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ANALÝZA PROCESU PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z USNESENÍ VLÁDY Č. 624/2003 

 
 

 

1. uloženo ministru financí 
 

a) navrhnout vládě jako součást přípravy návrhu státního rozpočtu České republiky na 
rok 2004 a střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2004 až 2006 fiskální cíle 
a střednědobé výdajové rámce vlády a jednotlivých kapitol státního rozpočtu České 
republiky a státních fondů na jednotlivá léta období 2004 až 2006 podle tzv. aktivního scénáře 
uvedeného v Důvodové zprávě Výhledu, 
 
 

Úkol byl splněn. 

 

 

b) zpracovat a vládě do 30. září 2003 předložit návrh novelizace zákona č. 218/2000 
Sb., rozpočtová pravidla, který bude zahrnovat principy fiskálního cílení a stanovení 
střednědobých výdajových rámců vlády, povinnost organizačních složek státu předkládat 
výroční zprávy o své činnosti podle jednotných pravidel, principy výkonnostního 
rozpočtování a provádění pravidelného vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
činnosti ze strany správců rozpočtových kapitol a ostatních správců rozpočtových prostředků, 
který bude dále obsahovat přesný věcný obsah a časový harmonogram přípravy návrhů 
státních rozpočtů České republiky a střednědobých rozpočtových výhledů a který bude 
upravovat pravidla pro tvorbu rozpočtové rezervy při poskytování státních záruk ve smyslu 
Důvodové zprávy Výhledu a Přílohy č. 1 a 2 Výhledu tak, aby byla zajištěna účinnost pro 
přípravu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2005 a střednědobého 
rozpočtového výhledu na léta 2005 až 2007, 
 
 

Úkol byl splněn zákonem č. 482/2004 Sb.  
Úkol byl splněn.  

 

 

c) předložit v souladu s harmonogramem přípravy stanoveným rozpočtovými pravidly 
a ve spolupráci se správci rozpočtových kapitol, návrh státního rozpočtu České republiky na 
rok 2005 a střednědobého výhledu na léta 2005 až 2007 ve struktuře primárně sledující 
činnosti a programy zajišťované správci rozpočtových kapitol s tím, že návrh na rozdělení 
výdajů na výzkum a vývoj v celkové výši určené vládou stanoví ve spolupráci s ministrem 
financí místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, 
 
 

Plnění tohoto úkolu souvisí s novým úkolem podle usnesení vlády č. 928/2004. 
 
Úkol byl splněn. 

 

 

d) předložit vládě návrhy nových zákonů o dani z přidané hodnoty, o značení lihovin, 
o daních z příjmů, o přiznání k majetku a o mezinárodní pomoci při vymáhání některých 
finančních pohledávek, a návrhy novelizace zákona č. 388/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 
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předpisů, zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v časových a věcných souvislostech daňové politiky vlády 
v období let 2004 až 2006, uvedené v Důvodové zprávě Výhledu a v Příloze č. 1 a 3 Výhledu, 
 
 

Detailní rozpis plnění tohoto úkolu následuje níže: 
• Předložit vládě návrh zákona o DPH:  

Zákon o DPH byl předložen a schválen (č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
Dílčí úkol byl splněn. 

 
• Předložit vládě návrh zákona o značení lihovin:  

Zákon o povinném značení lihovin byl předložen a schválen (č. 676/2004 Sb.) 
Dílčí úkol byl splněn. 

 
• Předložit vládě návrh zákona o daních z příjmů:  

V návaznosti na realizaci první i druhé etapy reformy veřejných financí, zasahující 
významně i do oblasti daní z příjmů, se nepředpokládá realizace původního záměru 
zachyceného i v usnesení č. 624/2003, zpracovat a předložit vládě návrh nového zákona o 
daních z příjmů s termínem nabytí účinnosti k 1. 1. 2006. Tento záměr byl v Plánu 
legislativních prací vlády zrušen (na žádost ministra financí ze dne 10.5.2004) a nový 
Plán legislativních úkolů nové vlády (ÚV č. 1157/2004) již tento úkol neobsahuje. 
Ministrem financí byla ustanovena expertní skupina k novému zákonu o daních z příjmů, 
jejímž cílem je usměrňovat koncepční záměry nové právní úpravy zdaňování příjmů. 

Dílčí úkol byl zrušen. 
 

• Předložit vládě návrh zákona o přiznání k majetku  
Návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku byl zpracován a předložen 

vládě - úkol je za MF splněn, ale vláda projednávání zákona zastavila a návrh byl 
z programu jednání vlády stažen (duben 2004) a zákon o přiznání k majetku už 
v programovém prohlášení nové vlády není. Proto ministr financí v září 2004 požádal 
premiéra o zrušení úkolu v Plánu legislativních prací vlády. V současné době PSP 
projednává poslanecký návrh zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 
Sb. (zákon o přiznání k majetku – tisk 1036).  

Dílčí úkol byl vládou zrušen. 
 

• Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek byl 
předložen a schválen (č. 194/2004).  

Dílčí úkol byl splněn. 
 

• Předložit vládě návrh novely zákona o dani z nemovitostí:  
Je připraven návrh zákona o dani z nemovitostí, který upravuje daň z nemovitostí tak, 

aby její základ postupně odrážel hodnotu nemovitosti. V souladu s posilováním působností 
obcí umožní reformovaný zákon o dani z nemovitostí podstatné zvýšení pravomocí obcí při 
stanovení základu daně a sazeb daně. Obcím bude umožněno aktivně působit na výnos 
této daně a tím posílit úlohu daně z nemovitostí jako významného daňového příjmu 
rozpočtu obcí. Návrh byl schválen poradou vedení ministerstva a byl připraven 
k předložení vládě. S ohledem na pravděpodobné zvýšení daňové zátěže majitelů 
nemovitostí, které by vyplynulo z návrhu, bylo další projednávání materiálu pozastaveno.  

Dílčí úkol byl zrušen MF. Původní dílčí úkol nebyl splněn.  
 
• Předložit vládě návrh novely zákona o dani silniční:  

Novela zákona o dani silniční byla pod č. 102/2004 Sb.přijata.  
Dílčí úkol byl splněn. 
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• Předložit vládě návrh novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí: 

Novela zákona byly předložena a přijata (č. 420/2003 Sb. - úplné znění zákona bylo 
publikováno pod č. 58/2004 Sb.).  

