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Zefektivnění činnosti Úřadu vlády ČR 

Cílem nového vedení Úřadu vlády ČR (dále též „ÚV ČR nebo „Úřad“) bylo zefektivnit 

činnost a chod Úřadu a připravit novou organizační strukturu, která by odpovídala 

stanovenému cíli, dle možností, které poskytuje platný zákon o státní službě.  

Vláda snížila počet svých členů z 16 na 14 a na Úřadu se toto opatření přímo dotklo 

místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministra pro lidská práva, legislativu 

a rovné příležitosti. Bylo nutné přistoupit k organizačním změnám a zrušit kabinety a 

kanceláře výše uvedených členů vlády. Předseda vlády si agendu vědy, výzkumu a inovací 

převzal do své gesce a pro oblast lidských práv zřídil funkci zmocněnce pro lidská práva, do 

které vláda jmenovala prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc. Bylo tak minimalizováno navýšení 

služebních míst v rámci Úřadu. 

Byl optimalizován počet systemizovaných služebních a pracovních míst, a to ze 777 

(v prosinci 2017) na aktuálních 520 (listopad 2021). Celkem tedy zaniklo, bylo zrušeno 

nebo delimitováno 257 systemizovaných míst. 

 

 
Po nástupu vlády premiéra Andreje Babiše v prosinci roku 2017 byl s účinností od 1. 1. 2018 
minimalizován aparát poradců. Byly zrušeny Odbor poradců a poradkyň předsedy vlády 
a Odbor analýz a informací, které fungovaly za vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Nahradil 
je Odbor poradců a analýz, který byl následně s účinností od 1. 1. 2019 zrušen a místo něho 
vzniklo Oddělení poradců a analýz. 
 
Z uvedených údajů vyplývá, že od nástupu vlády premiéra Andreje Babiše došlo 

k významné úspoře finančních nákladů souvisejících se zrušením systemizovaných 
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míst a redukcí dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr poradců. Někteří 

poradci měli s Úřadem vlády uzavřen jiný typ smluvního vztahu, např. mandátní smlouvu. 

Přehled poradců v pracovněprávním vztahu 

Pracovněprávní vztah 

Vláda Bohuslava Sobotky Vláda Andreje Babiše 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet systemizovaných míst * 21 21 21 21 14 12 7 7 

Počet uzavřených dohod ** 51 49 37 38 7 9 11 13 

CELKEM PORADCŮ 72 70 58 59 21 21 18 20 

         
*Počty SM jsou uvedené vždy ke konci daného roku  

** Počet uzavřených dohod je za celý rok (i v případě, že dohoda celý rok netrvala) 

Při analýze možností zefektivnění chodu Úřadu vycházelo nové vedení především 

z tzv. kompetenčního zákona, který definuje hlavní úkoly Úřadu jako odborné, organizační 

a technické zabezpečení činnosti vlády ČR a jejích orgánů. V návaznosti na výše uvedené 

byly určeny agendy, které svojí charakteristikou gesčně spadaly pod jiné ústřední orgány 

státní správy, resp. ministerstva. Jednalo se zejména o agendu RIS3 (agenda Národní 

výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR), agendu udržitelného 

rozvoje, agendu boje s korupcí, agendu v oblasti sociálního začleňování a agendu 

protidrogové politiky.  

V letech 2018 - 2021 proto probíhala jednání o přesunu výše uvedených agend 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem 

spravedlnosti, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zdravotnictví (opakovaná 

jednání v případě oblasti protidrogové politiky). Kromě agendy protidrogové politiky se 

všechny výše uvedené agendy podařilo na příslušné resorty přesunout, tento krok je však 

metodicky připraven včetně vypořádání všech připomínek s Ministerstvem zdravotnictví a o 

záměru byla vedením Úřadu informována i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

na svém jednání 23. 6. 2021. 

Doporučuji nadále udržet stávající počet systemizovaných míst, při kterém je zaručen 

efektivní výkon Úřadu vlády ČR, razantní snižování počtu by ohrozilo chod agend, 

navyšování počtu naopak znamená zvýšení provozních výdajů. Přesun oblasti 

protidrogové politiky pod Ministerstvo zdravotnictví byl ponechán novému vedení, 

coby politické rozhodnutí, které je metodicky připraveno k realizaci. 
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Péče o zaměstnance 

Spokojenost zaměstnanců byla a je jedním ze základních faktorů významně ovlivňujících 

dosahování stanovených cílů Úřadu. Vedení Úřadu zvyšovalo nejen platové podmínky 

zaměstnanců, ale maximálně podporovalo i péči o zaměstnance. Za tím účelem se snažilo 

mj. co nejefektivněji využívat prostředky v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb (dále 

jen „FKSP“). V období 2017 – 2021 došlo ke značnému navýšení finančních prostředků z 

FKSP na osobních limitech, které zaměstnanci čerpají zejména na rekreační pobyty, kulturní 

akce, rehabilitace, sportovní aktivity nebo vzdělávací akce.  

Došlo k navýšení osobního limitu v rámci FKSP z 5 400 Kč v roce 2017 až na částku 

15 000 Kč v roce 2020 / na 12 000 Kč v roce 2021. Od roku 2020 je část takto navýšených 

prostředků vázána výhradně na zaplacení tuzemské rekreace, případně tuzemských 

lázeňských nebo rehabilitačních pobytů, a to s cílem podpořit tuzemský cestovní ruch, 

postižený pandemií covid-19. 

 

Zajímavým benefitem pro zaměstnance Úřadu je od roku 2019 také možnost rekreace 

během letních měsíců ve správní budově - objektu B vily Hany a Edvarda Benešových v 

Sezimově Ústí, když vedení Úřadu zpřístupnilo tento objekt zaměstnancům pro rekreační 

účely. V letech 2013 – 2017 nemohli zaměstnanci objekt v Sezimově Ústí pro rodinné 

rekreace využívat, celý areál byl vyčleněn pouze pro potřeby vlády. 

Dne 30. ledna 2018 podepsali zástupci dvou odborových organizací působících v Úřadu 

společně s vedením Úřadu historicky první kolektivní smlouvu a kolektivní dohodu 

upravující práva zaměstnanců, respektive státních zaměstnanců. Cílem kolektivní dohody 

a kolektivní smlouvy je zlepšení sociálních, zdravotních, kulturních podmínek výkonu státní 

služby a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

V srpnu 2021 podepsali zástupci vedení Úřadu a odborové organizace Straka novou sadu 

kolektivních dohod, které aktualizují, doplňují a nahrazují historicky první kolektivní dohody 

z roku 2018. 
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Cílem Úřadu vlády je zajistit odpovídající platové podmínky pro své zaměstnance, aby měl 

postavení prestižního zaměstnavatele nejen v rámci státní správy, a dokázal získávat 

kvalifikované odborníky i ze soukromého sektoru.  

V duchu toho, že dobrý státní úředník má být také dobře ohodnocen, doporučuji 

i nadále hledat způsoby pro odpovídající finanční ohodnocení zaměstnanců Úřadu a 

být tak konkurenceschopným zaměstnavatelem, věnovat pozornost zvyšování kvality 

péče o zaměstnance, rozvíjet možnosti jejich profesního růstu a slaďování pracovního 

a rodinného života. Apeluji zároveň na ponechání využití části FKSP na úhradu 

tuzemské rekreace, neboť přináší podporu českému cestovnímu ruchu. 
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Hospodaření 

V uplynulém období Úřad výrazně zvýšil svou investiční aktivitu, což je patrné z nárůstu 
kapitálových výdajů (např. v roce 2020 byly rozpočtovým opatřením posíleny kapitálové 
výdaje o 70 mil. Kč na úkor mzdových a souvisejících výdajů). Větší péče byla věnována 
také opravám a údržbě objektů, se kterými Úřad hospodaří.  

Výrazně vzrostly výdaje na dotační programy Úřadu, konkrétně se jedná o program 
protidrogové politiky, který z 90 mil. Kč v roce 2014 vyrostl až na 286 mil. Kč v roce 
2020 (skutečné výdaje). V důsledku delimitace některých agend při Úřadu mezi lety 
2018 a 2020 (Agentura pro sociální začleňování na MMR, agenda „Národní výzkumné 
a inovační strategie pro inteligentní specializaci“ na MPO a agenda udržitelného rozvoje 
na MŽP) se snížil počet zaměstnanců, rozpočet i počet projektů spolufinancovaných z 
EU realizovaných Úřadem.  

