sdělení MZV 
č. 31/2008 
Sb.m.s. 

1.35 

Memorandum o porozumění 
a spolupráci v oblasti cestovního ruchu 
mezi Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR a Ministerstvem cestovního ruchu 
Egyptské arabské republiky 

OCR 
B/R 

Káhira, 
7. 4. 2008 

Sdělení MZV 
č. 32/2008 
Sb.m.s. 

1.36 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi vládou České 
republiky a vládou Bulharské 
republiky 

OCR 
B/V 

Praha, 
19. 5. 2008 

Sdělení MZV 
č. 39/2008  
Sb. m.s. 

1.37 
 

Memorandum o porozumění 
a spolupráci v oblasti cestovního ruchu 
mezi Ministerstvem pro místní rozvoj 
České republiky a Ministerstvem 
cestovního ruchu Salvadorské 
republiky 

OCR 
B/R 

Praha, 
13. 5. 2009 

Sdělení MZV 
č. 55/2009 
Sb. m.s. 

1.38 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky a 
Ministerstvem cestovního ruchu 
Keňské republiky 

OCR 
B/R 

Praha, 
28. 4. 2010 

Sdělení MZV 
č. 49/2010 
Sb.m.s. 
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 Název 
Odbor / 
Typ sm. 

Místo / 
podpis / 
platnost 

Sb., Sb.m.s. / 
č. usn. vlády 

1.39 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky a 
Ministerstvem hospodářství Chilské 
republiky 

OCR 
B/R 

Santiago, 
4. 4. 2011 

Sdělení MZV 
č.90/2011 
Sb.m.s. 

1.40 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky a 
Ministerstvem sportu a turismu 
Republiky Kazachstán 

OCR 
B/R 

Praha, 
3. 11. 2011 

Sdělení MZV 
č. 15/2012 
Sb.m.s. 

1.41 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj České republiky a 
Ministerstvem kultury a cestovního 
ruchu Ázerbajdžánské republiky  

OCR 
B/R 

Praha, 
5. 4. 2012 

Sdělení MZV 
č.56/2012 
Sb.m.s. 

1.42 

Memorandum o porozumění mezi 
Ministerstvem pro místní rozvoj České 
republiky a Ministerstvem cestovního 
ruchu Brazilské federativní republiky 
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 

OCR 
B/R 

Brasília, 
27. 3. 2012 

Sdělení MZV 
č.57/2012 
Sb.m.s. 

1.43 

Dohoda o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi vládou České 
republiky a vládou Marockého 
království 

OCR 
B/R 

Praha, 
4. 3. 2013 

Sdělení MZV 
č.33/2013 
Sb.m.s. 

1.44 

Memorandum o porozumění a 
spolupráci v oblasti cestovního ruchu 
mezi Ministerstvem pro místní rozvoj 
České republiky a Národní turistickou 
centrálou Čínské lidové republiky 

OCR 
B/R 

Šanghaj, 
15. 11. 2014 

 

1.45 

Smlouva mezi Ministerstvem pro místní 
rozvoj České republiky a Ministerstvem 
hospodářského rozvoje a cestovního 
ruchu, obchodu a podnikání Albánské 
republiky o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu 

OCR 
B/R 

Praha, 
13. 10. 2015 

Sdělení MZV 
č. 59/2015 
Sb.m.s. 

1.46 

Společné prohlášení Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky a 
Národní turistické centrály Čínské 
lidové republiky o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu 

OCR 
Peking, 
27. 11. 2015 

 

1.47 

Memorandum o porozumění mezi 
Ministerstvem pro místní rozvoj České 
republiky a Ministerstvem obchodu 
Čínské lidové republiky o posílení 
investiční spolupráce v oblasti turistické 
infrastruktury 

OCR 
Praha, 
29. 3. 2016 
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 Název 
Odbor / 
Typ sm. 