Dílčí úkol byl splněn. 
 

 
Úkol byl splněn. 

 
 

e) navrhnout vládě pro přípravu návrhů státního rozpočtu České republiky na rok 2004 
a střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2004 až 2006 snížení celkového počtu 
pracovníků v ústředně řízené správě o 6 % ze stavu daného státním rozpočtem České 
republiky na rok 2003, a to během období 3 let, diferencovaným způsobem do jednotlivých 
rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky, 
 
 
 

Úkol byl splněn.  Respektování, vyhodnocení a implementace tohoto úkolu ostatními 
členy vlády viz vyhodnocení úkolu z usnesení vlády č 624/2003 8.b. 

 
 

 

f) zpracovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministry 
obrany, zemědělství, dopravy, pro místní rozvoj, informatiky, průmyslu a obchodu, životního 
prostředí a kultury a ministryněmi školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví a vládě do 
31. října 2003 předložit materiál zabývající se partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 
ve smyslu Důvodové zprávy Výhledu a Přílohy č. 8 Výhledu, 
 
 

Materiál o „Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice“ byl 
odeslán vládě k projednání dne 31. října 2003. Vládou byl projednán a schválen usnesením 
vlády č. 7 ze dne 7. ledna 2004.  

 
Úkol byl splněn. 

 

 

g) zpracovat ve spolupráci s vedoucí Úřadu vlády a vládě do 31. října 2003 předložit 
návrh řešení centralizace státních zakázek ve smyslu Důvodové zprávy Výhledu, 
 
 

Na MF byl zpracován a předložen návrh řešení centralizace státních zakázek – ten byl 
schválen usnesením vlády č. 677/2004 ze dne 7. července 2004.  

Ve stejném usnesení vláda odsouhlasila Specifikaci komodit určených ke společnému 
nákupu pro vybrané zadavatele v 1. etapě (2005 a 2006) a seznam organizačních složek státu 
a státních příspěvkových organizací, zařazených do systému společného zadávání veřejných 
zakázek v 1. etapě. Zároveň bylo uloženo ministru pro místní rozvoj předložit vládě do 
31. října 2004 návrh změny zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, aby byla 
umožněna realizace systému společného zadávání vybraných zakázek hrazených ze státního 
rozpočtu ČR a předsedovi Správy hmotných rezerv předložit do 31. října 2004 návrh změny 
zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy hmotných rezerv a v návaznosti na nabytí 
účinnosti novely tohoto zákona i návrh změny Statutu Správy hmotných rezerv. 

Do 30 ti dnů od nabytí účinnosti změn těchto zákonů má předseda Správy hmotných 
rezerv připravit systém společného zadávání vybraných zakázek hrazených ze státního 
rozpočtu České republiky. Termín 31. prosince 2005, stanovený usnesením vlády č. 677/2004 
jako hranice pro uzavírání dlouhodobých kontraktů na nákup komodit zařazených do 
specifikace uvedené v příloze tohoto usnesení, byl usnesením vlády č. 425/2005 ze dne 
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14. dubna 2005 změněn na 31. prosinec 2007. Termín pro úkol - předložit vládě návrh změny 
zákona č. 97/1993 Sb. a návrh změny statutu Správy hmotných reserv - byl změněn na 30 dnů 
od nabytí účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách. Tím byly nastaveny základní 
podmínky centralizace státních zakázek. 

 
Úkol byl splněn.  

 

 

h) zpracovat do 15. srpna 2003 na základě podkladů předložených ministrem dopravy 
cenový výměr upravující zlevněné jízdné pro žáky a studenty s tím, že finanční objem 
celkové částky poskytované dopravcům jako náhrada prokazatelné ztráty vzniklé plněním 
závazku veřejné služby ve formě zvýhodněného jízdného pro žáky a studenty bude činit 
maximálně 50 % objemu stávajícího vypláceného příspěvku na dopravu, 

 
Úkol byl splněn. 

 

 

i) předložit vládě do 31. října 2003 návrh strategie urychlení ukončení činnosti Fondu 
národního majetku České republiky do konce roku 2005, 
 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

j) předložit vládě do 30. září 2003 návrh k urychlení ukončení činnosti České 
konsolidační agentury a společnosti Česká inkasní, s. r. o., pracovně do konce roku 2007, 
obsahující závazek vlády nepřevádět na tuto agenturu další aktiva a následné přebrání všech 
externích závazků této agentury státem,  
 

MF předložilo vládě dne 7.1.2004 materiál "Postup urychlení ukončení činnosti České 
konsolidační agentury a společnosti Česká inkasní, s.r.o." na jehož základě přijala vláda 
usnesení dne 14.1.2004 č. 45 (pod stejným názvem jako u materiálu).  
 

Úkol byl splněn. 
 

 

k) předložit vládě do 30. září 2003 návrh na zřízení Výboru pro veřejné finance včetně 
návrhu na jmenování jeho členů, 
 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

l) informovat vládu vždy k 30. červnu každého kalendářního roku o realizaci reformy 
veřejných rozpočtů, 
 
 

Úkol byl splněn jak pro rok 2004, tak pro rok 2005. Předložením tohoto materiálu 
vládě k 30. červnu se plní tento úkol i pro rok 2006. 

 

 

m) zapracovat do návrhu novelizace zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 
ustanovení umožňující využití příjmů za prodej neupotřebitelného majetku ve prospěch 
rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, 
 

Úkol byl splněn zákonem č. 482/2004 Sb.  
Úkol byl splněn. 
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2. uloženo ministru práce a sociálních věcí 
 

a) zpracovat návrh nové právní úpravy důchodového pojištění ve smyslu Důvodové 
zprávy Výhledu s předpokládanou účinností od 1. ledna 2008, 
 
 

Úkol zpracovat návrh nové právní úpravy důchodového pojištění ve smyslu Důvodové 
zprávy Výhledu s předpokládanou účinnosti od 1. ledna 2008 byl upraven usnesením vlády ze 
dne 24. listopadu 2004 č. 1157 o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2004 
a na rok 2005 - poř. č. 8, předkladatel MPSV, název legislativního úkolu „Věcný záměr 
nového systému důchodového zabezpečení“s termínem předložení vládě prosinec 2005.  
 