Kabinet předsedy vlády v letech 2018-2021 rovněž výrazně snížil náklady na reprefond 
premiéra oproti předcházejícímu volebnímu období 

Vláda Bohuslava Sobotky v Kč 

 
2014 2015 2016 

2017 
do 30.11. 

reprefond 231 718,21 249 672,86 199 996,03 151 197,93 

celkem 832 585,03     

 

Vláda Andreje Babiše v Kč 

  

2017 
od 1.12. 

2018 2019 2020 
2021 

do 31.10. 

reprefond  8 796,08 122 533,94 126 069,00 167 548,30 132 082,00 

celkem 557 029,32 

      V roce 2022 bude mít na rozpočet Úřadu velký dopad předsednictví ČR v Radě EU, kde 
je plánováno velké množství veřejných zakázek a je naprosto nezbytné, aby byl pro tuto 
oblast alokován odpovídající rozpočet i lidské zdroje.  

V letech 2017–2021 administrovalo Oddělení veřejných zakázek celkem 341 veřejných 
zakázek, z toho 97 zakázek bylo soutěženo v zákonném režimu a 244 zakázek v režimu 
zakázek malého rozsahu. 

V krátkodobém výhledu je rozpočtově zajištěno posílení výdajů v oblasti IT, aby Úřad 
pokračoval v digitalizaci a elektronizaci procesů, zabezpečil výkon agendy s ohledem 
na epidemiologickou situaci (home office, videokonferenční jednání vlády apod.), při udržení 
spolehlivosti a kybernetické bezpečnosti všech systémů.  V rámci přípravy návrhu státního 
rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 Ministerstvo financí 
a následně vláda schválila navýšení výdajů úřadu o 16 mil. Kč od roku 2023 na 
provozní výdaje v oblasti IT, a to s trvalým vlivem, a o 7 mil. Kč v letech 2023 a 2024 na 
kapitálové výdaje v oblasti IT. 
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Čerpání výdajů Úřadu vlády ČR od roku 2014 

Ve sledovaném období od prosince 2017 do listopadu 2021 Úřad vlády ČR nečelil 
žádným korupčním aférám spojeným s nehospodárným nakládáním s majetkem či 
zneužíváním veřejné moci. 

V roce 2019 získal Úřad vlády ČR 3. místo v rámci prestižního oceňování zadavatelů 
Ceny NEPLEJTVÁK, která je udělována institucím za výjimečné ukazatele ve veřejných 
zakázkách, které zohledňují jejich skutečnou práci v oboru. V roce 2021 se stal Úřad 
členem Platformy odpovědného zadávání.   

Považuji za nezbytné pokračovat v realizaci zadávacích a výběrových řízení v souladu 
s nastaveným plánem veřejných zakázek soutěžených pro předsednictví ČR v Radě 
EU 2022, a to zejména s ohledem na čas a dobu plnění předmětu veřejných zakázek – 
především pokud jde o stěžejní veřejné zakázky, kde v tento okamžik již není časový 
prostor pro jakékoliv zásadní změny. Zároveň apeluji na dodržování chodu Úřadu 
vlády ČR s nízkými náklady ve vybraných oblastech, např. reprefondech jednotlivých 
útvarů. 

  

v mil. Kč 

Výdaje 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1)
 2022

2)
 

Schválený rozpočet 733,9 888,8 1 002,1 1 241,7 1 041,6 1 088,2 1 091,8 1 047,5 1 458,8 

Skutečnost 710,8 1 622,0 873,4 971,1 1 096,5 1 173,8 1 032,9 x x 

     Běžné výdaje 694,7 1 601,8 845,4 948,2 1 053,8 1 127,2 1 011,6 1 005,0 1 443,3 

          Mzdové a související výdaje 411,1 444,7 525,4 596,6 575,3 587,2 522,8 527,8 572,4 

          Dotace 136,8 145,3 170,6 192,5 238,4 277,3 346,9 287,5 287,5 

          Opravy a udržování 7,6 6,7 6,4 10,9 119,2 125,3 29,2 28,0 61,5 

          Předsednictví
3)
 x x x x x x 0,0 37,8 402,4 

          Výzkum, vývoj a inovace
3)
 16,3 16,3 8,2 7,3 3,0 6,8 4,5 9,3 10,8 

          Ostatní 122,9 988,8
4
 134,8 140,9 117,9 130,6 108,2 114,6 108,7 

     Kapitálové výdaje 16,1 20,2 28,0 22,9 42,7 46,6 21,3
5)
 42,5 15,5

6)
 

1) Schválený rozpočet 
2) Návrh rozpočtu 
3) Bez mzdových a souvisejících výdajů a kapitálových výdajů 
4) Zahrnuje odvod finančnímu úřadu „PROMOPRO“ 
5) Nízké čerpání bylo ovlivněno dobou trvání zadávacího řízení na VZ Obnova zahrady Strakovy akademie, převedeno do nároků, bude čerpáno v následujících 
letech 
6) plánované akce budou dofinancovány z nároků z nespotřebovaných výdajů 
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Příprava CZ PRES 2022 

Úřad vlády ČR plní dle usnesení vlády č. 729/2019 roli centrálního koordinátora příprav 
českého předsednictví v Radě EU 2022 (CZ PRES). Gros příprav vykonává Sekce pro 
evropské záležitosti, Odbor pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU (PRE), který vznikl 
k 1. lednu 2021 právě se specifickým cílem připravit CZ PRES a koordinovat přípravy napříč 
státní správou v souladu s materiálem Indikativní výhled, který definuje organizační a 
finanční odpovědnost za přípravu jednotlivých akcí.  

Odbor PRE zajišťuje logistickou, organizační, ale i obsahovou přípravě CZ PRES, stejně tak 
se věnuje komunikaci a přípravě kulturního programu CZ PRES, to vše v úzké součinnosti 
s Oddělením veřejných zakázek, kterému bylo delegováno jedno systemizované místo 
specificky na CZ PRES. Odbor PRE tvoří celkem 29 systemizovaných míst, z nichž 5 bude 
obsazeno do konce roku 2021 - vzhledem k alokaci finančních prostředků na rok 2021 
dochází k postupnému náběhu zaměstnanců. V roce 2022 dojde k postupnému náboru 105 
DPČ/DPP, kteří budou plnit roli liaison officerů pro přijíždějící delegace.  

PRE rovněž napomáhá koordinaci uvnitř Úřadu, a to pro ty akce, kde je Úřad gestorem 
(např. neformální zasedání ministrů pro obecné záležitosti), přičemž pro nastavení 
odpovědnosti za zadávání veřejných zakázek v roce 2021 připravil interní směrnici.  

Z hlediska logistiky a organizace akcí v Praze již bylo uzavřeno 13 veřejných zakázek 
v hodnotě 130 mil. Kč (z celkových 462 mil. v gesci PRE). Mezi tyto patří zasmluvnění 
centrálních konferenčních prostor pro jednotlivé kategorie akcí (od premiérského summitu, 
přes neformální jednání ministrů, po jednání technických pracovních skupin či odborných 
konferencí) či zajištění vozového parku nebo akreditačního systému. Další desítky veřejných 
zakázek jsou v přípravě (catering, tlumočení ubytování, dárkové předměty atd.), vypsání 
zakázek předchází jednání s resorty, které se mnohdy účastní centralizovaného zadávání.  

Pokud jde o obsahovou přípravu CZ PRES, je připraven kalendář akcí 
v Bruselu/Lucemburku i ČR, do konce listopadu bude hotov pracovní program tria 
(FR/CZ/SE) a běží přípravné práce na českých prioritách, kdy jsou vládě předloženy 
aktualizované sektorové priority a mapování všech agend. Cílem je dosáhnout vnitropolitické 
shody na programu a prioritách do května 2022. Z hlediska komunikace bude pro další 
práci zásadní potvrzení vizuálního stylu tak, aby mohlo dojít na vypsání souvisejících 
veřejných zakázek a další návazné úkony (web CZ PRES, grafika, mediální kampaň, 
známka PRES atp.). Průběžně jsou připravovány kulturní akce, které proběhnou jak na 
území ČR, tak Belgie.  
 

