
Úřad vlády České republiky 
 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti Vládní dislokační komise za rok 2020 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název poradního orgánu vlády 

Vládní dislokační komise. 

Postavení a působnost Komise 

Vládní dislokační komise byla zřízena usnesením vlády ze dne 2. září 1992 č. 534, jako stálý poradní 
a koordinační orgán vlády v oblasti rozhodování o změně dislokace, změně právních poměrů 
a nabývání administrativních budov. 

Podrobnější úpravu postavení Vládní dislokační komise obsahuje Statut Vládní dislokační komise 
a regionálních dislokačních komisí (dále jen „Statut“). Jednací řád Vládní dislokační komise 
a regionálních dislokačních komisí pak upravuje způsob jednání těchto orgánů. 

Vládní dislokační komise (dále jen „Komise“) je stálým poradním orgánem vlády, který zejména 
rozhoduje o návrzích na dispozice s administrativními budovami a hospodárnější rozmístění 
zaměstnanců. Do působnosti Komise tak patří rozhodování o dispozicích s administrativními 
budovami, které zahrnují změny dislokace, změny jejich právních poměrů, nabytí administrativních 
budov, změny charakteru plochy, včetně kombinace jednotlivých dispozic. Komise přijímá 
rozhodnutí ohledně administrativních budov, které se nacházejí na území hlavního města Prahy, 
pokud výměra kancelářské plochy, jež je předmětem dispozice, nepřesahuje 2000 m2. V ostatních 
případech Komise pouze doporučuje vládě schválení, případně neschválení návrhu. Pokud jde 
o administrativní budovy, které se nacházejí mimo území hlavního města Prahy, rozhodují o nich, 
případně přijímají doporučení, příslušné regionální dislokační komise, s výjimkou návrhů 
na dispozici s kancelářskou plochou větší než 2000 m2. 

Vedoucí Úřadu vlády České republiky je ve smyslu ustanovení čl. III odst. 2 písm. a) Statutu zároveň 
předsedou Komise. Po celý rok 2020 byla předsedkyní Komise Mgr. Tünde Bartha, pověřená 
řízením Úřadu vlády České republiky. Předsedkyni Komise v případě její nepřítomnosti zastupuje 
místopředseda. Dle čl. III. odst. 2 písm. b) Statutu je místopředseda Komise jmenován a odvoláván 
předsedou Komise z řad zaměstnanců Úřadu vlády České republiky. Po celý rok 2020 byla 
místopředsedkyní Komise náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a správní Mgr. Zdeňka 
Kábrtová. 

Zabezpečení činnosti Komise 

Činnost Komise organizačně, personálně a administrativně zabezpečuje Úřad vlády České 

republiky. 
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II. ČLENOVÉ KOMISE 

Složení Komise v roce 2020 

Komise má včetně jejího předsedy a místopředsedy 17 členů. Řadoví členové Komise jsou zástupci 
ministerstev na úrovni náměstka, nebo ředitele odboru. Členové Komise jsou jmenováni 
a odvoláváni příslušným resortem. V Komisi je též zastoupen Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. V souladu s usnesením vlády ze dne 26. června 2017 č. 481, o změně Statutu Vládní 
dislokační komise a regionálních dislokačních komisí, byla po celý rok 2020 stálým hostem 
zastupujícím Asociaci krajů České republiky Ing. Iveta Pekárková, ředitelka Odboru služeb 
Magistrátu hlavního města Prahy. 

Členové Komise v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020: 

Předsedkyně: 

Mgr. Tünde Bartha – po celý rok 2020 

Místopředsedkyně: 

Mgr. Zdeňka Kábrtová – po celý rok 2020 

Ministerstvo životního prostředí: 

Ing. Martina Setzerová – po celý rok 2020 

Ministerstvo spravedlnosti: 

Ing. Zbyněk Spousta – po celý rok 2020 

Ministerstvo dopravy: 

Mgr. Irena Culková Tvarohová – po celý rok 2020 

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 

Ing. Jan Benátský – po celý rok 2020 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: 

Mgr. Kristýna Bálková – do 30. listopadu 2020 
Ing. Zdeněk Žďárský – od 1. prosince 2020 

Ministerstvo obrany: 

JUDr. Eva Burešová – po celý rok 2020 

Ministerstvo vnitra: 

Ing. Miroslav Konopecký – po celý rok 2020 

Ministerstvo zdravotnictví: 

Ing. Jan Michálek – po celý rok 2020 

Ministerstvo pro místní rozvoj: 

Ing. Zdeňka Pikešová – po celý rok 2020 

Ministerstvo zahraničních věcí: 

Ing. Tomáš Kryl, Ph.D. – po celý rok 2020 
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Ministerstvo financí: 

JUDr. Monika Vláčilová – po celý rok 2020 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: 

Ing. Petr Leibl – po celý rok 2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 

Mgr. Eva Vondráčková – po celý rok 2020 

Ministerstvo zemědělství: 

Mgr. Pavel Brokeš – po celý rok 2020 

Ministerstvo kultury: 

Ing. Jan Řežábek – do 3. února 2020 
Martin Martínek, M.A. – od 4. února 2020 

Tajemník Komise 

Činnost Komise zabezpečuje tajemník Komise, kterého jmenuje a odvolává předseda Komise. 
Činnost tajemníka vykonával v roce 2020 ředitel Odboru právního a kontrolního Úřadu vlády České 
republiky Mgr. Jan Večeřa. 

Tajemník je mimo jiné odpovědný za správu a aktualizaci internetových stránek Komise, které jsou 
součástí internetových stránek Úřadu vlády České republiky. Na těchto stránkách jsou zveřejněny 
aktuální předpisy upravující činnost Komise a regionálních dislokačních komisí, veškerá rozhodnutí 
či jiné dokumenty, jež byly vydány Komisí a lze na nich také nalézt vzorová rozhodnutí Komise 
a vzorové materiály. 

III. PŘEHLED ČINNOSTI KOMISE 

V roce 2020 byly svolány celkem 3 zasedání Komise, a to ve dnech 25. února, 23. června, 
a 21. července. Programy a projednané materiály jsou spolu se Záznamy ze zasedání Komise 
uloženy na Odboru právním a kontrolním Úřadu vlády České republiky. 

Komise projednala celkem 21 materiálů. V rámci některých materiálů bylo vydáno více rozhodnutí, 
stanovisek či vyjádření. 11 materiálů bylo projednáno v elektronickém hlasování. Komise v roce 
2020 vydala 34 rozhodnutí a 1 doporučení. 

IV. NÁKLADY NA ČINNOST KOMISE 

Náklady na činnost Komise jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády České republiky, v jehož prostorách 
se její schůze zpravidla konají. Členové Komise nemají nárok na peněžitou odměnu. V roce 2020 
byly na činnost Komise vynaloženy finanční prostředky ve výši cca 700,- Kč, a to na pohoštění. 

V. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ ČINNOSTI KOMISE 

Respektování bezpečnostních opatření na Úřadu vlády České republiky vyžaduje ze strany 
sekretariátu Komise zajišťování osobního doprovodu všech členů Komise a případných hostů 
účastnících se schůzí Komise, jakož i veškerého jejich pohybu v budovách Úřadu vlády České 
republiky. Za rok 2020 nebyla zaznamenána v předmětné oblasti žádná mimořádná událost. 