Následně byla přijata změna termínu předložení vládě usnesením vlády ze dne 18. 
ledna 2006 č. 72 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. prosince 
do 31. prosince 2005. K úkolu pod bodem 1. b) ba) „Věcný záměr nového systému 
důchodového zabezpečení“ byl stanoven nový konečný termín předložení vládě  30. června 
2006. 
 

V prosinci 2003 MPSV předložilo vládě materiál „Návrh hlavních principů 
pokračování reformy důchodového systému“, jehož projednávání vláda v lednu 2004 
přerušila. Dne 4. února 2004 pak vláda přijala usnesení č. 107, kterým schválila obecné 
stručné „Hlavní cíle důchodové reformy“. V březnu 2004 dosáhli předsedové politických 
stran dohody v otázce procesu přípravy důchodové reformy a v ustavení Týmu expertů. Dne 
23. června 2004 schválila vláda usnesení č. 656 k organizačnímu zabezpečení přípravy 
podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě, zřízení funkce koordinátora pro přípravu 
podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě (dále jen „koordinátor“), vzala na vědomí 
ustavení Týmu expertů a pracovní skupiny koordinátora (dále jen „Výkonný tým“). Dne 8. 
prosince 2004 schválila vláda usnesení č. 1243, kterým vzala na vědomí „Zprávu o přípravě 
podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě“. V březnu byl pro informaci členů vlády 
předložen materiál „Informace o průběhu důchodové reformy“. Činnost Výkonného týmu 
(obdobně jako Týmu expertů) byla ukončena v červnu 2005 předložením „Závěrečné zprávy“ 
obsahující analýzu srovnání návrhů různých variant důchodové reformy předložených 
politickými stranami. V červenci 2005 byla obnovena činnost Týmu expertů po vedením 
ministra práce a sociálních věcí. Ve druhé polovině roku 2005 připravilo MPSV podkladové 
materiály pro jednání Týmu expertů, pro jednání místopředsedů a poté i předsedů politických 
stran. Jednání však nebyla ukončena dosažením politické dohody na konkrétním pokračování 
důchodové reformy a lze ji očekávat až v průběhu nového volebního období. Za této situace 
bude nutné požádat o zrušení úkolu uloženého shora uvedeným usnesením vlády. V lednu 
2006 pan ministr uložil připravit materiál k problematice pokračování důchodové reformy a 
předložit jej v dubnu 2006 k projednání vládě. Na základě tohoto rozhodnutí pana ministra 
bude připraven materiál „Podklad pro rozhodnutí o dalším pokračování důchodové reformy“. 
 

Úkol nebude splněn. Zatím však předpokládáme, že v průběhu II. čtvrtletí 2006 bude 
vládě předložen materiál „Podklad pro rozhodnutí o dalším pokračování důchodové reformy“. 
V této oblasti však bylo dosaženo významného pokroku v podobě prosazení parametrických 
změn, které důchodový systém krátkodobě stabilizují (viz níže). Ustanovením Týmu expertů 
bylo dosaženo významného pokroku na expertní úrovni propočítáním všech politických 
variant důchodové reformy. Zároveň byl započat proces hledaní politického konsensu. 

 

 

b) zpracovat návrhy nařízení vlády, jimiž se bude navrhovat s účinností pro rok 2004 
zvýšení důchodů, částek životního minima, redukčních hranic a jiných komponent rozhodných 
pro výpočet dávek s finančními dopady, resp. přínosy, uvedenými v jejich odůvodněních, které 
budou odpovídat dohodnutým fiskálním scénářům, 
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Parametrické změny základního důchodového pojištění uvedené v příloze č. 4 

Důvodové zprávy „Výhledu“ spočívaly: 
 
� v omezení hodnocení doby studia před 1. lednem 1996, 
� v omezení možností předčasného odchodu do starobního důchodu, 
� v pokračování ve zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod, 
� ve zrušení omezení nároku na výplatu starobního důchodu výši příjmu z výdělečné 

činnost, 
� ve změnách důchodového pojištění OSVČ (vymezení hlavní a vedlejší výdělečné 

činnosti).  
 
 

Úkol byl splněn s určitými korekcemi prosazenými v rámci legislativního procesu, a to 
novelou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon č. 425/2003 Sb., účinnost dnem 1. ledna 2004). 
 

Co se týče úrovně valorizace důchodů, který byl doplněn v Příloze č. 1 Důvodové 
zprávy k  usnesením vlády: „V letech 2004 až 2006 valorizovat důchody podle „zákonného 
minima“ s tím, že relace průměrný důchod k průměrné mzdě neklesne pod 40 %.“  
 

Úkol byl splněn (nařízení vlády č. 337/2003 Sb., č.338/2003 Sb., č. 521/2004 Sb., 
565/2004 Sb., č. 414/2005 Sb., 415/2005 Sb.).  
 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

c) zpracovat návrh nového zákona o nemocenském pojištění s předpokládanou 
účinností od 1. ledna 2005 a návrh nové právní úpravy vyplácení tzv. nepojištěneckých dávek 
s předpokládanou účinností od 1. ledna 2006, které budou odpovídat dohodnutým fiskálním 
scénářům, 
 
 

Na základě věcného záměru zákona o nemocenském pojištění schváleného vládou 
v únoru 2004 (usnesení č. 104) a dodatku věcného záměru zákona o nemocenském pojištění 
schváleného vládou v červnu 2004 (usnesení č. 604) byl připraven návrh nového zákona o 
nemocenském pojištění, který byl schválen vládou v květnu 2005 (usnesení č. 582) a PSP dne 
13. března 2006. V průběhu legislativního procesu byla původní účinnost z 1. ledna 2005 
postupně posunuta nejdříve na 1. června 2006 a PSP schválila návrh zákona o nemocenském 
pojištění s účinností od 1. ledna 2007.  
 

Úkol byl splněn. Došlo však k posunutí termínu.  
 

Druhý úkol vyplývající z bodu II. 2 c) zpracovat návrh nové právní úpravy vyplácení 
tzv. nepojištěneckých dávek s předpokládanou účinností od 1. ledna 2006, které budou 
odpovídat dohodnutým fiskálním scénářům byl rovněž splněn.  

 

Byl připraven nový návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi spolu s novým návrhem 
zákona o životním a existenčním minimu. Tyto zákony schválila dne 13. března 2006 PSP a 
dne 27. března 2006 podepsal prezident. V průběhu legislativního procesu byla původní 
účinnost 1. ledna 2006 posunuta; zákony nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007. 