Nezklamat očekávání a připravit předsednictví tak, abychom na výsledek byli pak 
všichni hrdí, vidím jako jeden z nejdůležitějších úkolů nadcházejících měsíců. Z 
hlediska již uzavřených smluv připravených dle vládou schválených materiálů je 
vysoce nežádoucí v této fázi příprav měnit koncepci umístění akcí, jelikož komplikace 
spojené s vypovězením smluv, rozpočtové dopady a celkové logistické obtíže by 
znamenaly ohrožení příprav a samotného průběhu CZ PRES. 
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Významné investiční akce ve Strakově akademii 

a v dalších objektech ÚV ČR 

Úřad vlády ČR má právo hospodaření i s objekty, které jsou národní kulturní památkou a 
jsou součástí kulturního dědictví republiky. Zároveň jsou tyto budovy využívány jako 
kancelářské, reprezentativní a kongresové prostory. A oba tyto aspekty jsou trvale 
zohledňovány při plánování jakékoliv stavební činnosti. Jde o kompromis mezi zachováním 
historické hodnoty při snižování energetické náročnosti provozu a zvyšování uživatelského 
komfortu. 

Příprava stavebních akcí vychází zejména z technické potřebnosti a volných finančních 
zdrojů. Generální opravy objektů nebyly dlouhodobě prováděny, proto nastala situace, že 
rozsáhlé opravy potřebují v podstatě všechny historické budovy. 

V roce 2017 byly zahájeny práce na nejrozsáhlejší investiční akci v novodobých dějinách ÚV 
Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení, do jejíž realizace byla alokována 
většina dostupných finančních zdrojů. 
 

AREÁL STRAKOVY AKADEMIE, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 
 

Cíl:  

 dokončit památkovou obnovu areálu Strakovy akademie včetně její zahrady 
a připravit objekt na předsednictví ČR v Radě EU, zajistit přiměřený uživatelský 
komfort 

 dokončit zvýšení uživatelského komfortu v hygienicky a technicky 
nevyhovujících prostorách 

 navázat na zahájené snižování energetické náročnosti objektu a provozu 
objektu 

 

Rok 2017 - 2020 
Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení 

V červnu 2020 byla akce dokončena v termínu, požadované kvalitě, a především bez 
navýšení rozpočtu.  

Památková oprava zahrnovala na hlavní budově výměnu nebo odbornou repasi oken, 
opravu fasády a štukových, kamenných, kovových a klempířských prvků, opravu břidlicové 
střechy a komínů. Dále stavba obsahovala opravu omítek a kamenných prvků oplocení a 
ohradních zdí, součástí díla bylo i doplnění hromosvodné soustavy a vytvoření celistvé 
ochrany proti ptactvu. Nová okna v kancelářích byla vyplněna termoizolačními dvojskly k 
zajištění energetických úspor a většího akustického komfortu při práci. V rámci stavby byla 
realizována výměna oken v zasedacím sále vlády za okna s neprůstřelným sklem. 

Stavba probíhala 3 roky za plného provozu Úřadu vlády ČR pouze s drobnými omezeními. 
Součástí akce byla i instalace umělecké vitráže se symboly České republiky u vstupu 
do premiérské zóny. 

Hodnota stavebních prací: 301 515 688 Kč vč. DPH 
 
Rok 2019 – 2020 
 
Oprava barokního opevnění Prahy (tzv. Opěrná zeď Šance) 

Odstranění havarijního stavu a památková oprava významné nemovité kulturní památky 
bastion Máří Magdaleny, který je součástí barokního opevnění Prahy. Předmětem prací byla 
oprava a doplnění cihlového zdiva, kamenné koruny, statické podchycení konstrukcí, 
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doplnění drenáže a úprava terénu. Dlouhým váháním předchozího vedení s rozsáhlejší 
opravou se opěrná zeď dostala do havarijního stavu, který se povedlo během let 2019 a 
2020 zasanovat, konstrukce opravit a tím zachránit kulturní památku pro budoucí generace. 

Hodnota stavebních prací:  21 681 049 Kč vč. DPH 
 
Rok 2019 
Úpravy sociálních prostor v 1. NP (vedle nového tiskového sálu) 

Předmětem úprav bylo zpracování projektu a realizace změny dispozice a kompletní 
modernizace toalet jako vzorového řešení pro další sociální zařízení v objektu v rámci 
zlepšování podmínek a prostředí zejména pro protokolární a zahraniční návštěvy, tiskové 
konference a v neposlední řadě i pro zaměstnance Úřadu vlády. 

Hodnota stavebních prací: 3 210 988 Kč vč. DPH 
 
Rok 2019/2020 
Sanace vlhkého zdiva v části suterénu objektu Strakovy akademie (zázemí vládní 
kuchyně) 

Z důvodů zvýšené vlhkosti a nevyhovujícím hygienickým podmínkám v suterénních 
prostorách zázemí šaten zaměstnanců vládní kuchyně byly tyto prostory sanovány tak, aby 
vyhovovaly hygienickým potřebám personálu. 

Hodnota stavebních prací: 377 190 Kč vč. DPH 

 
Rok 2017 – 2021 
Renovace teracových podlah 

Předmětem prací bylo postupné odstranění necitlivě instalovaných koberců v chodbách 
Strakovy akademie a obnova původních teracových povrchů s cílem vrátit historický vzhled 
interiéru Strakovy akademie. Dokončena obnova teraca v 1. NP a 3. NP.  

Hodnota stavebních prací:  2 488 226 Kč vč. DPH 

Dalším záměrem je výměna červeného koberce na hlavním schodišti a v chodbě před 
zasedacím sálem vlády v 2. NP, eventuálně také obnovení teracových povrchů 
a kamenného schodiště. Akce bude realizována v návaznosti na rekonstrukci zasedacího 
sálu vlády. 
 
Rok 2020 - 2021 
Sanace havarijního stavu podlahy garáží v Provozní budově 

Předmětem úprav byla projektová příprava a rychlá sanace staticky poškozené podlahové 
desky v části garáží včetně injektáže kaveren pod podlahou garáží a obnova vodorovných 
izolací. Akce dokončena. 

Hodnota stavebních prací: 7 250 618 Kč vč. DPH 

 

Rok 2019 – 2021 
Rekonstrukce gastroprovozu 

Důvodem realizace je schválená změna koncepce stravování zaměstnanců Úřadu dle 

současných trendů moderní a zdravé gastronomie. Stávající gastrozařízení bylo morálně 

i technicky zastaralé, hygienicky nevyhovující, fungovalo pouze jako výdejna dovážených 

jídel. Propojením dvou stávajících provozů dojde k zefektivnění celého konceptu a 

významnému zvýšení úrovně stravování. Gastroprovoz bude zajištěn vlastními zaměstnanci 
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Úřadu vlády. Předmětem prací byla projektová příprava a vlastní rekonstrukce obsahuje 

celkové stavební a interiérové úpravy vlastního gastroprovozu, kantýny a jídelny včetně 

personálního zázemí, výměna a doplnění technologií. Termín dokončení akce je prosinec 

2021. 

Hodnota stavebních prací: 26 078 243 Kč vč. DPH 

 
Rok 2019 – 2022 
Obnova zahrady Strakovy akademie 

Předmětem úprav je systémová obnova cestní sítě zahrady, závlah, osvětlení, vodních prvků 
a ekologická obnova travní plochy jako zasakovací se záměrem udržet a zpracovat srážkové 
vody přímo v místě dle zpracované historizující projektové dokumentace inspirované 
původním autorem Františkem Thomayerem. Připravuje se zpřístupnění zahrady jeden 
víkend v měsíci. Záměrem je, aby občané a návštěvníci Prahy mohli objevovat prostory 
zahrady, jako další unikátní místo metropole, a zároveň aby se zahrada stala 
reprezentativním prostorem pro diplomatická přijetí v rámci předsednictví ČR v EU. 

Hodnota stavebních prací: 60 112 399 Kč vč. DPH 

V rámci stavebních prací obnovy zahrady probíhá nezbytná obnova a modernizace prvků 
perimetrické ochrany a obnova a doplnění kamerového systému. 

Hodnota díla: 9 605 438 Kč vč. DPH 

Součástí je i koordinace úpravy zeleně a chodníku na Kosárkově nábřeží ve správě MČ 
Praha 1 ve spolupráci s Technickou správou komunikací.  

Cíl dokončení akce červen 2022. 

