VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha 1b
k usnesení vlády
ze dne 25. září 2013 č. 732

Systémová opatření pro rozpracování a řešení jednotlivými rezorty
1) Připravit a předložit do vlády materiál řešící budoucí postup likvidací jednotlivých
ekologických zátěží v MSK podle jednotlivých podnikatelských subjektů včetně
časového rámce.
Zajistí: MF, MŽP

Termín: 02/2014

2) Vypracovat a přijmout opatření v Czechinvestu pro urychlení příchodu investorů
a pro posílení tuzemských investic v MSK. Provést analýzu vhodnosti a využitelnosti
stávajících i potenciálních (brownfieldy) průmyslových zón pro potenciální investory.
Zajistí: MPO

Termín: 12/2013

3) Urychlit přípravu a realizaci projektů dopravní infrastruktury majících vztah k dopravní
obslužnosti MSK, které jsou ve vlastnictví státu a jsou financovatelné prostřednictvím
SFDI. Zpracovat harmonogram přípravy projektů a návrh jejich financování a předložit
vládě.
Zajistí: MD, MF

Termín: 11/2013

4) Vypracovat a předložit vládě analýzu cen elektřiny a jejích složek a jejich porovnání
se srovnatelnými státy EU včetně návrhu řešení možných opatření na snížení cen.
Zajistí: MPO, ERÚ

Termín: 12/2013

5) Vypracovat a předložit vládě variantní řešení koncepce dalšího snižování poplatků
za OZE v ceně elektřiny a rovněž dalších poplatků zatěžujících podnikatelské subjekty.
Zajistí: MPO, MF, MŽP

Termín: 06/2014

6) K řešení situace ekologických průmyslových limitů
a) Vyhodnotit podmínky provozu významných průmyslových zařízení a zvážit případné
změny emisních limitů pro významná průmyslová zařízení, které jdou nad rámec
požadavků evropské legislativy.
b)

Provádět další zpřísnění emisních limitů nad rámec již realizovaných opatření do doby
ekonomické stabilizace pouze na případy přímo požadované evropskou legislativou.
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c) Akcentovat v činnosti státní správy úplné využití všech flexibilních mechanismů
ve vztahu k emisním limitům, které evropská a národní legislativa umožňuje.

d) Postupovat tak, aby EK nemohla namítat nesprávné provedení evropských právních
předpisů a nebylo ohroženo využití podpory z evropských kohezních fondů
u dotčených průmyslových zařízení.
e)

Dojednat s Evropskou komisí schválení Přechodného národního plánu zpracovaného
v návaznosti na zákon o ochraně ovzduší a směrnici o průmyslových emisích
a vytvořit podmínky umožňující maximální využití přechodných režimů podle zákona
o ochraně ovzduší pro zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií
a pro zdroje s omezenou životností.
Termín: 06/2014

f)

Zpracovat analýzu české a evropské legislativy na úseku ochrany ovzduší, v rámci
které bude zhodnoceno, zda požadavky vyplývající z národní právní úpravy nejsou
v oblastech řešených na úrovni EU přísnější a navrhnout případné změny.
Termín: 01/2014

Zajistí: MŽP, ÚV ČR
Spolupráce: MSK
7) Navrhnout vládě ustavení vládního zmocněnce pro řešení transformačních problémů
MSK.
Zajistí: MPO

Termín: 12/2013

8) Zajistit snížení administrativní zátěže pro investory opatřeními směřujícími ke zkrácení
lhůt přípravy a realizace staveb ve veřejném zájmu. K tomu provést změnu právní úpravy
EIA ve smyslu odpovědi ČR na infringement ve věci a sjednotit rozhodovací praxi
stavebních úřadů (digitalizace řízení).
Zajistí: MŽP, MMR, MD, MPO

Kontrolní termín: 03/2014

9) Prosadit opatření ke zjednodušení postupu zadavatele podle zákona o veřejných
zakázkách č. 137/2006 Sb. (zachování současných limitů, řešení problematiky rušení při
jedné nabídce). Analyzovat další možnosti urychlení zadávacího řízení.
Zajistí: MMR, MPO, MD

Kontrolní termín: 03/2014

10) Přijmout opatření k urychlení rozhodování ÚOHS a odvoláních v oblasti problematiky
veřejných zakázek.
Zajistí: ÚOHS, ÚV ČR

Kontrolní termín: 07/2014

11) Předložit Evropské komisi návrh realokace z OP Technická pomoc do Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko
Zajistí: MMR a řídící orgán ROP MS

Kontrolní termín: 10/2013
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12) Řídící orgány tematických operačních programů připraví a projednají na nejbližších
monitorovacích výborech otevření cílených výzev pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
s cílem vhodnými intervencemi předcházet a řešit těžkou hospodářskou, sociální
a environmentální situaci těchto regionů.
Zajistí: MD, MPO, MŠMT, MPSV, MŽP, MMR, MZe
Kontrolní termín: neprodleně
13) Zohlednit při přípravě České republiky na nové programovací období EU 2014 až 2020
potřeby krajů v tématickém zaměření programů, též nepříznivou hospodářskou, sociální a
environmentální situaci Moravskoslezského a Ústeckého kraje, s cílem přispět ke snížení
vnitrostátních disparit.
Zajistí: MMR, MPO, MŠMT, MPSV, MD, MŽP, MZe
Kontrolní termín: 12/2013