 
Úkol byl splněn. Došlo však k posunutí termínu.  
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Parametrické změny nemocenského pojištění (vyplývající z usnesení vlády ze dne 23. 

června 2003 č. 624) uvedené v příloze č. 5 Důvodové zprávy „Výhledu“ spočívaly: 
 
� v prodloužení rozhodného období, z něhož se zjišťují vyměřovací základy pro výpočet 

dávek nemocenského pojištění, 
� v redukci denního vyměřovacího základu pro účely stanovení nemocenského a 

podpory při ošetřování člena rodiny, 
� ve snížení procentní sazby nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny.  
 
Výše uvedené změny byly provedeny novelou zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském 
pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 421/2003 Sb., účinnost dnem 
1. ledna 2004). 
 

Úkol byl splněn. 
 
Detailní popis provedených změn v systému důchodového pojištění a současný stav vývoje je 
pro informaci popsán níže v příloze A. 

 

 

 

d) vycházet v návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice platových tarifů pro 
rok 2004, z rozpočtových omezení pro rok 2004 a z rozhodnutí vlády o způsobu odměňování 
v rozpočtové a příspěvkové sféře v roce 2004, 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

e) legislativně zajistit ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, 
místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády 
a ministry obrany a financí úpravu odměňování příslušníků ozbrojených sborů a vojáků 
z povolání jednotným zákonem a respektovat přitom princip stejného přístupu ke způsobu 
odměňování těchto skupin státních zaměstnanců s odměňováním státních zaměstnanců ve 
správních úřadech, 
 

Jednotná zákonná úprava odměňování všech příslušníků ve služebním poměru ke státu 
dosud neexistuje. Platné předpisy o odměňování příslušníků jsou postupně novelizovány, 
přičemž účinnost zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů byla již 
několikrát odložena a v současnosti je stanovena k 1. lednu 2007 

 
Úkol byl splněn. Došlo však k posunutí termínu. 

 

 

3. uloženo ministru dopravy 
 

a) zpracovat pro ministra financí do 31. července 2003 podklady pro zpracování 
cenového výměru upravujícího zlevněné jízdné pro žáky a studenty s tím, že finanční objem 
celkové částky poskytované dopravcům jako náhrada prokazatelné ztráty vzniklé plněním 
závazku veřejné služby ve formě zvýhodněného jízdného pro žáky a studenty bude činit 
maximálně 50 % objemu stávajícího vypláceného příspěvku na dopravu, 
 
 

Úkol byl splněn. 
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b) zpracovat a vládě do 30. září 2003 předložit návrh novelizace zákona č. 77/2002 
Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 
a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby bylo zabráněno 
zvyšování zadlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 
 

 
Úkol byl splněn. 

 

 

4. uloženo ministru zemědělství 
 

a) zpracovat ve spolupráci s ministrem financí a vládě do 31. prosince 2003 předložit 
podklad pro jednání k otázce další činnosti Pozemkového fondu České republiky 
a k případnému převedení jeho nedokončené agendy na pozemkové úřady, 
 

 
Ve smyslu usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 174 

ze dne 3. listopadu 2005 doporučujícího prodloužit existenci Pozemkového fondu ČR 
v současné podobě do roku 2012 s tím, že převezme do své správy další zemědělský majetek, 
se kterým nyní hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, je zvažována 
možnost převodu tohoto majetku. Jedná se o majetek použitelný pro restituční náhrady 
oprávněným osobám, jež za stát poskytuje právě Pozemkový fond ČR, případně majetek 
použitelný k privatizaci. 

V současné době se pro realizaci tohoto záměru hledá způsob legislativního řešení ve 
spolupráci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva financí ČR, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a Pozemkového fondu České republiky. 

Úkol byl splněn usnesením vlády č. 271 ze dne 24.3.2004 s povinností ministra 
zemědělství informovat vládu do 30. září 2006. 

 
Úkol byl splněn 

 

 

b) navrhnout vládě do 31. prosince 2003 právní úpravu vedoucí k ukončení činnosti 
Státního fondu pro zúrodnění půdy do konce roku 2005, 
 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

5. uloženo vedoucí Úřadu vlády 
 

a) prostřednictvím Generálního ředitelství státní služby koordinovat a metodicky 
zajistit provedení personálního auditu v ústředních orgánech státní správy, v Českém 
telekomunikačním úřadu a v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání s tím, že pravidla pro 
provedení auditu budou vládě předložena do 30. září 2003, 
 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

b) předložit vládě do 31. prosince 2003 návrh reformy ústředních orgánů státní správy 
obsahující návrh na snížení počtu ústředních orgánů státní správy, 
 
 

Úkol byl splněn. 
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6. uloženo ministru zdravotnictví a ministru životního prostředí 
 

a) Znovu prověřit vybrané zákony a podzákonné právní normy upravující oblast 
působnosti jejich resortů a navrhnout jejich případnou úpravu tak, aby byly splněny závazky 
České republiky spojené s přistoupením k Evropské unii, avšak při nižší náročnosti pro 
veřejné rozpočty a o výsledku tohoto prověření informovat vládu do 30. září 2003, 
 
 

Úkol za Ministerstvo zdravotnictví byl splněn. 
Úkol za Ministerstvo životního prostředí byl splněn. 

 

 

7. uloženo ministru financí a 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 
 

a) předložit vládě do 30. září 2003 návrh směřující ke zefektivnění vymáhání pokut 
udělovaných státními orgány, 

 
Návrh směřující ke zvýšení efektivity vymáhání pokut uložených státními orgány“ 

byl zpracován ministerstvem financí v součinnosti s příslušnými útvary ministerstva 
vnitra. Vláda České republiky projednala a schválila „Návrh směřující ke zvýšení 
efektivity vymáhání pokut uložených státními orgány“ na své schůzi dne 12. listopadu 
2003 a k jeho zajištění přijala usnesení č. 1123.  