 
Rok 2020 
Zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie – projektová dokumentace 

Dokončená projektová dokumentace. Důvodem realizace je zvýšení  tepelně - izolačních 
vlastností střešního pláště objektu Strakovy akademie a dosažení energetických úspor. 
Vlastní realizace akce je plánována po skončení předsednictví ČR v Radě EU. 

Hodnota projekčních prací: 1 257 371 Kč vč. DPH 

 
Rok 2021 
Rekonstrukce zasedacího sálu vlády – projektová dokumentace 

Dokončená projektová dokumentace. Předmětem úprav je celková modernizace, dispoziční 
a interiérové úpravy zasedacího sálu vlády a předsálí a především nutnost vyřešit havarijní 
stav IT technologie – videokonferenčního zařízení. Stávající stav je technicky i morálně 
přežitý.  

Nová koncepce a vizuál jsou schváleny vedením ÚV. Projektová dokumentace je připravena, 
vlastní realizace akce je plánována po ukončení předsednictví ČR v Radě EU.  

V předstihu bude jako samostatná akce doplněno videokonferenční zařízení. 

Hodnota projekčních prací: 490 050 Kč vč. DPH 

 
Rok 2021 - 2022 
Modernizace tiskového sálu (Atrium) a modernizace WC a zázemí novinářů u 
tiskového sálu 
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Předmětem úprav je zejména nutnost vyřešit značně zastaralý stav zobrazovací a snímací 

techniky, které jsou za hranicí morální a technické životnosti. Dále budou realizovány úpravy 

v silnoproudých rozvodech, bude řešeno vylepšení akustického komfortu vnitřního šíření 

zvuku a další s tím související úpravy tak, aby tiskový sál sloužil jako moderní multifunkční 

sál s moderními technologiemi 21. století. Prostory zázemí novinářů a sociálních zařízení 

jsou nevyhovující a zastaralé.  

Je dokončena projektová dokumentace. V současnosti se připravuje zadávací řízení 

na stavební práce s cílem dokončení celé akce do června 2022. 

Předpokládaná hodnota stavebních prací dle projektanta: 38 683 700 Kč vč. DPH 

 
Rok 2021 – 2022 
Modernizace zázemí Ochranné služby Policie ČR 

Předmětem úprav je rekonstrukce a modernizace zázemí OS PČR v podkroví Strakovy 
akademie, včetně doplnění klimatizace. Důvodem realizace je aktuální stav, neodpovídající 
hygienickým ani pobytovým standardům. Technický stav místností je špatný a jejich oprava 
je nad rámec běžné údržby, v letních měsících se prostory vysoce přehřívají a nelze dodržet 
hygienické podmínky pro pobyt osob. Úpravu teploty nelze zajistit prostým větráním, proto 
bude doplněna i technologie chlazení. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele.  

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena dle průzkumu trhu 
na 13 310 000 Kč vč. DPH 

 
Rok 2021 -  2022 
Digitalizace a pasportizace areálu Strakovy akademie 

Důvodem realizace je vytvoření digitální komplexní výkresové dokumentace budovy 
Strakovy akademie včetně provozní budovy a areálu Šance a základní digitální pasportizace 
(databáze informací o objektech), což je nezbytné pro systémové zajišťování údržby, oprav a 
zejména pro projektovou přípravu a realizaci stavebních úprav. Organizačně jde o první 
etapu, po jejím vyhodnocení bude provedena pasportizace a digitalizace všech objektů ÚV. 

Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele. 

Předpokládaná hodnota: 3 900 000 Kč vč. DPH 

 

KRAMÁŘOVA VILA, Gogolova 1, Praha 1 

 
Rok 2019 
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily 

Předmětem prací bylo odstranit závažné statické poruchy základových konstrukcí Kramářovy 
vily. Byla provedena izolace stěn a stropu prostor pod terasou, oprava suterénních prostor, 
výměna dlažby terasy a restaurování kamenných a zámečnických prvků terasy, schodišť 
a dláždění. 

Hodnota stavebních prací: 3 021 042 Kč vč. DPH 

Rok 2020 - 2021 
Oprava opěrných zdí Kramářovy vily – projektová dokumentace 

Při kontrole stavebně technického stavu konstrukcí opěrné zdi byly v roce 2020 zjištěny 
závažné statické poruchy základových konstrukcí opěrné zdi podél areálu Kramářovy vily. 
Operativně bylo provedeno nezbytné havarijní statické zajištění a aktuálně probíhá 
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zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele komplexních oprav opěrných zdí. 
Provedení komplexních oprav je z bezpečnostního hlediska nezbytné. 

Předpokládaná hodnota stavebních prací bude stanovena rozpočtem projektanta.  

Rok 2021  
Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B Kramářovy vily 

Předmětem prací je sanace a oprava statických poruch a poškozeného zdiva a střechy 
nároží objektu B vily včetně vjezdové brány do areálu a provedení opravy stávající části 
kanalizace. 

Akce byla dokončena. 

Hodnota stavebních prací: 9 435 313 Kč vč. DPH 

 
2021 - 2022 
Projektová dokumentace památkové obnovy areálu Kramářovy vily  

Na objektu Kramářovy vily je dlouhodobě prováděna pouze běžná údržba. Stávající stav 
vyžaduje již opravu nad rámec běžné údržby. Je třeba zlepšit uživatelskou funkci, snížit 
energetickou náročnost provozu, zajistit ekologické nakládání se srážkovými vodami. To 
zahrnuje kompletní rekonstrukci pláště (okna, fasáda, kontrola střechy), doplnění rozvodů 
slaboproudu, opravu jižní terasy, novou cestní síť, nové osvětlení, zřízení závlahového 
systému zahrady vč. nového ekologického řešení nakládání s dešťovými vodami.  

Aktuálně probíhá výběrové řízení na projektanta, předpokládaná hodnota stavebních prací 
bude stanovena na základě projektu. Je snaha spojit sanaci opěrných zdí a rekonstrukci 
vlastního areálu, což by mohlo přinést zásadní časovou, organizační a i finanční úsporu. 
Projekční příprava je vzájemně koordinována. 

Projektová dokumentace je třeba pro stanovení reálných nákladů stavby pro tvorbu rozpočtu. 

HRZÁNSKÝ PALÁC, Loretánská 9, Praha 1 

 
Rok 2021 - 2022 
Projektová dokumentace oprav vnějšího pláště Hrzánského paláce 

Na objektu je dlouhodobě prováděna pouze běžná údržba. Okna jsou ve stavu, který již 
vylučuje běžnou údržbu, spolu s okny je zamýšlena i oprava fasády, která stavebně souvisí. 
Zajištění památkové obnovy Hrzánského paláce zahrnuje kompletní rekonstrukci pláště 
(okna, fasáda, kontrola a oprava střechy a zemnících prvků).  

Aktuálně je připravováno výběrové řízení na výběr projektanta. 

Předpokládaná hodnota stavebních prací bude stanovena dle projektu pro výběr zhotovitele. 

Projektová dokumentace je třeba pro stanovení reálných nákladů stavby pro tvorbu rozpočtu. 

 

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC, U Sovových mlýnů 4, Praha 1 

 
Na objektu je dlouhodobě prováděna pouze běžná údržba. Větší zásahy proběhly při sanaci 
povodňových škod v roce 2002.  

Dle posouzení odbornou firmou jsou technologie TZB dožívající, dobře udržované, ale silně 
morálně zastaralé bez možnosti řízení a regulace, silně energeticky náročné. Rovněž 
ubytovací část v posledním podlaží je zastaralá, dožilá a vyžaduje rozsáhlejší úpravu. 
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Připravujeme snížit energetickou náročnost provozu a zajistit komfortnější provozuschopnost 
objektu. Aktuálně připravujeme projekt proveditelnosti a návrh variant řešení 
energohospodářství. 

           
 
 

AREÁL VILY HANY A EDVARDA BENEŠOVÝCH, Dr. E. Beneše 201, 
Sezimovo Ústí 

 
Areál v Sezimově Ústí tvoří reprezentativní Benešova vila (objekt A) a zázemí vč. ubytovací 
části. 

Zásadním problémem je vyřešení zásobování teplem, výměna elektrorozvodů 
a modernizace ubytovacích kapacit. Dále zbývá dokončit poslední etapu rekonstrukce 
chodníků v zahradě. 

Zdroj a koncepce zásobování teplem bude řešeno ve smyslu energetického managementu. 
Rekonstrukce ubytovací části a oprava elektroinstalace bude vycházet z koncepce využití 
objektu a bude řešena komplexně, nebo nezávisle dle potřebnosti a priorit. 