Místo / 
podpis / 
platnost 

Sb., Sb.m.s. / 
č. usn. vlády 

1.48 

Joint Declaration of Intent on 
Cooperation in Tourism between The 
Ministry of Regional Development of 
the Czech Republic and the Ministry of 
Tourism of the State of Israel  

OCR 
Jeruzalém, 
22. 5. 2016 

 

1.49 

Deklarace o porozumění a vzájemné 
spolupráci v oblasti cestovního ruchu 
mezi Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR a Národním úřadem pro cestovní 
ruch Čínské lidové republiky 

OCR 
Praha 8. 12. 
2005 

 

 
 

11.1.2. Evropská územní spolupráce, regionální rozvoj 

 Název 
Odbor / 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od / 
Platnost do 

Sb., Sb.m.s./ 
č.usn. vlády 

 

2.01 

Rámcová dohoda mezi vládou České 
republiky a Evropskou komisí 
o účasti České republiky na 
programu pomoci Evropského 
společenství (rámcová dohoda pro 
následující memoranda) 

OEÚS 
B/P 

12. 7. 1996 
  6. 8. 1997 

207/1997 Sb. 

2.02 

Evropská rámcová úmluva 
o přeshraniční spolupráci mezi 
územními společenstvími nebo úřady 
(Rada Evropy) 

OEÚS 
M/P  

21. 5. 1980 
24. 6. 1998 
21. 3. 2000 
dosud platí 

94/2000 
Sb.m.s. 
365/1998 

2.03 
Dohoda mezi vládou České republiky 
a vládou Slovenské republiky 
o přeshraniční spolupráci  

OEÚS 
B/V 
 

Bratislava, 
2. 11. 2000 
dosud platí 

77/2001 
Sb.m.s. 
818/2000 

2.04 

Dohoda mezi Ministerstvem pro místní 
rozvoj České republiky a Spolkovým 
ministerstvem životního prostředí, 
ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů 
Spolkové republiky Německo 
o společném uskutečnění projektu 
„Fond čistoty ovzduší“ v České 
republice s cílem snížení přeshraniční 
zátěže životního prostředí 

OEÚS 
B/R 

21. 11. 2000 
 

 

2.05 

Memorandum mezi Ministerstvem pro 
místní rozvoj České republiky a Státním 
ministerstvem hospodářství a práce 
Saska o přeshraniční průmyslové zóně 

OEÚS 
B/R  

26. 3. 2001 
26. 3. 2001 
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 Název 
Odbor / 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od / 
Platnost do 

Sb., Sb.m.s./ 
č.usn. vlády 

 

2.06 

Dohoda mezi Ministerstvem pro místní 
rozvoj Českou republikou a Státním 
ministerstvem hospodářství, 
infrastruktury, dopravy a technologie 
Svobodného státu Bavorsko jako 
partnery s hlavní odpovědností za 
program Iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA pro česko-bavorský 
příhraniční prostor 

OEÚS 
B/R 

Velhartice, 
24. 6. 2004 

Program 
ukončen 

2.07 

Memorandum o porozumění mezi 
Českou republikou, zastoupenou 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Rakouskem, zastoupeným 
Rakouským spolkovým kancléřstvím 
o realizaci Programu Iniciativy 
Společenství INTERREG IIIA Česká 
republika - Rakousko 2000 - 2006 

OEÚS 
B/R 

Břeclav, 
5. 10. 2004 

Program 
ukončen 

2.08 

Memorandum o porozumění mezi 
Českou republikou, zastoupenou 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Slovenskou republikou, 
zastoupenou Ministerstvem výstavby 
a regionálního rozvoje o realizaci 
Programu Iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA Slovenská republika - 
Česká republika, 2000 - 2006. 

OEÚS 
B/R 

Skalica, 
30. 6. 2004 

Program 
ukončen 

2.09 

Memorandum o porozumění mezi 
Českou republikou, zastoupenou 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Svobodným státem Sasko, 
zastoupeným Saským státním 
ministerstvem hospodářství a práce za 
účelem realizace programu Iniciativy 
Společenství INTERREG IIIA pro česko-
saské pohraničí 

OEÚS 
B/R 

Drážďany, 
12. 12. 2005 
Praha,  
22. 12. 2005 

Program 
ukončen 

2. 10 

Memorandum o porozumění mezi 
Českou republikou , zastoupenou 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Polskou republikou, zastoupenou 
ministrem regionálního rozvoje 
a ministrem financí o realizaci programu 
Iniciativy INTERREG IIIA ČR/Polsko 
2004-2006 

