
ROZPOČTEM 2016 PLNÍME 
DALŠÍ PŘEDVOLEBNÍ SLIBY

Důstojné pracovní podmínky a aktivní 
politiky zaměstnanosti
Zavázali jsme se, že ze zdevastovaných úřadů 
práce vytvoříme efektivní a respektovanou insti-
tuci, která bude velmi aktivním prvkem na trhu 
práce. Úřady práce by měly zajistit individuální 
přístup ke každému nezaměstnanému a pomoci 
mu s hledáním vhodného pracovního místa podle 
jeho schopností a dovedností. Rozpočet na rok 
2016 proto počítá se zvýšením alokace na aktivní 
politiku zaměstnanosti, která hraje důležitou roli 
v efektivním fungování trhu práce a v boji s dlou-
hodobou nezaměstnaností. Dodatečné finance 
budou vyhrazeny i na spolufinancování programu 
Záruky pro mládež, na veřejně prospěšné práce 
a na financování sociálních služeb prostřednic-
tvím krajů.
V rámci boje s nelegálním zaměstnáváním a pra-
cí na černo vznikne 444 míst na Úřadu práce ČR 
a na Státním úřadu inspekce práce na problema-
tiku nelegálního zaměstnávání.

Vytváření nových pracovních míst
Jednou z našich hlavních priorit je tvorba nových 
pracovních příležitostí, a to především v ohrože-
ných regionech. Významnou cestou je vytváření 
dobrých podmínek pro investice směřující do re-
gionů s vyšší nezaměstnaností. Na podporu Prů-
myslových zón tak bude rozpočet navýšen o 50 
mil. Kč a celkově bude na podporu investic použi-
to ze státního rozpočtu 700 mil. Kč.

Postupné zvyšování minimální mzdy
Každý si za práci zaslouží odpovídající odměnu, 
která jej uživí a současně motivuje. Po letech sta-
gnace minimální mzdy jsme již v minulém roce 
zvýšili minimální mzdu a nadále v tom budeme 
pokračovat. V roce 2016 se tak zvýší o dalších 
700 Kč, tedy z nynějších 9 200 Kč na 9 900 Kč. 
Cílem je dosáhnout v roce 2017 minimální mzda 
ve výši 40% průměrné mzdy.

Růst platového ohodnocení  
zdravotníků jako základní prioritu
S kvalitní zdravotní péčí úzce souvisí i odpoví-
dající odměňování zaměstnanců ve zdravotnic-
tví. Navážeme na 5% navýšení platových tarifů 
v letošním roce stejným navýšením i od 1. led-
na 2016. Zdrojem financí je nastavení úhrado-
vé vyhlášky zdravotnictví na rok 2016, která je 
prorůstová a zajišťuje ve většině segmentů 3% 
růst úhrad, který je dostačující na pokrytí zvýše-
ní osobních nákladů. Od ledna příštího roku se 
zvednou rovněž platby za státní pojištěnce o 1,8 
miliardy korun navýšením měsíční platby z 845 
na 870 korun za každého z téměř šesti milionů 
státních pojištěnců.

Pomoc rodinám s dětmi a kvalitní školy
Dostupné a moderní vzdělávání každého dítěte 
musí být a také je zásadní prioritou sociální de-
mokracie. V roce 2016 budeme nadále využívat 

evropské prostředky na modernizaci škol a školek 
a jejich vybavení – využíváme dobíhající operační 
programy na vybavení, dílny nebo školní pomůc-
ky; v novém období pak budeme využívat pro-
středky z Integrovaného regionálního operačního 
programu na investiční akce a další prostředky 
z operačního programu Věda, výzkum a vzdělá-
vání na modernizaci výuky. MŠMT bude i v roce 
2016 podporovat rozšiřování kapacit mateřských 
a základních škol. Ze státního rozpočtu bude 
na rozšiřování kapacit vyčleněno 300 mil. Kč.
Podporu rodin s dětmi zajistíme i zvýšením da-
ňového zvýhodnění na druhé a další děti ve výši 
0,9 mld. Kč. Neméně důležitým opatřením, které 
snižuje inkaso daně z příjmu o 0,4 mld. Kč, je tzv. 
školkovné.