 

OBJEKT VLADISLAVOVA, Vladislavova 4, Praha 1 

 
Rok 2017 - 2018 
Výměna osobního výtahu 

V objektu administrativní budovy byla provedena výměna stávajícího výtahu, který 
dlouhodobě nesplňoval současné technické normy, zároveň byla zlepšena dostupnost do 7. 
NP, kam původní výtah nedojížděl z důvodu složitého řešení výšky šachty v těchto místech. 

Hodnota stavebních prací: 4 479 624 Kč vč. DPH 

 

UMĚLECKÉ A KULTURNÍ SBÍRKY 

 
ÚV disponuje rozsáhlou sbírkou uměleckých předmětů v počtu 1 803 kusů v celkové hodnotě 
64 407 320 Kč. Z tohoto počtu je 256 ks sbírkových předmětů národní kulturní památkou 
v hodnotě 17 104 743 Kč. 

V roce 2018 se podařilo zřídit systemizované místo kurátor sbírkových a mobiliárních fondů 
a zahájit odpovídající péči o tento sbírkový fond. Bylo zavedeno souhrnné řešení databázové 
evidence a správy mobiliárních fondů včetně plánu restaurování předmětů. 

Od února 2019 bylo užívání Hrzánského paláce významně omezeno díky havarijnímu stavu 
nádvoří ve vlastnictví MČ Praha 1.  Na základě řady jednání a výzev ze strany ÚV byla 
realizována první etapa havarijního zajištění nádvoří na konci roku 2020 a umožnění využití 
Hrzánského paláce jako celku jak pro konání protokolárních akcí, tak pro kompletní 
zpřístupnění veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří. 

 

 

STRATEGICKÉ AKCE 

 
Hrzánský palác – narovnání majetkoprávního vztahu 
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ÚV má právo hospodařit s částí Hrzánského paláce a další část je ve vlastnictví MČ Praha 1. 
ÚV hradí nájemné na základě hospodářské smlouvy z roku 1982 v hodnotě 130 000 Kč za 
rok. Aktuálně nechává MČ Praha 1 zpracovávat znalecké posudky na výši nájemného 
v místě a čase obvyklém, což předpokládá významné navýšení ročních nákladů za užívání 
části Hrzánského paláce (pracovna premiéra, Slavíčkův apartmán, kancelář správce objektu 
a nádvoří). Hrzánský palác je záložním pracoviště vlády. 

 
 

Objekt Nábřeží E. Beneše 627, Praha 1 (Klárův ústav) 

ÚV projevil na základě nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále 
jen „ÚZSVM“) zájem o využití budovy Nábř. E. Beneše 627 s právem hospodaření ÚZSVM 
s cílem dislokovat zaměstnance ÚV do jedné lokality Klárova. Jedná se o zaměstnance 
současně dislokované ve Vladislavově 4, Praha 1 a budově Ministerstva dopravy. 

Vládní dislokační komise svým rozhodnutím č. 42/2019 stanovila, že uživatelem objektu 
bude k 1. lednu 2028 ÚV, ne však dříve než před provedením rekonstrukce předmětné 
budovy ze strany ÚZSVM. Vláda ČR svým usnesením ze dne 11. října 2021 schválila záměr 
rekonstrukce budovy. 

Objekty, které jsou ve správě Úřadu vlády ČR, se řadí k významným historickým 
a kulturním památkám, považuji proto za svoji povinnost věnovat jim náležitou péči, 
aby byly uchovány i pro další generace. Zdůrazňuji důležitost pokračování v 
započatých investičních akcích v roce 2022, zejména obnovy zahrady Strakovy 
akademie s termínem dokončení do června 2022 nebo modernizace tiskového sálu, 
které budou hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů. Pro roky 2023 a 2024 jsou 
zajištěny prostředky zejména na opravu havarijního stavu opěrné zdi Kramářovy vily 
a rovněž i na rekonstrukci Kramářovy vily. 
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Otevřený Úřad vlády ČR 

Úřad vlády pravidelně poskytuje své objekty ostatním ústředním orgánům státní 
správy pro realizaci svých akcí. Tímto způsobem jsou šetřeny prostředky státního rozpočtu 
a je zajištěno účelné využití majetku ve správě Úřadu. 
 
Dny otevřených dveří (dále jen „DOD“) v historických objektech Úřadu vlády ČR 
probíhaly pravidelně každým rokem od dubna do listopadu. Úřad vlády otevíral pro veřejnost 
Kramářovu vilu, Hrzánský palác, Lichtenštejnský palác a Benešovu vilu v Sezimově Ústí.  
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce bohužel nebylo možné realizovat komentované prohlídky 
Strakovy akademie v pravidelných intervalech. Ze strany veřejnosti však byly často vznášeny 
dotazy na plánované otevření sídla Úřadu vlády ČR. 
 
Prohlídky objektů Úřadu vlády ČR zajišťuje Odbor komunikace, konkrétně Oddělení styku 
s veřejností ve spolupráci s externími průvodci. Řada průvodců spolupracuje s Úřadem vlády 
i více než 10 let. Mezi Pražany i návštěvníky Prahy jsou tyto akce pro veřejnost velice 
oblíbené. Často docházelo k situaci, kdy nebylo možné zcela uspokojit zájem ze strany 
veřejnosti o prohlídky interiérů. Komentované prohlídky Benešovy vily jsou zajišťovány ve 

spolupráci s místním zapsaným spolkem Naše historie, jehož služby byly vysoutěženy 
v rámci veřejné zakázky.  
 
V důsledku šíření onemocnění covid-19 bylo mnoho akcí pro veřejnost zrušeno. V roce 2020 
a 2021 probíhaly komentované prohlídky za přísných protiepidemických opatření, přičemž 
prohlídek se mohl účastnit pouze značně omezený počet osob. Zájem ze strany veřejnosti 
obvykle převyšoval dovolené kapacity jednotlivých prohlídek.  
 
Pro veřejnost přichystal Úřad vlády od prosince 2017 do října 2021 dohromady 262 dnů 
otevřených dveří. Celkem 70 484 zájemců z řad veřejnosti si mělo možnost za doprovodu 
průvodců prohlédnout interiéry Hrzánského paláce, Lichtenštejnského paláce, Kramářovy 
vily, Benešovy vily i Strakovy akademie. 
 

Přehled návštěvnosti dnů otevřených dveří od roku 2014 do roku 2021 

 
Vláda Bohuslava Sobotky 

2014-2018 
Vláda Andreje Babiše 

2018 - 2021 

Objekt 
Počet 

uskutečněných 
DOD 

Počet 
návštěvníků 

Počet 
uskutečněných 

DOD 

Počet 
návštěvníků 

Kramářova vila 8 16 024 29 18 323 

Strakova akademie 4 4 944 2 1 367 

Hrzánský palác 5 5 388 18 10 398 

Lichtenštejnský 
palác 

3 3 850 24 17 365 

Benešova vila 46 7 371 189 23 031 

CELKEM 66 37 577 262 70 484 
 

V historických objektech probíhají také individuální prohlídky například pro skupiny seniorů či 
jiné zájmové skupiny nebo studenty. V předešlých dvou letech byla tato aktivita s ohledem 
na epidemickou situaci i rekonstrukce značně omezena. 
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U příležitosti dne otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci v květnu 2019 byla 
slavnostně otevřena trvalá výstava více než 50 protokolárních darů předsedy vlády, které 
obdržel během významných zahraničních cest, které absolvoval od nástupu 
do funkce. Dary pochází z více než 30 zemí Evropy, Asie, Afriky a Severní Ameriky. 
Sbírka je stále doplňována na základě dalších uskutečněných pracovních cest 
premiéra. Zajímavostí je středová část atria, kde je umístěno pódium se zrcadlem, nad nímž 
je spuštěna vlajka České republiky s vlajkami států, jejichž protokolární dary jsou vystaveny. 

Další tradiční akcí Úřadu vlády ČR je vánoční soutěž pro děti z dětských domovů. Každý 

rok je zvoleno jiné vánoční téma. Od konce listopadu jsou obrázky dětí k vidění v chodbě 

Strakovy akademie, kde mohou hlasovat zaměstnanci i návštěvy ÚV ČR. Tvorba je 

publikována i na internetu, kde se může do hlasování zapojit široká veřejnost. V půlce 

prosince je pro výherce soutěže přichystáno slavnostní předávání diplomů a dárků. Pro děti 

bývá obvykle připraven i doprovodný program. 