OEÚS 
B/R 

 
Program 
ukončen 



 

129 

 Název 
Odbor / 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od / 
Platnost do 

Sb., Sb.m.s./ 
č.usn. vlády 

 

2.11 

Dohoda mezi členskými státy 
a Lucemburským velkovévodstvím, 
v jeho roli Řídícího a platebního orgánu, 
o realizaci iniciativy společenství 
Program ESPON 2006 

OEÚS 
M 

23. 11. 2004 
Praha, 
3. 12. 2004 
Lucemburk 

1077/2004 
program 
ukončen 

2.12 

Dodatek Dohody mezi členskými státy 
a Lucemburským velkovévodstvím, 
v jeho roli Řídícího a platebního orgánu, 
o realizaci iniciativy společenství 
Program ESPON 2006 

OEÚS 
M 

15. 8. 2005 
Praha, 
14. 9. 2005 
Lucemburk 

1077/2004 
program 
ukončen 

2.13 

Dohoda mezi členskými státy 
Rakouskem, Českou republikou, 
Německem, Řeckem, Maďarskem, Itálií, 
Polskem, Slovenskem, Slovinskem 
a městem Vídní, zastoupeným odborem 
strategie EU a ekonomického rozvoje 
(Magistratabteilung 27), který vykonává 
funkci Řídícího orgánu a odborem 
financí a rozpočtu (Magistratabteilung 
5), který vykonává funkci Platebního 
orgánu při realizaci Programu iniciativy 
Společenství INTERREG IIIC Východ 

OEÚS 
M 

Praha, 
13. 7. 2005 

831/2005 
ukončen 

2.14 

Dohoda mezi členskými státy Evropské 
unie a Úřadem rakouského federálního 
kancléře, který vykonává funkci Řídícího 
orgánu a Platebního orgánu při realizaci 
Programu iniciativy Společenství 
INTERACT 

OEÚS 
M 

Praha, 
13. 7. 2005 

830/2005 
program 
ukončen 

2.15 
Memorandum o porozumění pro 
iniciativu ES INTERREG IIIB CADSES 

OEÚS 
M 

28. 7. 2006 
Program 
ukončen 

2. 16 

Memorandum o porozumění 
k Operačnímu programu přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007 - 2013 

OEÚS   3. 6. 2009  

2.17 

Dohoda uzavřená mezi Řídícím 
orgánem a Národním orgánem 
Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 - 2013 

OEÚS   3. 8. 2009  

2.18 

Memorandum o porozumění mezi 
odpovědnými institucemi Rakouska a 
České republiky pro Operační program 
Cíl Evropské územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika 2007 – 
2013 

OEÚS 23. 1. 2009  
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 Název 
Odbor / 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od / 
Platnost do 

Sb., Sb.m.s./ 
č.usn. vlády 

 

2.19 

Dohoda mezi členskými státy EU, 
Norskem a Švýcarskem, Řídícím 
orgánem a Certifikačním orgánem 
o implementaci programu INTERREG 
IVC 

OEÚS 
M 

22. 2. 2008  

2.20 
Dohoda o implementaci Operačního 
programu evropské územní spolupráce 
Střední Evropa 2007-2013 

OEÚS 
M 

18. 12. 2008  

2.21 

Dohoda mezi členskými státy EU, 
Islandem a Lichtenštejnskem , Norskem 
a Švýcarskem, Řídícím orgánem a 
Certifikačním orgánem o implementaci 
programu ESPON 2013 

OEÚS 
M 

  6. 5. 2008  

2.22 

Dohoda mezi členskými státy EU, 
účastnících se programu INTERACT II a 
Bratislavským samosprávným krajem 
plnícím roli Řídícího orgánu a 
Ministerstvem financí Slovenské 
republiky plnícím roli Certifikačního a 
Auditního orgánu o implementaci 
Operačního programu INTERACT 2007 
– 2013 