 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

8. uloženo členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy 
a předsedům Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání 
 

a) respektovat již při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2004 
a střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2004 až 2006 pravidla fiskálního cílení 
a stanovení střednědobých výdajových rámců, 
 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

b) respektovat vyhlášení moratoria na růst počtu funkčních míst v ústředních orgánech 
státní správy pro rok 2003 s tím, že výjimky z tohoto pravidla u jednotlivých ústředních 
orgánů může povolit vláda, jde-li o navýšení administrativní kapacity související s čerpáním 
finančních prostředků Evropské unie a pokud správce rozpočtové kapitoly, resp. ústřední 
orgán, sníží o stejný počet personální stav v podřízených organizačních složkách státu nebo 
příspěvkových organizacích, 
 
 

Moratorium na růst počtu funkčních míst, týkající se pouze orgání státní správy byl pro rok 2003 
splněn.  

Úkol byl splněn.  
 

c) provést podle pravidel zpracovaných Úřadem vlády ve spolupráci s Generálním 
ředitelstvím státní služby nejpozději do konce roku 2004 personální a organizační audit 
v ústředním orgánu, v Českém telekomunikačním úřadu a v Radě pro rozhlasové a televizní 
vysílání s cílem optimalizovat organizační strukturu a snížit počet funkčních míst, 

 
 

Úkol byl splněn. 
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d) informovat ve spolupráci s vedoucí Úřadu vlády do 2 měsíců po obdržení 
auditorské zprávy podle bodu II/8c tohoto usnesení vládu o výsledcích auditu a řešení 
zjištěných nedostatků, 
 
 

Úkol byl splněn. 
 

 

e) předložit v návaznosti na termíny předkládání návrhu státního rozpočtu České 
republiky na rok 2005 a střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2005 až 2007 ministru 
financí návrhy na snížení počtu funkčních míst rozpočtové kapitoly pro léta 2005 a 2006, 
 
 

Úkol byl průběžně plněn. 
 

 

f) neuplatňovat v souvislosti s předkládáním návrhů nových legislativních úprav 
požadavky na zvýšení počtů funkčních míst a obdobně postupovat při návrzích státního 
rozpočtu České republiky na následující léta, 
 

Lze konstatovat, že správci kapitol tento princip chování, vztahující se k omezení růstu 
administrativních kapacit, nerespektují. Zvýšené požadavky personálního charakteru jsou 
součástí prakticky všech zásadnějších legislativních a koncepčních resortních úprav. 
Ministerstvo financí tyto požadavky s menším či větším úspěchem odmítá.  
 

Vyhodnocení je provedeno na bázi početních stavů schválených rozpočtů. Za všechny 
rozpočtové kapitoly lze výsledky plnění redukce počtu funkčních míst shrnout takto: 

 
 

 Z přehledu plnění je zřejmé, že zatímco v roce 2004 byl předpokládaný rozsah 
redukce splněn na cca 91 %, v dalších dvou letech se přístup k zabezpečování stanovených 
cílů značně rozvolnil. 
 Z  rozhodujících vlivů, které výše uvedený průběh snižování počtu funkčních míst 
zásadně ovlivnily, lze z hlediska jednotlivých let identifikovat následující faktory: 
Rok 2004 - zvýšení počtu funkčních míst pro Policii ČR a Hasičský záchranný sbor o 1 803 
míst, 
 Rok 2005 - zvýšení počtu vojáků z povolání a civilních zaměstnanců o 1 723 míst v kapitole 
Ministerstvo obrany v důsledku odchylného průběhu reformy armády, zvýšení o 2 852 
funkčních míst na MPSV zejména v důsledku přenosu výkonu agendy státní sociální podpory 
z územních samospráv na Úřady práce, snížení redukce u Ministerstva vnitra u činností přímé 
bezpečnostní povahy o 452 funkčních míst, 
Rok 2006 - zejména prominutí redukce počtu funkčních u regionálního školství o 4 622 míst a 
zvýšení počtu funkčních míst na MO 1393 v souvislosti s profesionalizací armády. 
 

Po celé období byly stanovené restrikce v počtech funkčních míst využívány jako 
nástroj, kterým Ministerstvo financí čelilo silným tlakům resortů na posilování 
administrativních kapacit úřadů.  

úkol
promítnuto 

do SR rozdíl %
2004 10 414 9 442 -972 90,7
2005 10 503 4 989 -5 514 47,5
2006 8 804 2 272 -6 532 25,8

celkem 29 721 16 703 -13 018 56,2

Plnění redukce
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Při kumulativním vyjádření rozpočtových úspor za celé období let 2004 až 2006 
dosahují úspory prostředků na platy promítnuté do státních rozpočtů jednotlivých let výše  7,8 
mld. Kč, včetně příslušenství pak částky 10,7 mld. Kč. Redukce počtu funkčních míst, 
přestože nebyla splněna v programovaném rozsahu, přinesla miliardové rozpočtové úspory. 

 

Nicméně za Ministerstvo financí došlo v roce 2005 k snížení počtu pracovníků na 
základě externího auditu o 14 %. I přes převzetí zbytkové agendy zrušeného FNM (navýšení o 
59 míst na MF) a snížení na základě integrace dozoru pod ČNB (snížení o 41 míst na MF) 
došlo mezi rokem 2004 a 2006 k zrušení 232 funkčních míst. Celkově tedy došlo k snížení 
stavu o 15 %. MF tak více než dvojnásobně předčilo svůj 6% závazek.  

  
Úkol splněn částečně.  

 

g) předložit ministru financí na základě provedeného personálního auditu podle bodu 
II/8c tohoto usnesení a dalších analýz návrhy na snížení počtu funkčních míst rozpočtové 
kapitoly pro rok 2006. 
 
 

Výsledky personálního auditu byly předloženy. Nicméně návrhy na snížení počtu 
funkčních míst z provedených personálních auditů povětšinou nevyplynuly. Do návrhu 
rozpočtu na rok 2006 jsou Ministerstvem financí uplatňovány výstupy z diferencovaného 
snižování počtu funkčních míst, s modifikacemi, které vyplynuly z dalších rozhodnutí vlády.  