Je povinností Úřadu vlády chovat se jako řádný hospodář a pečovat o jím svěřený 
majetek a pravidelně investovat do jeho obnovy a následně umožnit veřejnosti 
prohlédnout si tyto objekty. Je mým osobním přáním umožnit jeden víkend v měsíci 
otevření zahrady Strakovy akademie, aby občané a návštěvníci Prahy mohli objevovat 
další unikátní místo naší metropole. 
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Protokolární akce 

V období vlády Andreje Babiše (od prosince 2017) pokračoval Odbor protokolu 

a zahraničních vztahů v organizační činnosti ve vztahu k protokolárním akcím předsedy 

vlády a zajišťoval obsahovou přípravu a koordinaci jednání předsedy vlády ČR s představiteli 

cizích států a mezinárodních organizací.  

Od prosince 2017 do listopadu 2021 Odbor protokolu a zahraničních vztahů připravil 

102 zahraničních cest předsedy vlády ČR Andreje Babiše, 41 oficiálních a pracovních 

návštěv protějšků předsedy vlády ČR v České republice, 109 přijetí zahraničních 

delegací, 43 výjezdů předsedy vlády ČR do krajů a 2 mezivládní jednání. V letech 2020 

a 2021 došlo ke značnému poklesu protokolárních aktivit předsedy vlády ČR z důvodu 

celosvětové pandemie. Mimo to zajišťoval účast předsedy vlády ČR na řadě významných 

tuzemských akcí a pietních aktech.  

Protokolární akce předsedy vlády jsou jedním z nejviditelnějších úkolů, na kterých se 
Úřad vlády podílí. Apeluji, aby byla nadále dodržena úroveň těchto akcí, a to bez 
neúčelných vícenákladů. 
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Digitalizace a kyberbezpečnost 

V roce 2019 byla na ÚV ČR, jako jednom z prvních ústředních správních úřadů, vytvořena 
a obsazena pozice manažera kybernetické bezpečnosti. V souvislosti s jeho působením 
byla přijata řada relevantních opatření, díky kterým se i přes dynamický nárůst digitalizace 
interních procesů a navzdory globálnímu trendu neustále narůstajícího množství 
kybernetických útoků, dařilo veškerým kybernetickým hrozbám úspěšně čelit. 

Mezi lety 2017–2021 byla na Úřadu prováděna pravidelná obměna a nákup výpočetní 
a telekomunikační techniky. Za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti byla v rámci 
datové sítě Úřadu zavedena technologie NAC (802.1x) a též ochrana proti DDoS útokům. 
Byla realizována komplexní obměna firewallů všech Eurocenter. V neposlední řadě bylo 
zajištěno objektové pokrytí vysokorychlostním signálem 4G LTE a pořízena podpora 
videokonferencí Cisco Webex.  

V současnosti jsou rozpracovány investiční akce mj. na dodávku velkoplošné LED 
obrazovky a videokonferenčních zařízení pro objekty Úřadu, což zahrnuje též vybavení 
jednacího sálu vlády modernizovanou videokonferenční technikou, a vybavení dalších sedmi 
zasedacích místností videokonferenčním zařízením. Proběhly předběžné tržní konzultace 
na nový personální informační systém a spisovou službu. 

Výdaje v oblasti IT 

 
Skutečnost 

  
2014 2015 2016 2017 

IT celkem 40 339 199 59 190 030 51 922 872 47 816 700 

běžné 28 657 651 45 160 643 39 758 841 38 504 382 

investiční 11 681 549 14 029 387 12 164 030 9 312 318 

 

  
Skutečnost 

Schválený 
rozpočet 

Návrh 

  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

IT celkem 36 773 878 41 121 889 47 009 135 47 859 608 41 021 780 60 264 802 60 594 802 

běžné 30 493 707 35 888 885 38 540 501 35 160 608 34 131 780 46 564 802 45 614 802 

investiční 6 280 171 5 233 004 8 468 634 12 699 000 6 890 000 13 700 000 14 980 000 

 

Téma kyberbezpečnosti je pro každý ústřední orgán státní správy zásadní, apeluji na 
nepodcenění této výzvy v rámci Úřadu. V kontextu pokračující digitalizace je třeba 
zmínit též projektový záměr interní certifikační autority, plánovaný za účelem zvýšení 
kybernetické bezpečnosti Úřadu při současném zjednodušení správy a podpory 
uživatelů v oblasti hesel a přihlašování a též projektový záměr e-learningové 
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platformy, plánovaný za účelem optimalizace a zvýšení flexibility v oblasti vzdělávání 
zaměstnanců a státních zaměstnanců Úřadu.  

V současné chvíli je krátkodobě neobsazena pozice manažera kybernetické 
bezpečnosti. Opětovné obsazení této pozice považuji za jednu z hlavních personálních 
priorit. Pokládám však za žádoucí, aby o personálním zabezpečení této pozice 
rozhodlo již nové vedení Úřadu.  
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Dotační politika Úřadu vlády ČR 

Úřad vlády ČR je poskytovatelem řady neinvestičních dotací. Z dotačních titulů s největším 

rozpočtem bych zmínila dotační programy v oblasti lidských práv a zejména pak 

program protidrogové politiky. 

V gesci Odboru protidrogové politiky je dotační program "Protidrogová politika", v rámci 

kterého jsou každoročně poskytovány finanční prostředky, a to jak poskytovatelům 

adiktologických služeb (poskytovatele zdravotních a sociálních služeb), tak i realizátorům 

výzkumných projektů v oblasti protidrogové politiky.  

Vývoj objemu finančních prostředků na protidrogovou politiku od roku 2017 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022 
(návrh) 

Částka v Kč (v mil. Kč) 129 174,71 216,638 292,151 292,5 226,5 

 

Podpora se zaměřuje na tyto cíle: 

 Služby, jejichž cílovou skupinou jsou uživatele návykových látek a patologičtí hráči, 

jejichž financování je podmíněno certifikací podle usnesení vlády č. 300/2005 

a preventivní programy, jejichž financování je podmíněno certifikací podle usnesení 

vlády č. 693/2006 (dále jen „certifikace odborné způsobilosti“); 

 

 Služby a projekty, jejichž financování není podmíněno certifikací odborné způsobilosti 

(specializované služby poradenství pro uživatele návykových látek, patologické hráče 

a jejich blízké; mezinárodní projekty; projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti 

a efektivnosti služeb; poskytování odborných a ověřených informací uživatelům 

návykových látek a patologickým hráčům, odborné či laické veřejnosti). 

Odborná veřejnost i média věnují dotační politice Úřadu velkou pozornost. S ohledem 

na narůstající počet žádostí o dotace, doporučuji se i nadále této oblasti intenzivně 

věnovat. 
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Podpora vědy, výzkumu a inovací 

Úřad vlády ČR zajišťuje činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále i „Rada“). Rada je 

odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Předsedou Rady je premiér Andrej Babiše a 

místopředsedu Rady a zpravodajem pro výdaje státního rozpočtu na VaVaI je vicepremiér 

Karel Havlíček. 

Rokem 2021 se završuje postupná implementace Metodiky hodnocení 2017+ a nadále jsou 

již výzkumné organizace hodnoceny zcela podle nové metodiky. Během tohoto funkčního 

období pokračoval nárůst výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace z 35,96 

mld. Kč v roce 2019 na 37,47 mld. Kč v roce 2021, s předpokladem 39 mld. Kč v roce 

2022. 

