
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 6. června 2012 č. 399 

 
k přípravě úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend  

a zrušení duplicit ve státní správě 
 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. pověřuje místopředsedkyni vlády, předsedkyni Legislativní rady vlády a 
předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „místopředsed-
kyně vlády“) koordinací přípravy úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend      
a zrušení duplicit ve státní správě s cílem uspořit pro rok 2014 částku 11,9 mld. Kč      
a pro rok 2015 částku 24,8 mld. Kč; 
 
            II. ukládá 
 
                1. místopředsedkyni vlády vypracovat a vládě do 30. září 2012 předložit   
návrh úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní 
správě s cílem uspořit pro rok 2014 částku 11,9 mld. Kč a pro rok 2015 částku        
24,8 mld. Kč, 
 
                2. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů,            
předsedkyni Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a předsedovi Rady Ústavu pro 
studium totalitních režimů spolupracovat s místopředsedkyní vlády při plnění úkolu 
podle bodu II/1 tohoto usnesení a za tímto účelem jí do 15. července 2012 ve formátu 
uvedeném v příloze tohoto usnesení předložit: 
 
                    a) soupis agend vykonávaných jimi řízeným úřadem, včetně agend       
vykonávaných všemi jemu podřízenými správními úřady a právnickými osobami 
a organizačními složkami, k nimž plní funkci zakladatele, zřizovatele nebo správce 
anebo které jsou v jeho působnosti, a to s uvedením právního předpisu (např. zákon, 
prováděcí právní předpis nebo mezinárodní smlouva) nebo aktu řízení (např. usnesení 
vlády), na jejichž základě je příslušná agenda vykonávána, 
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                    b) organizační strukturu jimi řízeného úřadu (sekce, odbory, oddělení)      
a organizační strukturu všech jemu podřízených správních úřadů a právnických osob a 
organizačních složek, k nimž plní funkci zakladatele, zřizovatele nebo správce anebo 
které jsou v jeho působnosti; součástí údajů o organizační struktuře musí být též      
informace o tom, které agendy podle bodu II/2/a) tohoto usnesení vykonávají          
jednotlivé vnitřní organizační jednotky, 
 
                    c) informaci o počtu zaměstnanců (schválený počet systemizovaných 
míst) a jiných osob, jejichž činnost je hrazena z rozpočtové kapitoly jimi řízeného    
úřadu a všech jemu podřízených správních úřadů a právnických osob a organizačních 
složek, k nimž plní funkci zakladatele, zřizovatele nebo správce anebo které jsou 
v jejich působnosti, a to podle stavu ke dni 30. června 2012, 
 
                    d) informaci o počtu zaměstnanců a jiných osob uvedených v bodě II/2/c) 
vykonávajících jednotlivé agendy podle bodu II/2/a) tohoto usnesení,  
 
                    e) návrh na redukci agend nebo jiná úsporná opatření, které by bylo možné 
realizovat s účinností k 1. lednu 2014 a k 1. lednu 2015, s uvedením informace            
o objemu finančních prostředků, které by se těmito opatřeními daly uspořit; 
 
           III. doporučuje guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle 
bodu II/2/a) a e) tohoto usnesení a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu              
a předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat obdobně podle bodu II/2 
tohoto usnesení. 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ústředních  
správních úřadů, 
předsedkyně Rady pro rozhlasové  
a televizní vysílání, 
předseda Rady Ústavu pro studium  
totalitních režimů  
 
Na vědomí: 

guvernér České národní banky, 
prezident Nejvyššího  
kontrolního úřadu, 
předseda Úřadu pro ochranu  
osobních údajů 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  