Zajištění důstojného stáří
Slíbili jsme, že zvrátíme proces privatizace důcho-
dového zabezpečení do rukou finančních skupin, 
a to se nám také podařilo – prosadili jsme zrušení 
druhého pilíře, který ohrožoval udržitelnost na-
šeho důchodového systému a jistotu důstojného 
stáří.
Kromě toho jsme napravili neutěšený stav stagna-
ce velikosti penzí. Navrátili jsme proto valorizaci 
penzí a k tomu prosadili jednorázový příspěvek 
ve výši 1 200 Kč, který bude vyplacen v prvním 
čtvrtletí 2016. Tato opatření k dostatečnému za-
jištění příjmu ve stáří znamenají nárůst výdajů 
na důchody o 6,2 mld. Kč oproti roku 2015.

Zvýšení finančních prostředků  
pro sport 
Ve volebním programu jsme se zavázali k pod-
poře sportu, neboť vnímáme sport jako základní 
součást občanské společnosti. Z tohoto důvodu 
počítá rozpočet pro rok 2016 se zvýšením objemu 
finančních prostředků pro sport o 500 mil. Kč.

Posilování konkurenceschopnosti  
naší země
Slíbili jsme, že zlepšíme postavení České repub-
liky na mezinárodních trzích. MZV se proto zasa-
dilo o zvýšení prostředků na podporu exportu jak 
do již tradičních zemí exportu, tak na nové trhy 
ekonomicky se rozvíjejících států. V roce 2016 
bude česká ekonomická diplomacie pracovat 
s posíleným rozpočtem oproti předchozímu roku 
a proběhne revize personálního zastoupení, kte-
ré zajistí efektivní využití těchto prostředků. 
V roce 2016 dojde k personálnímu posílení eko-
nomických diplomatů o 12 míst a zástupců agen-
tury CzechTrade o 2 pracovní místa. Zároveň 
vyšleme první čtyři zemědělské rady do Ruské 
federace, Číny, Saúdské Arábie a Srbska.
V návrhu státního rozpočtu jsou pro rok 2016 za-
jištěny prostředky ve výši 2,9 mld. Kč pro navý-
šení pojistných fondů EGAP, a.s. a 2,27 mld. Kč 
pro Českou exportní banku, a.s. směřující na fi-
nancování podpory exportu a na zvýšení základ-
ního kapitálu banky.

Čerpání evropských fondů
Čerpání evropských strukturálních a investičních 
fondů je naší prioritou. V roce 2015 byly zdárně 
schváleny všechny operační programy z progra-
mového období 2014¬–2020. Pro Českou re-
publiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř  
24 mld. eur. Rozpočet 2016 počítá s prostředky 
na spolufinancování projektů placených z evrop-
ských fondů a naše vláda se postará o co nejefek-
tivnější využití těchto prostředků tak, jak jsme se 
před volbami zavázali.

Zlepšení odměňování zaměstnanců 
veřejného sektoru
Slíbili jsme, že zlepšíme úroveň odměňování 
v celé České republice včetně platů ve veřejném 
sektoru. Již od 1. listopadu 2015 vzrostl objem 
prostředků na platy a ostatní platby za prove-
denou práci o 3 %. V této souvislosti jsme o 3 % 
zvýšili platové tarify zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. Tato skutečnost je promítnuta 
i do rozpočtu na rok 2016.

Stát garantuje bezpečnost občanů
Ve volbách jsme slíbili zajistit bezpečnost obča-
nů České republiky. V rámci rozvoje Hasičských 
záchranných sborů ČR a Policie ČR tak budou 
navýšeny finanční prostředky na investice 
do výstavby a rekonstrukce požárních zbroj-
nic nebo modernizace vybavení Policie ČR. 
Na konkrétní projekty bude vyhrazeno 
374 mil. Kč. Až 250 mil. Kč pak půjde 
na nákup techniky, rekonstrukci a vý-
stavbu zbrojnic Jednotek sborů dob-
rovolných hasičů v obcích. K posí-
lení bezpečnosti občanů rozpočet 
také počítá s navýšením počtu 
hasičů a policistů (celkem o 1 050 
míst) i s růstem jejich platů.
Posílení rozpočtu se týká i ře-
šení nejaktuálnějších problé-
mů spojených s migrační vl-
nou. Na zajištění bezpečnosti 
a bezproblémového zvládnutí 
uprchlické krize bude rozpo-
čet posílen o 1 140 mil. Kč 
včetně personálního posílení 
o 1 083 pracovních míst.