Celkové výdaje státního rozpočtu ČR na VaVaI v letech 2013 - 2022 (v Kč) 

Vláda Bohuslava Sobotky 2014 2015 2016 2017 

 

 

Celkové výdaje na VaVaI dle 
jednotlivých zákonů o státním 
rozpočtu 

26 635 306 220 26 905 375 532 29 092 232 145 32 661 390 457 
 

 

meziroční nárůst (v Kč) 517 532 220 270 069 312 2 186 856 613 3 569 158 312 
 

 

meziroční nárůst (v %) 2% 1% 8% 12% 
 

 

Skutečnost 27 284 103 100 27 829 778 363 27 984 352 000 30 596 235 593 
 

 

meziroční nárůst (v Kč) 27 284 103 100 27 829 778 363 27 984 352 000 30 596 235 593 
 

 

meziroční nárůst (v %) 2% 2% 1% 9% 
 

 

      

 

Vláda Andreje Babiše 2019 2020 2021 2022 (návrh)* 

 

 

Celkové výdaje na VaVaI dle 
jednotlivých zákonů o státním 
rozpočtu 

35 964 598 087 36 247 693 204 37 468 053 204 39 349 273 262 
 

 

meziroční nárůst (v Kč) 1 167 682 303 283 095 117 1 220 360 000 1 881 220 058 
 

 

meziroční nárůst (v %) 3% 1% 3% 5% 
 

 

Skutečnost 36 649 495 300 38 098 404 978     
 

 

meziroční nárůst (v Kč) 3 257 534 244 1 448 909 678     
 

 

meziroční nárůst (v %) 10% 4%     
 

 

 

Apeluji na finanční zajištění agendy VaVaI, neboť podpora výzkumu, vývoje a inovací 

pro rozvoj České republiky se ukazuje jako klíčová, obzvláště po pandemii covid-19. 
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Projektová činnost Úřadu 

Centrální koordinace a jednotná metodická podpora pro realizaci projektů 

spolufinancovaných z ESIF fondů, nebo jiných grantových titulů byla od roku 2016 

realizována dvěma pracovníky Úřadu. Od  04/2018 se pak podařilo zřídit Oddělení 

projektové kanceláře, které fungovalo až do konce roku  2019, kdy bylo zrušeno v souvislosti 

s převodem agendy sociálního začleňování, tedy i největšího objemu spolufinancovaných 

projektů. Od roku 2020 do současnosti jsou v Sekci ekonomické a správní zařazena 2 

pracovní místa projektových specialistů. 

V aktuálně platném strategickém dokumentu zaměřeném na rozvoj veřejné správy s názvem 

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 je v rámci souvisejícího Akčního plánu 

2021-2023 obsažena aktivita „Zavedení minimálních standardů projektového řízení pro 

instituce státní správy“. Odbor projektového řízení Ministerstva vnitra ČR je gestorem této 

aktivity. Lze tedy důvodně očekávat, že zavádění projektového řízení bude ve státní správě 

žádoucí a ÚV ČR by se v této oblasti mohl zaměřit na vytvoření vnitřního předpisu, 

který by definovat pravidla řízení projektů i v případě, kdy se jedná o projekty interní 

bez financování z externích zdrojů. Takový předpis prozatím chybí.  

Počet realizovaných spolufinancovaných projektů ve sledovaném období 

Údaj k datu 
Počet 

spolufinancovaných 
projektů 

Celkový 
finanční objem 
(součet celkové 
výše rozpočtů) 

Čerpání 

Objem sankcí 
vůči 

celkovému 
finančnímu 

objemu 

31.12.2018 11 655 483 283 Kč 104 582 505 Kč 0,067 % 

31.12.2019 8 646 395 857 Kč 101 668 030 Kč 0,018 % 

31.12.2020 6 137 394 140 Kč 20 807 634 Kč 0 % 

31.10.2021 7 135 543 778 Kč 25 173 484 Kč 0 % 

Souhrnný objem čerpání finančních prostředků v rámci spolufinancovaných projektů 

ve sledovaném období (z pohledu čerpání je relevantní období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2021) 

činil 252 231 654 Kč. 

Díky činnosti projektových specialistů evidujeme úspěšnost při obhajování postupů ÚV 

ČR v realizovaných projektech v případě šetření Finančního úřadu pro hl. m. Prahu 

na základě podnětů na možné porušení rozpočtové kázně. 

Projektové řízení je pro každý úřad nezbytností. Vhodně nastavená podpora metod 

projektového řízení může Úřadu přinést mnoho výhod v oblasti efektivity procesů, 

řízení rizik a včasného reportingu pro vrcholový management, který je klíčový jako 

podklad k manažerským rozhodovacím procesům.   
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Zavádění systému řízení kvality 

Povinnost zavádět systém řízení kvality byla služebním úřadům uložena usnesením 

vlády ČR ze dne 4. dubna 2018 č. 214 k Metodickému pokynu pro řízení kvality ve 

služebních úřadech. Koordinaci řízení kvality zaštiťuje Sekce pro státní službu Ministerstva 

vnitra ČR. Původní závazný termín pro zavedení systému řízení kvality 30. 6. 2021 byl 

prodloužen o 1 rok do 30. 6. 2022, a to z důvodu vlivů mimořádných opatření souvisejících 

s pandemií covid-19. Zavádění systému řízení kvality ve správních úřadech je též podpořeno 

projektem financovaným z OPZ, který realizuje Ministerstvo vnitra. Evropská unie podporuje 

rozvoj veřejné správy prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, ale 

postupy a termíny definované v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech 

byly definovány na národní úrovni. 

ÚV ČR zvolil tzv. minimální standardy kvality jako formu zavádění systému řízení kvality, a to 

prostřednictvím interního projektu bez externího spolufinancování. V prosinci 2019 byl 

jmenován tým kvality sestavený z odborníků z řad zaměstnanců Úřadu. Tým je složen 

z 6 dílčích manažerů kvality a projektového manažera. Dílčí týmy mají mezi sebou 

rozdělených 10 tzv. kritérií zlepšování, která je třeba naplnit dle Metodického pokynu pro 

řízení kvality ve služebních úřadech.  

Dne 2. 6. 2021 byl schválen hlavní výstup z kritéria zlepšování č. 1, a to Strategické 

cíle Úřadu vlády ČR pro období 2021-2025. Jedná se o první strategický dokument 

zaměřený přímo na vlastní rozvoj ÚV ČR. V současné době odpovědné útvary pracují na 

naplňování výstupů vedoucích ke stanoveným cílům.  

Pro úspěšné zavedení systému řízení kvality nestačí pouze splnit podmínky dle 

Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, tzn. vytvořit výstupy 

ke všem kritériím zlepšování. Řízení kvality vnáší do procesů na ÚV ČR přístup odlišný 

od dosavadních zvyklostí, což vyžaduje, aby tento nový systém vzali za svůj jak řadoví 

zaměstnanci, tak vedoucí zaměstnanci a představení na všech úrovních řízení. Systém 

je třeba udržovat a neustále revidovat tak, aby odpovídal aktuálním potřebám ÚV ČR 

a trendům moderní veřejné správy.   
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Krizové řízení Úřadu v době pandemie covid-19 

Na základě zhoršující se epidemiologické situace způsobené koronavirem covid-19 byl dne 

27. února 2020 aktivován Krizový štáb Úřadu vlády ČR (KŠÚ). K řešení situace hrozící 

epidemie se KŠÚ sešel ihned 27. února 2020 a přijal neprodleně první opatření. Do konce 

června 2020 se KŠÚ sešel celkem 11x a pružně a neprodleně reagoval na krizová opatření 

vlády i na mimořádná opatření Ministra zdravotnictví.  

Z těch zásadních opatření lze uvést například 

 pozastavení všech akcí, které nesouvisely s činností vlády, 

 zrušení všech akcí, jichž by se účastnilo více než 30 osob, 

 organizování zasedání rad vlády videokonferenčně, 

 zajištění připravenosti pro organizování schůzí vlády po dobu 24 hodin denně, 

 zavedení opatření v souvislosti s pořádáním tiskových konferencí po skončení schůzí 
vlády, 

 odložení stavebních prací u Úřadu, které byly prováděny v budově, 

 určení zaměstnanců nezbytných pro zajištění servisu pro zasedání vlády,  
s ostatními zaměstnanci byla uzavřena dohoda na výkonu práce formou home office 
po dobu trvání krizové situace, 

 bylo zorganizováno testování vybraných zaměstnanců Úřadu formou PCR testů. 

V průběhu června až října 2020 se KŠÚ sešel celkem pětkrát v reakci na momentální 

epidemickou situaci v ČR. Dne 10. března 2021 se uskutečnila videokonferenční porada 

k antigennímu testování u Úřadu. Bylo dohodnuto, že testování zaměstnanců Úřadu bude 

probíhat pravidelně dvakrát týdně.  

Během pandemie covid-19, kdy řada zaměstnanců pracovala formou home-office, jsme 

byli schopni velmi rychle zajistit plný chod Úřadu, a to zejména s pohledem na zvyšující 

se potřebu jednání vlády, a s tím související vydávání vládních usnesení týkajících se 

pandemie Covod-19. S ohledem na režimová opatření proběhla velká část jednání vlády 

formou videokonferencí, prostřednictvím Webex Teams. 