OEÚS 
M 

25. 9. 2008  

2.23 
Správní dohoda o společné realizaci 
programu Cíl 3 Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 

OEÚS 
B/V 

30. 11. 2009  

2.24 
Dohoda k obsahu programu spolupráce 
CENTRAL EUROPE 2020 a potvrzení 
národního spolufinancování 

OEÚS 
M 

23. 6. 2014  

2.25 
Dohoda k programu spolupráce 
INTERREG EUROPE a potvrzení 
národního spolufinancování 

OEÚS 
M 

22. 7. 2014  

2.26 
Dohoda k obsahu programu spolupráce 
DANUBE a potvrzení národního 
spolufinancování 

OEÚS 
M 

 1. 12. 2014  

2.27 
Dohoda k obsahu programu spolupráce 
INTERRACT III a potvrzení národního 
spolufinancování 

OEÚS 
M 

20. 1. 2015  

2.28 

Dohoda mezi Lucemburskem a 
členskými a partnerskými státy na 
implementaci, monitorování a 
kontrolním systému programu 
spolupráce ESPON 2020 

OEÚS 
M 

13. 7. 2015  
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 Název 
Odbor / 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od / 
Platnost do 

Sb., Sb.m.s./ 
č.usn. vlády 

 

2.29 

Memorandum o porozumění pro 
program INTERREG V-A Slovenská 
republika – Česká republika  
schváleno Rozhodnutím EK 
č. C(2015)4080 ze dne 11. 6. 2015 

OEÚS 
B 

28. 3. 2017  

2.30 

Správní dohoda o společné realizaci 
Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

OEÚS 
B 

  

2.31 
Memorandum o porozumění pro 
Program spolupráce Svobodný stát 
Sasko – Česká republika 2014 – 2020  

OEÚS 
B 

  

2.32 

Dohoda uzavřená mezi programovými 
partnery a programovými orgány 
členských států Rakousko a Česká 
republika pro program INTERREG V-A 
Rakousko-Česká republika) 

OEÚS 
B 

4. 9. 2017  

2.33 

Dohoda mezi Řídícím orgánem a 
Národním orgánem uzavřená 
k programu INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko 

OEÚS 
B 

  

2.34 
Memorandum – Prohlášení o záměru ad 
„Koncepce rozvoje česko-bavorského 
příhraničí“ 

ORP 

B 
5. 6. 2014  

2.35 

Memorandum – Memorandum o 
porozumění mezi Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR a Ministerstvem 
urbanistického rozvoje Albánské 
republiky o spolupráci v oblasti 
městského a regionálního rozvoje, 
územního plánování a bydlení 

ORP 

B 
17. 6. 2016  

2.36 

Úmluva o přistoupení České republiky 
k Evropskému seskupení pro územní 
spolupráci – na základě usnesení vlády 
č. 15 z 5. 1. 2011 (EUKN EGTC Ltd) 

ORP 

B 
  

2.37 

Společné prohlášení zemí Visegrádské 
skupiny (ČR, Maďarska, Polska, 
Slovenska), Bulharska, Chorvatska, 
Rumunska a Slovinska ke kohezní 
politice po roce 2020 

ODPES 26. 1. 2016  
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11.1.3. Územní plánování a stavební řád 

 Název 
Odbor / 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od 

Sb., Sb.m.s. 
/ 
č. usn. vlády 

3.01 

Dohoda mezi Ministerstvem pro místní 
rozvoj České republiky a Ministerstvem 
životního prostředí Slovenské 
republiky o spolupráci v oblasti 
územního plánování a stavebního řádu 

OÚP 
B/R 

23. 4. 2002 
Bratislava, 
23. 4. 2002 

 

 

11.1.4. Pohřebnictví 

 Název 
Odbor / 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od 

Sb., Sb.m.s. 
/ 
č. usn. vlády 

4.01 Mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol 
ORSP 
M/V  

10. 2.1937 
  5. 6. 1938 

44/1938 Sb. 
 

4.02 Dohoda o převozu těl zemřelých 
ORSP 
M/V 

Štrasburk, 
26. 10. 1973 
podpis 
8. 4. 2011 
vstup 
v platnost 

Sdělení 
MZV 
č. 22/2012 
Sb.m.s. 