 
Úkol byl splněn, ale nevedl ke snížení počtu funkčních míst. 
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ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍCH Z USNESENÍ VLÁDY Č. 928/2004 

 
U k l á d á  
 

1. uloženo ministryni zdravotnictví 
 

a) zpracovat a vládě do 31. prosince 2004 předložit návrh Koncepce reformy 
zdravotnictví, který zohlední výsledky spolupráce České republiky se Světovou bankou, 
 
 

 
Požadovaný materiál byl po několikeré změně (zúžení) zadání a vznesením dodatečných 

požadavků na zpracování ze strany vlády předložen vládě a přijat vládou jako přehled 
stabilizačních opatření dle usnesení vlády ze dne  22. 7. 2005 (viz. příloha B). Obsahuje 
přehled stabilizačních opatření ve zdravotnictví, rozčleněný do pěti základních okruhů: 

1. opatření v oblasti příjmů 
2. opatření v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků 
3. opatření v oblasti nákladů na zdravotní péči 
4. opatření v oblasti sítě služeb 
5. opatření v oblasti správy zdravotního pojištění 
 
Pro přehlednost plnění jednotlivých úkolů ze základních okruhů byla zpracována tabulka 

– viz příloha B – kde jsou stručně popsány charakteristiky, termín plnění a způsob realizace 
úkolu. 

V přiložené tabulce je také stručně popsán současný stav vývoje reformy systému 
zdravotnictví – s cílem stabilizovat finančně tento systém – kapitoly č. 1, 2 a 3.  

 
Přestože Ministerstvo zdravotnictví zahájilo dílčí kroky, vedoucí ke stabilizaci 

zdravotnictví, nebylo dosaženo cíle úkolu, tedy zahájení reformy zdravotního systému.  
 
Úkol nebyl splněn. 

 
 

2. uloženo 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí 
 

a) informovat vládu do 31. prosince 2004 o činnosti expertní skupiny pro reformu 
penzijního systému, 
 
 

Dne 8. prosince 2004 schválila vláda usnesení č. 1243, kterým vzala na vědomí 
„Zprávu o přípravě podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě“. 

 
Úkol byl splněn. 
 

 

3. uloženo 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi 
vlády a ministru spravedlnosti, místopředsedovi vlády a ministru dopravy, ministrům 
vnitra, financí, zahraničních věcí, životního prostředí, pro místní rozvoj, průmyslu a 
obchodu, zemědělství, kultury, informatiky, ministryním školství, mládeže a tělovýchovy 
a zdravotnictví, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a předsedům 
Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
 
 

předložit do 31. prosince 2004 ministru financí 
a) analýzu mandatorních výdajů vyplácených v rámci rozpočtové kapitoly, spolu 

s návrhy na legislativní úpravy vedoucí k jejich snížení, 
 
 



 -  - 14

Úkol byl splněn. 
 
 

předložit do 31. prosince 2004 ministru financí 
b) analýzu programování veřejných výdajů v rámci rozpočtové kapitoly, 

 
 

Úkol byl splněn. 
 
 

4. uloženo ministru financí předložit vládě 
 

a) do 31. března 2005 
aa) souhrnnou analýzu mandatorních výdajů na základě výsledků jednotlivých analýz 

obdržených podle bodu II/3a tohoto usnesení, spolu s návrhy na legislativní úpravy vedoucí 
k jejich snížení, 
 
 

Úkol byl splněn. 
 
 

ab) souhrnnou analýzu programování veřejných výdajů na základě výsledků analýz 
obdržených podle bodu II/3b tohoto usnesení, spolu s návrhem na zavedení povinného 
programování všech veřejných výdajů, 
 
 

 První návrh metodiky rozpočtování formou výdajových bloků byl zpracován  a 
předložen poradě vedení ministerstva s návrhy tří variant dalšího postupu (I. V - pilotní 
projekt na kapitole MF, 2.V - zavedení celoplošně s možnými negativními důsledky a 3. V - 
zrušení úkolu). Varianty byly navrženy z toho důvodu, že se došlo při přípravě metodiky ke 
zjištění, že jednorázové zavedení výkonově orientovaného rozpočtování do všech kapitol 
je velmi složitá a problematická záležitost, která by mohla mít při zjednodušeném přístupu za 
následek vznik řady chyb, které by bylo následně velmi složité napravovat. Vzhledem k tomu, 
že  p. ministr považuje sestavení SR na rok 2007, zejména z časového hlediska, za dostatečně 
komplikované a proto nepovažuje za žádoucí, aby v tomto roce došlo ještě ke změnám 
metodiky při přípravě rozpočtu, bylo poradou vedení rozhodnuto pozastavit práce na 
dopracování a implementaci metodiky rozpočtování formou výdajových bloků pro sestavení 
SR na rok 2007 a požádat předsedu vlády o prodloužení termínu úkolů uložených usnesením 
vlády č. 38/2006. Dopis předsedovi vlády byl odeslán dopisem ze dne 16.5.2006. Dále p. 
ministr rozhodl, že MF   navrhne nové metody rozpočtování jako jeden z úkolů vyplývajících z 
programového prohlášení vlády při jeho sestavování s tím, aby byla metodika nejprve pilotně 
implementována, a to nejen na kapitole MF (jak bylo původně navrženo), ale také ve dvou 
dalších resortech.  
První návrh metodiky byl rozeslán koncem května do vnějšího připomínkového řízení jako 
pracovní návrh a připomínky resortů budou využity k diskusím nad jejím dalším 
zpřesňováním a rozvíjením.  
 

 Úkol rozpracován; bylo zažádáno o posun úkolu.  
 
 

b) do 31. července 2005 informaci o výsledcích a průběhu externího personálního, 
organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu na Ministerstvu financí, 
 
 

Vláda informaci odsouhlasila 19.10.2005 usnesením č. 1348. 
 

Úkol byl splněn.  
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5. uloženo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a 
předsedům Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání 
 

a) respektovat při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2006 a na 
rok 2007 pravidla fiskálního cílení a stanovených střednědobých výdajových rámců, 
 
 

Úkol je průběžně plněn. 
 
 

b) neuplatňovat v souvislosti s předkládáním návrhů nových legislativních úprav 
požadavky na zvýšení počtů funkčních míst a obdobně postupovat při návrzích státního 
rozpočtu České republiky na následující léta, 
 
 

Lze konstatovat, že správci kapitol tento princip chování, vztahující se k omezení růstu 
administrativních kapacit, nerespektují. Zvýšené požadavky personálního charakteru jsou 
součástí prakticky všech zásadnějších legislativních a koncepčních resortních úprav. 
Ministerstvo financí tyto požadavky s menším či větším úspěchem odmítá. Podrobnější popis 
plnění viz bod 8f) vyhodnocení úkolu z usnesení vlády č 624/2003 8.b. 