Úřad vlády ČR se od poloviny září do konce roku 2020 zapojil do trasování kontaktů 

covid-19 pozitivních pacientů v rámci tzv. Chytré karantény. Za prvních 7 týdnů 

dobrovolníci Úřadu vlády uskutečnili téměř 5 500 hovorů, do konce roku 2020 jich bylo přes 

8 000 a v činnosti pokračovali zaměstnanci Úřadu i počátkem roku 2021. 

Během období spojeným s pandemií koronaviru se opakovaně scházel Krizový štáb 

Úřadu a průběžně se aktualizovala i dokumentace krizového řízení, flexibilně reagující 

na legislativní změny i na praktické zkušenosti získané během krizové situace. 

Doporučuji i v budoucnu zajistit plné plnění úkolů Úřadu spojených se zajištěním 

činnosti vlády a Bezpečnostní rady státu při vzniku, trvání a řešení krizových situací. 

Pandemie covid-19 ukázala, jak důležitou roli hraje digitalizace. Doporučuji pokračovat 

v plánované digitalizaci Úřadu vlády, která pomůže zefektivnit fungování státní správy.  
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Závěrečná doporučení pro nové vedení Úřadu vlády 

ČR 

Zefektivnění činnosti Úřadu vlády ČR: 

Doporučuji nadále udržet stávající počet systemizovaných míst, při kterém je zaručen 

efektivní výkon Úřadu vlády ČR, razantní snižování počtu by ohrozilo chod agend, 

navyšování počtu naopak znamená zvýšení provozních výdajů. Přesun oblasti protidrogové 

politiky pod Ministerstvo zdravotnictví byl ponechán novému vedení, coby politické 

rozhodnutí, které je metodicky připraveno k realizaci. 

Péče o zaměstnance: 

V duchu toho, že dobrý státní úředník má být také dobře ohodnocen, doporučuji i nadále 

hledat způsoby pro odpovídající finanční ohodnocení zaměstnanců Úřadu a být tak 

konkurenceschopným zaměstnavatelem, věnovat pozornost zvyšování kvality péče 

o zaměstnance, rozvíjet možnosti jejich profesního růstu a slaďování pracovního a rodinného 

života. Apeluji zároveň na ponechání využití části FKSP na úhradu tuzemské rekreace, 

neboť přináší podporu českému cestovnímu ruchu. 

Hospodaření: 

Považuji za nezbytné pokračovat v realizaci zadávacích a výběrových řízení v souladu s 

nastaveným plánem veřejných zakázek soutěžených pro předsednictví ČR v Radě EU 2022, 

a to zejména s ohledem na čas a dobu plnění předmětu veřejných zakázek – především 

pokud jde o stěžejní veřejné zakázky, kde v tento okamžik již není časový prostor pro 

jakékoliv zásadní změny. Zároveň apeluji na dodržování chodu Úřadu vlády ČR s nízkými 

náklady ve vybraných oblastech, např. reprefondech jednotlivých útvarů. 

Příprava CZ PRES 2022: 

Nezklamat očekávání a připravit předsednictví tak, abychom na výsledek byli pak všichni 

hrdí, vidím jako jeden z nejdůležitějších úkolů nadcházejících měsíců. Z hlediska již 

uzavřených smluv připravených dle vládou schválených materiálů je vysoce nežádoucí v této 

fázi příprav měnit koncepci umístění akcí, jelikož komplikace spojené s vypovězením smluv, 

rozpočtové dopady a celkové logistické obtíže by znamenaly ohrožení příprav a samotného 

průběhu CZ PRES. 

Významné investiční akce ve Strakově akademii a v dalších objektech ÚV ČR: 

Objekty, které jsou ve správě Úřadu vlády ČR, se řadí k významným historickým a kulturním 

památkám, považuji proto za svoji povinnost věnovat jim náležitou péči, aby byly uchovány 

i pro další generace. Zdůrazňuji důležitost pokračování v započatých investičních akcích 

v roce 2022, zejména obnovy zahrady Strakovy akademie s termínem dokončení do června 

2022 nebo modernizace tiskového sálu, které budou hrazeny z nároků z nespotřebovaných 

výdajů. Pro roky 2023 a 2024 jsou zajištěny prostředky zejména na opravu havarijního stavu 

opěrné zdi Kramářovy vily a rovněž i na rekonstrukci Kramářovy vily. 

Otevřený Úřad vlády ČR: 

Je povinností Úřadu vlády chovat se jako řádný hospodář a pečovat o jím svěřený majetek 

a pravidelně investovat do jeho obnovy a následně umožnit veřejnosti prohlédnout si tyto 

objekty. Je mým osobním přáním umožnit jeden víkend v měsíci otevření zahrady Strakovy 

akademie, aby občané a návštěvníci Prahy mohli objevovat další unikátní místo naší 

metropole. 
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Protokolární akce: 

Protokolární akce předsedy vlády jsou jedním z nejviditelnějších úkolů, na kterých se Úřad 

vlády podílí. Apeluji, aby byla nadále dodržena úroveň těchto akcí, a to bez neúčelných 

vícenákladů. 

Digitalizace a kyberbezpečnost: 

Téma kyberbezpečnosti je pro každý ústřední orgán státní správy zásadní, apeluji 

na nepodcenění této výzvy v rámci Úřadu. V kontextu pokračující digitalizace je třeba zmínit 

též projektový záměr interní certifikační autority, plánovaný za účelem zvýšení kybernetické 

bezpečnosti Úřadu při současném zjednodušení správy a podpory uživatelů v oblasti hesel 

a přihlašování a též projektový záměr e-learningové platformy, plánovaný za účelem 

optimalizace a zvýšení flexibility v oblasti vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců 

Úřadu.  

V současné chvíli je krátkodobě neobsazena pozice manažera kybernetické bezpečnosti. 

Opětovné obsazení této pozice považuji za jednu z hlavních personálních priorit. Pokládám 

však za žádoucí, aby o personálním zabezpečení této pozice rozhodlo již nové vedení 

Úřadu. 

Dotační politika Úřadu vlády ČR: 

Odborná veřejnost i média věnují dotační politice Úřadu velkou pozornost. S ohledem 

na narůstající počet žádostí o dotace, doporučuji se i nadále této oblasti intenzivně věnovat. 

Podpora vědy, výzkumu a inovací: 

Apeluji na finanční zajištění agendy VaVaI, neboť podpora výzkumu, vývoje a inovací pro 

rozvoj České republiky se ukazuje jako klíčová, obzvláště po pandemii covid-19. 

Projektová činnost Úřadu: 

Projektové řízení je pro každý úřad nezbytností. Vhodně nastavená podpora metod 

projektového řízení může Úřadu přinést mnoho výhod v oblasti efektivity procesů, řízení rizik 

a včasného reportingu pro vrcholový management, který je klíčový jako podklad 

k manažerským rozhodovacím procesům. 

Zavádění systému řízení kvality: 

Pro úspěšné zavedení systému řízení kvality nestačí pouze splnit podmínky dle Metodického 

pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, tzn. vytvořit výstupy ke všem kritériím 

zlepšování. Řízení kvality vnáší do procesů na ÚV ČR přístup odlišný od dosavadních 

zvyklostí, což vyžaduje, aby tento nový systém vzali za svůj jak řadoví zaměstnanci, tak 

vedoucí zaměstnanci a představení na všech úrovních řízení. Systém je třeba udržovat 

a neustále revidovat tak, aby odpovídal aktuálním potřebám ÚV ČR a trendům moderní 

veřejné správy. 

Krizové řízení Úřadu v době pandemie covid-19: 

Během období spojeným s pandemií koronaviru se opakovaně scházel Krizový štáb Úřadu 

a průběžně se aktualizovala i dokumentace krizového řízení, flexibilně reagující na 

legislativní změny i na praktické zkušenosti získané během krizové situace. Doporučuji i v 

budoucnu zajistit plné plnění úkolů Úřadu spojených se zajištěním činnosti vlády a 

Bezpečnostní rady státu při vzniku, trvání a řešení krizových situací. Pandemie covid-19 

ukázala, jak důležitou roli hraje digitalizace. Doporučuji pokračovat v plánované digitalizaci 

Úřadu vlády, která pomůže zefektivnit fungování státní správy. 