 

11.1.5. Veřejné zakázky 

 Název 
Odbor / 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od 

Sb., Sb.m.s. 
/ 
č. usn. vlády 

5.01 
 

Dohoda o veřejných zakázkách – 
Agreement on Government 
Procurement (GPA) 

OMV, 
OPVZK, 
OEVZK  
M 

Marrakesh, 
15. 4. 1994 
  1. 1. 1996 
od 1. 5. 
2004 platná 
pro ČR 
(přistoupení 
ČR k EU) 
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11.1.6. Jiné 

 
 

 
Název 

Odbor / 
Typ sml. 

Podpis / 
Účinnost  
od 

Sb., Sb.m.s.  
/ 
č. usn. vlády 

 
6.01 
 
 

Dohoda mezi MMR a sekretariátem 
konference OSN „Habitat III“ ve věci 
spolupráce při přípravě konference 
„Evropský Habitat“ v Praze ve dnech 16.-
18. března 2016 

 
OMV 
R 
B 
 

 
New York, 
29. 2. 2016 
 

 

93/20152  

 

 

11.2. Mezinárodní smlouvy týkající se působnosti MMR 

11.2.1. Veřejné zakázky 

 Název programu Čl 
Odbor/ 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od 

Sb.,Sb.m.s.
/ 
č. usn. 
vlády 

Gestor 

A.01 

Dohoda o volném obchodu 
mezi Českou republikou 
a Chorvatskou 
republikou 
nevstoupila v platnost 

 
OPVZK 
B/P 

12. 11. 2001 1147/2001 MPO 

A.02 

Obchodní dohoda mezi 
Evropskou unií a jejími 
členskými státy na jedné 
straně a Kolumbií a Peru 
na straně druhé 
podepsána, neratifikována, 
prozatímně prováděna 
s Peru od 1. března 2013, 
s Kolumbií od 1. srpna 
2013. 

 
OMV, 
OPVZK 

26. 6. 2012  MPO 

A.03 

Komplexní hospodářská a 
obchodní dohoda mezi 
Kanadou na jedné straně a 
Evropskou unií a 
jejími členskými státy na 
straně druhé 
podepsána 30. října 2016, 
15. února 2017 byla 
schválena Evropským 
parlamentem, prozatímně 
prováděna bude od 

 
OMV, 
OPVZK 

30. 10. 2016 
Sněmovní 
tisk 1000/0 

MPO 

                                                 
2
 Usnesení vlády ze dne 9. února 2015 č. 93 o návrhu na uspořádání regionální konference Evropské 

hospodářské komise Organizace spojených národů o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“ 
v České republice v březnu 2016 
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 Název programu Čl 
Odbor/ 
Typ 
sml. 

Podpis / 
Účinnost 
od 

Sb.,Sb.m.s.
/ 
č. usn. 
vlády 

Gestor 

prvního dne měsíce 
následujícího po dni, kdy 
se obě strany vzájemně 
informují o ukončení všech 
vnitřních postupů 
nezbytných pro prozatímní 
uplatňování dohody – 
dosud se tak nestalo, 
dohoda je prozatímně 
prováděna od 21. září 
2017. 

 

11.2.2. Přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj 

 Název programu 
Číslo 
programu 

Odbor 
/ 
Typ 
sml. 