 
 
Úkol splněn částečně. 

 
 

6. uloženo ministru životního prostředí 
 

a) zpracovat ve spolupráci s ministrem financí a vládě do 31. prosince 2004 předložit 
návrh Koncepce ekologické daňové reformy. 
 
 

Úkol byl v průběhu roku 2004 změněn usnesením vlády č. 1165 ze dne 24.11.2004. Zde byl 
určen nový konečný termín pro předložení materiálu do vlády na 30.11.2005. Společným 
dopisem ministra životního prostředí RNDr.L.Ambrozka a 1. místopředsedy vlády a ministra 
financí Mgr.B.Sobotky ze dne 16.3.2006 č.j. 20035/ENV/06-1496/M/06 adresovaným  
předsedovi vlády Ing.J.Paroubkovi se žádá o zrušení úkolu předložit koncepci ekologické 
daňové reformy s podrobným odůvodněním tohoto kroku.  

 
Úkol nebyl splněn. 
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ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍCH Z USNESENÍ VLÁDY Č. : 819/2005 
 
U k l á d á  
 
1.      členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy  
a předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

 
a) respektovat při přípravě rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2007 pravidla 
fiskálního cílení a stanovených střednědobých výdajových rámců, 

 
Úkol je průběžně plněn. 

 
b) neuplatňovat v souvislosti s předkládáním návrhů nových legislativních 
úprav požadavky na zvýšení počtů funkčních míst a obdobně postupovat při 
návrzích státního rozpočtu České republiky na následující léta, 

 
Lze konstatovat, že správci kapitol tento princip chování, vztahující se k omezení růstu 

administrativních kapacit, nerespektují. Zvýšené požadavky personálního charakteru jsou 
součástí prakticky všech zásadnějších legislativních a koncepčních resortních úprav. 
Ministerstvo financí tyto požadavky s menším či větším úspěchem odmítá. Podrobnější popis 
plnění viz bod 8f) vyhodnocení úkolu z usnesení vlády č 624/2003. 

 
 
Úkol splněn částečně. 
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PŘÍLOHA A 
 

ZMĚNY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU A SOUČASNÝ STAV VE VÝVOJI D ŮCHODOVÉ REFORMY  

 

1. Legislativní změny účinné od 1. ledna 2004: 

 

• Nařízení vlády č. 337/2003 Sb. – účinnost od 1. 1. 2004. Od ledna 2004 se zvýšila 

procentní výměra důchodů o 2,5 % procentní výměry.  

 

• Nařízení vlády č. 338/2003 Sb. – účinnost od 1. 1. 2004. Tímto nařízením byl stanoven 

všeobecný vyměřovací základ za rok 2002 (15 711 Kč), zvýšeny redukční hranice na 7 

500 Kč a 19 200 Kč a byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu 

všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 (1,0717).       

 

• Zákon 424/2003 Sb. – účinnost dnem 1. 1. 2004. Změna zákona spočívala v rozšíření 

okruhu pojištěných osob (pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 

právních předpisů, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr a 

zástupce finančního arbitra). 

 

• Zákon č. 425/2003 Sb. - účinnost dnem 1. 1. 2004. Tímto zákonem došlo ke změnám nejen 

v oblasti důchodového pojištění, ale i v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Šlo o nejvýznamnější změny od roku 1995, kdy 

byl schválen nyní platný zákon o důchodovém pojištění (nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1996).  

Změny v důchodovém pojištění spočívají zejména  

a) ve zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod stejným tempem i po roce 

2007 s cílem postupného dosažení jednotné hranice 63 let pro muže  a bezdětné ženy. 

Důchodový věk ostatních žen bude i nadále zatím diferencovaný podle počtu 

vychovaných dětí, a to v rozmezí 59 až 62 let, 

b) v omezení možnosti předčasného odchodu do starobního důchodu zrušením dočasně 

kráceného předčasného starobního s tím, že tato možnost zůstane pouze dočasně 

zachována (do 31. 12. 2006) při splnění stanovených podmínek pro poživatele 

částečného invalidního důchodu nebo některé bývalé poživatele plného invalidního 

důchodu. Pokud jde o možnost přiznání druhého typu předčasného starobního 

důchodu, a to trvale kráceného, ke změně nedošlo,  
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c) v redukci hodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění znamenající, že se 

doba studia na střední a vysoké škole před 1. 1. 1996 získaná po dosažení věku 18 let 

hodnotí nejvýše v délce šesti let s tím, že se považuje za náhradní dobu pojištění, a 

tedy se pro výši důchodů hodnotí pouze v rozsahu 80% (tím došlo ke sjednocení 

s hodnocením doby tohoto studia získaného po 31. 12. 1995). Doba studia před 1. 1. 

1996 získaná před dosažením věku 18 let se i nadále hodnotí jako doba pojištění (tedy 

„plnohodnotně“), 

d) ve zrušení podmínky umožňující nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu 

z výdělečné činnosti v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod pouze při 

nepřekročení stanovené hranice (dvojnásobek částky životního minima pro 

jednotlivce), a to jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné 

(OSVČ). Současně bylo stanoveno, že pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle 

příjmu z výdělečné činnosti musí být pracovněprávní vztah uzavřen nejdéle na dobu 

jednoho roku, 

e) v rozdělení samostatné výdělečné činnosti na hlavní a vedlejší. OSVČ, které 

samostatnou výdělečnou činnost vykonávají jako svou hlavní činnost, jsou vždy (bez 

ohledu na výši dosaženého příjmu) účastny důchodového pojištění (a platí pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti aspoň z minimálního 

vyměřovacího základu). OSVČ, jejichž samostatná výdělečná činnost má povahu 

vedlejší činnosti vzhledem k příjmům ze zaměstnání nebo vzhledem k trvání 

stanovených skutečností (pobírání starobního nebo plného invalidního důchodu, 

studium, apod.), jsou nadále účastny důchodového pojištění v závislosti na výši 

dosahovaného příjmu, 

f) v rozšíření okruhu OSVČ o osoby vykonávající činnost mandatáře na základě 

mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud je tato činnost konána 

mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění a mandátní smlouva nebyla 

uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti.     

