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Vláda ČR schválila rozpočet předsednictví ČR v Radě EU  
 

Praha 28.6.: Vláda ČR ve středu dne 27. června 2007 na svém zasedání schválila finanční a 
personální zajištění českého předsednictví v Radě EU. Schválený rozpočet předsednictví pro rok 
2008 a jeho výhled na rok 2009, kdy bude vlastní předsednictví probíhat, plně respektuje rámce, 
které si vláda stanovila v loňském roce, a to 700 mil. Kč pro rok 2008 a 1 mld. Kč pro rok 2009 
ze Všeobecné pokladní správy, tj. navíc, nad běžné rozpočty kapitol.  

Část rozpočtu předsednictví pro příští rok ve výši 160 mil. Kč je určena k pokrytí účelového a časově 
omezeného posílení úřadů státní správy, které budou náročnou funkci předsednické země zajišťovat. 
Celkem bude za tímto účelem v příštím roce vytvořeno v celé české státní správě 260 míst, která 
budou po ukončení předsednictví v druhé polovině roku 2009 zrušena. Početně nejvíce posíleno bude 
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Další náklady ve schváleném rozpočtu, 
které souvisejí s personálním zajištěním, jsou určeny pro vzdělávání pracovníků ve státní správě pro 
potřeby předsednictví prostřednictvím Institutu státní správy na Ministerstvu vnitra. 

Významná část finančních prostředků je určena také pro centrální zajištění organizace 
předsednictví na území ČR, které provádí Sekce pro předsednictví místopředsedy vlády pro evropské 
záležitosti. Ta zajišťuje převážnou část organizace resortních zasedání a konferencí včetně 
neformálních zasedání Rady EU na úrovni ministrů plánovaných na území ČR během předsednictví, a 
s tím spojené náklady na organizační přípravu těchto akcí ve výši necelých 270 mil. Kč v roce 2008. 
Součástí této částky jsou také finanční prostředky určené k zajištění komunikace a prezentace 
českého předsednictví domácí i širší evropské veřejnosti, včetně kulturních akcí na zahájení 
předsednictví v Praze a v Bruselu.  

Celkové náklady Ministerstva zahraničních věcí hrazené z rozpočtu předsednictví, včetně působnosti 
Stálého zastoupení při Evropské unii, představují  246 mil. Kč. Kromě zmíněného personálního 
posílení Stálého zastoupení a výdajů souvisejících s dlouhodobým vysláním pracovníků do zahraničí 
se jedná především o rozšíření stávajících prostor Stálého zastoupení a jeho odpovídající technické 
vybavení. Z rozpočtu MZV též budou hrazeny doprovodné akce kulturního charakteru v zahraničí.  

Důležitou položkou schváleného rozpočtu jsou výdaje na přípravu bezpečnostních opatření 
v souvislosti s organizací předsednických jednání na území ČR. Pro rok 2008 jsou pro tento účel 
vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 46,5 mil Kč. 

Další plánované výdaje v roce 2008 spojené s přípravou předsednické funkce budou hrazeny 
z běžných rozpočtů ministerstev (resortní vzdělávání a motivace, stáže, cestovné pro pracovníky 
apod.) a dosáhnou částky kolem 410 mil. Kč. 

Schválení rozpočtu významně podporuje včasnost a důkladnost přípravy a bezproblémový průběh 
českého předsednictví.   