Podpis 
Termín-
závazky 
Termín-platby 

Gestor 

B.01 

Finanční memorandum 
Národní program Phare 
2001 pro Českou 
republiku  

CZ01.01 
až 
CZ01.10 

OEÚS 
B/R 

19. 06. 2001 
31. 10. 2003 
31. 10. 2004 

MF 

B.02 

Finanční memorandum 
2001 CBC Phare 
o přeshraniční spolupráci 
s Německem 

CZ01.12 
OEÚS 
B/R 

13. 12. 2001 
31. 10. 2003 
31. 10. 2005 

MF 

B.03 

Finanční memorandum 
2001 CBC Phare 
o přeshraniční spolupráci 
s Polskem 

CZ01.13 
OEÚS 
B/R 

13. 12. 2001 
30. 11. 2003 
30. 11. 2005 

MF 

B.04 

Finanční memorandum 
2001 CBC Phare 
o přeshraniční spolupráci 
s Rakouskem 

CZ01.11 
OEÚS 
B/R 

13. 12. 2001 
30. 09. 2003 
30. 09. 2005 

MF 

B.05 

Finanční memorandum 
2002 CBC Phare 
o přeshraniční spolupráci 
s Německem 

CZ2002/00
0-584 

OEÚS 
B/R 

25. 10. 2002 
31. 11. 2004 
31. 11. 2005 

MF 

B.06 

Finanční memorandum 
2002 CBC Phare 
o přeshraniční spolupráci 
s Polskem 

CZ2002/00
0-608 

OEÚS 
B/R 

2.12.(29.11.) 
2002 
30. 11. 2004 
30. 11. 2005 

MF 

B.07 

Finanční memorandum 
2002 CBC Phare 
o přeshraniční spolupráci 
s Rakouskem 

CZ2002/00
0-583 

OEÚS 
B/R 

25. 10. 2002 
31. 10. 2004 
31. 10. 2005 

MF 
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 Název programu 
Číslo 
programu 

Odbor 
/ 
Typ 
sml. 

Podpis 
Termín-
závazky 
Termín-platby 

Gestor 

B.08 

Ujednání mezi Českou 
republikou a Svobodným 
státem Bavorsko 
k přeshraniční spolupráci  

 
OEÚS 
B/V 

1990 MZV 

B.09 

Ujednání mezi Českou 
republikou a Svobodným 
státem Sasko 
k přeshraniční spolupráci  

 
OEÚS 
B/V 

1992 MZV 

B.10 

Ujednání mezi Českou 
republikou a Bádenskem-
Württemberskem 
k přeshraniční spolupráci  

 
OEÚS 
B/V 

1992 MZV 

B.11 

Dohoda mezi vládou 
České republiky a vládou 
Polské republiky 
o přeshraniční spolupráci 

 
OEÚS 
B/V 

8. 9. 1994 
8. 9. 1994 

MZV 

 

11.2.3. Cestovní ruch 

 Název 
Odbor / 
Typ sml. 

Podpis / 
Platnost od 

Gestor 

C.01 
Dohoda mezi vládou České republiky 
a vládou Italské republiky o rozvoji 
hospodářské spolupráce 

OCR 
B/V 

4. 11. 1997 
8. 02. 2001 

MPO 

C.02 

Protokol o udržitelném rozvoji 
cestovního ruchu na území Karpat 
(Karpatská úmluva podepsána 
prezidentem) 

OCR 
M/P 

27. 5. 2011 
(smlouva) 
24. 9. 2014 
(protokol) 

MŽP 

 

11.2.4. Jiné (stavební řád, územní plánování, bydlení, evropská integrace) 

 Název 
Odbor / 
Typ sml. 

Podpis / 
Platnost od 

Sb.,Sb.m.s./ 
č.usn.vlády 

Gestor 

D.01 

Evropská dohoda 
zakládající přidružení mezi 
Českou republikou na 
jedné straně a Evropskými 
společenstvími a jejich 
členskými státy na straně 
druhé 

koordinace 
OMV 
M/P 

4. 10. 1993 
1. 2. 1995 

7/1995 Sb. 
 

MZV 

D.02 

Dohoda o spolupráci mezi 
vládou ČR na straně jedné 
a vládou Francouzského 
společenství Belgie 
a vládou Valonského 
regionu na straně druhé 

koordinace 
OLP 
B/V 

28. 3. 2001 
22. 7. 2002 

114/2002  
Sb.m.s. 
65/00 

MZV 
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 Název 
Odbor / 
Typ sml. 