Změny v pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

spočívají zejména 

a) v „převedení“ části příspěvků vybíraných na státní politiku zaměstnanosti do 

systému důchodového pojištění, a to zvýšením sazby pojistného na důchodové 

pojištění o 2 procentní body (z 26% na 28% vyměřovacího základu) a současně 

snížením sazby pojistného na státní politiku zaměstnanosti o 2 procentní body (z 3,6% 

na 1,6% vyměřovacího základu),  
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b) v postupném zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného u 

osob samostatně výdělečně činných z 35 % v roce 2004 až na 50% v roce 2006 

rozdílu mezi dosaženými příjmy a vynaloženými výdaji a v postupném zvýšení 

minimálního vyměřovacího základu OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností 

stanoveného v nominální výši z úrovně 20% průměrné mzdy v národním hospodářství 

(v měsíčním vyjádření) v roce 2004 až na úroveň 25% v roce 2006. 

 

• Zákon 359/2004 Sb. – účinnost dnem vyhlášení, tj. dnem 15. 6. 2004. Změna zákona 

spočívala v rozšíření okruhu pojištěných osob (poslanci Evropského parlamentu zvolení 

na území ČR). 

 

• Nařízení vlády č. 521/2004 Sb. – účinnost od 1. 1. 2005. Tímto nařízením byl stanoven 

všeobecný vyměřovací základ za rok 2003 (16 769 Kč), zvýšeny redukční hranice na 8 

400 Kč a 20 500 Kč a byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu 

všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 (1,0665).       

  

• Nařízení vlády č. 565/2004 Sb. – účinnost dnem 1. 1. 2005. Od ledna 2005 se zvýšila 

základní výměra důchodů na 1 400 Kč a procentní výměra vyplácených důchodů o 5,4 % 

procentní výměry. 

 

• Nařízení vlády č. 414/2005 Sb. – účinnost od 1. 1. 2006. Tímto nařízením byl stanoven 

všeobecný vyměřovací základ za rok 2004 (17 882 Kč), zvýšeny redukční hranice na 9 

100 Kč a 21 800 Kč a byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu 

všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 (1,0532).       

  

• Nařízení vlády č. 415/2005 Sb. – účinnost dnem 1. 1. 2006. Od ledna 2006 se zvýšila 

základní výměra důchodů na 1 470 Kč a procentní výměra vyplácených důchodů 

přiznaných před 1. lednem 1996 o 6 % procentní výměry vyplácených důchodů 

přiznaných od 1. ledna 1996 do 31.12.2005 o 4 % procentní výměry. 

 

• Zákon 24/2006 Sb. – účinnost dnem 1. 2. 2006. Změna zákona o důchodovém pojištění 

spočívala ve zrušení institutu krácení částečných invalidních důchodů nebo zastavení 

jejich výplaty při překročení stanovené hranice příjmů z výdělečné činnosti. 
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2. Současný stav ve vývoji důchodové reformy: 

 

V červenci 2005 byla pod vedením ministra práce a sociálních věcí obnovena činnost 

Týmu expertů pro přípravu důchodové reformy, které jmenovaly politické strany zastoupené 

v PSP. Ve druhé polovině roku 2005 zpracovalo MPSV podkladové materiály pro jednání 

Týmu expertů, pro jednání místopředsedů a poté i předsedů politických stran. Byl připraven 

návrh „Dohody politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu o dalším 

pokračování důchodové reformy“ obsahující společné teze o dalších krocích v důchodové 

reformě, které by byly realizovány ještě v období před volbami do PSP.  

 

Tyto teze obsahovaly úpravy v základním důchodovém pojištění (pokračování ve 

zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod), úpravy v životním pojištění a 

penzijním připojištění se státním příspěvkem (zavedení souhrnného limitu odpočitatelné 

položky daně z příjmů pro zaměstnavatele i zaměstnance [i OSVČ] na „důchodové produkty“ 

životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem, zavedení možnosti 

přiznání časově omezené starobní penze) a vytvoření „Rezervy pro důchodovou reformu“. 

Jednání však nebyla ukončena dosažením politické dohody na konkrétním pokračování 

důchodové reformy a lze ji očekávat až v průběhu nového volebního období. Za této situace 

bude nutné požádat o zrušení úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 

1157, aby ministr PSV předložil vládě „V ěcný záměr nového systému důchodového 

zabezpečení“ (posunutý termín předložení 30. června 2006).  

 

V lednu 2006 uložil ministr práce a sociálních věcí připravit materiál k problematice 

pokračování důchodové reformy a předložit jej v dubnu 2006 k projednání vládě. Na základě 

tohoto rozhodnutí byl připraven materiál „Podklad pro rozhodnutí o dalším pokračování 

důchodové reformy“, který bude po vypořádání meziresortního připomínkového řízení 

předložen vládě. 
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PŘÍLOHA B 
 

ZMĚNY V SYSTÉMU ZDRAVOTNICTVÍ A SOU ČASNÝ STAV  

 
Změny v systému zdravotnictví, provedené od léta 2003 s cílem finančně stabilizovat 

systém zdravotnictví, které byly provedeny v gesci Ministerstva zdravotnictví: 
1. odkup pohledávek za plátci pojistného po lhůtě splatnosti  - za léta 2001 a 2002 – 

nominální hodnota  5,013 mld. Kč, 
uzavřené smlouvy (realizováno)  4,217 mld. Kč,  
z toho VZP    3,759 mld. Kč. 

2. odkup pohledávek po lhůtě splatnosti  - - za léta 2003 – 2004 - , cca 50 % nominální 
hodnoty     2,946 mld. Kč,  
realizováno    2,945 mld. Kč 
z toho VZP    2,356 mld. Kč 

3. odkup pohledávek za r. 2005  3,800 mld. Kč 
realizováno    3,776 mld. Kč 
z toho VZP    3,023 mld. Kč. 

4. V roce 2003 proběhlo oddlužení nemocnic a ostat. lůžkových zařízení, převáděných na 
kraje – objem finančních prostředků spojených s tímto převodem je v gesci odboru 12 
Ministerstva financí. 

5. Valorizace plateb pojistného za státem hrazené pojištěnce, plynoucí ze zákona č.  
48/1997 Sb. a 592/92 Sb., § 12:  
od 1.1.2003 467 Kč/měsíc/1 pojištěnec 
od 1.1.2005 481 Kč 
od 1.1.2006 513 Kč 
od 1.2.2006 560 Kč 
po schválení sněmovního tisku 1150  636 Kč 

 