Podpis / 
Platnost od 

Sb.,Sb.m.s./ 
č.usn.vlády 

Gestor 

 
D.03 

Dohoda o spolupráci mezi 
vládou ČR a Vlámskou 
vládou  

koordinace 
OLP 
B/V 

12. 2. 2002 
usn.vl. 
92/02 
29. 5. 2003 

114/2002  
Sb.m.s. 
65/00 

MZV 

D.04 Evropská sociální charta  
koordinace 
OPB 
M/P 

18. 10. 1961 
3. 12. 1999 

14/2000 
Sb.m.s. 
776/1998 

MPSV 

D.05 
Dodatek k Evropské sociální 
chartě 

koordinace 
OPB 
M/P 

18. 10. 1961 
3. 12. 1999 

15/2000 
Sb.m.s. 
776/1998 

MPSV 

D.06 
Společné memorandum 
o sociálním začleňování 

koordinace 
OPB 
M 

Schváleno 
vládou dne 
10. 12. 2003 

 MPSV 

D.07 
Mezinárodní pakt 
o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech 

koordinace 
OPB 
M/P 

New York, 
7. 10. 1968 
23. 3. 1976 

120/1976  
Sb. 

MZV 

D.08 
Úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením 
(OSN) 

koordinace 
OMV 
M/P 

New York,  
1. 9. 2009 

28. 10. 2009 

Sdělení 
MZV 
č.10/2010 
Sb.m.s. 

MPSV 

D.09 
Úmluva o ochraně 
architektonického dědictví 
Evropy 

koordinace 
OÚP 
M/P 

3. 10. 1985 
24. 6. 1998 

1. 8. 2000 

73/2000  
Sb.m.s. 
209/1998 

MK 

D.10 
Mezinárodní úmluva 
o odstranění všech forem 
rasové diskriminace 

koordinace 
OPB 
M/P 

Podpis za 
ČSR 
7. 3. 1966 
Platnost 
4. 1. 1969 

Vyhláška 
MZV 
č. 95/1974 
Sb. 

 

D.11 
Úmluva o ochraně lidských 
práv a základních svobod ve 
znění protokolů 3,5 a 8 

koordinace 
OPB 
M/P 

Podpis za 
ČSFR 
21. 2. 1991 
Platnost 
18. 3. 1992 

Sdělení 
FMZV 
č. 
209/1992 
Sb. 

 

D.12 Úmluva o právech dítěte 
koordinace 
OPB 
M/P 

Podpis za 
ČSFR 
30. 9. 1990 
Platnost 
6. 2. 1991 

Sdělení 
FMZV 
č. 104/1991 
Sb. 

 

D.13 

Evropská rámcová úmluva 
o přeshraniční spolupráci 
mezi územními 
společenstvími nebo úřady 

OEÚS 
M 

ČR: 
24. 6. 1998 
Platnost 
v ČR: od  
21. 3. 2000 

Sdělení 
MZV 
č. 94/2000 
Sb.m.s. 

MZV 

D.14 
Úmluva Organizace 
spojených národů proti 
korupci 

M 

ČR:  
22. 4. 2005 
Platnost pro 
ČR: 
29.12. 2013 

Sdělení 
MZV č. 
105/2013 
Sb.m.s. 
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 Název 
Odbor / 
Typ sml. 

Podpis / 
Platnost od 

Sb.,Sb.m.s./ 
č.usn.vlády 

Gestor 

D.15 
Úmluva o ochraně 
archeologického dědictví 
Evropy (revidovaná) 

M/P 

Podpis za 
ČR:  
17. 12. 1998 
Platnost pro 
ČR: 
23. 9. 2000 

Sdělení 
MZV č. 
99/2000  
Sb. m. s. 

MK 

D.16 Evropská úmluva o krajině M/P 

Podpis za 
ČR:  
28. 11. 2002 
Platnost pro 
ČR: 
1. 10. 2004 

Nový český 
překlad 
úmluvy 
vydán 
Sdělením 
MZV č. 
12/2017 Sb. 
m. s. 

MŽP 

D.17 

Úmluva o přístupu 
k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a 
přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního 
prostředí (Aarhuská úmluva) 

M/P 

Podpis za 
ČR:  
25. 6. 1998 
Platnost pro 
ČR: 
4. 10. 2004 

Sdělení 
MZV č. 
124/2004  
Sb. m. s. 

MŽP 

 

Vysvětlivky: 

P – prezidentská smlouva 
V – vládní smlouva 
R – resortní smlouva 
M – multilaterální smlouva 
B – bilaterální smlouva 
T – trilaterální smlouva 
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