
 

 

ÚŘAD  VLÁDY  ČESKÉ  REPUBLIKY 
SEKCE PRO PŘÍPRAVU PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU 
ODBOR KOMUNIKACE 
 

___________________________________________________________________________ 
       
       TISKOVÁ INFORMACE 
 

 
 
 
 

 
 - 1 - 

k Návrhu na uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných pro účely příprav 
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v kapitole Všeobecná pokladní 
správa pro rok 2007 do kapitol jednotlivých ústředních orgánů a ostatních orgánů státní 
správy na základě přehodnocení jejich požadavků a v souladu s předpoklady celkového 
čerpání prostředků rozpočtu předsednictví do konce roku 2007.  
 

Předkládaný materiál navrhuje uvolnit ve prospěch kapitol státního rozpočtu zapojených do 
příprav na předsednictví ČR v Radě EU finanční prostředky ve výši 94,589 mil. Kč pro         
2. polovinu r. 2007. Tyto finanční prostředky budou využity zejména pro resortní vzdělávání 
pracovníků, personální výdaje a pro cestovné v souvislosti s pracovními a studijními pobyty 
v zahraničí. (Část finančních prostředků pro tyto účely, celkem 100,354 mil. Kč, resorty 
obdržely počátkem roku 2007.) 

Celkový rozpočet využitelný pro potřeby zajištění úkolů předsednictví České republiky 
v Radě EU představuje 400,697 mil. Kč. v roce 2007.1 

V souladu se schválenými usneseními vlády č. 27/2007 a č. 341/2007 zaslaly dotčené kapitoly 
státního rozpočtu ministru financí žádosti o rozpočtová opatření v celkové výši 306,108 mil. 
Kč. V kapitole Všeobecná pokladní správa (VPS) byl tedy v polovině června 2007 zůstatek 
finančních prostředků pro potřeby předsednictví ve výši 94,589 mil. Kč. 

Částky nyní uvolňované kapitolám vycházejí z původních požadavků jednotlivých kapitol 
přehodnocených na základě skutečného čerpání finančních prostředků z kapitoly VPS            
v 1. pololetí roku 2007 a hospodaření s nimi. Jedná se o zbývající prostředky, které byly při 
přípravě rozpočtu předsednictví pro rok 2007 staženy z jednotlivých kapitol – současným 
usnesením vlády jsou jim tyto prostředky s malými modifikacemi vráceny. Modifikace 
spočívají v tom, že prostředky za zrušené Ministerstvo informatiky ČR jsou převedeny ve 
prospěch kapitol, které přebírají příslušné agendy – zejména Ministerstvo vnitra ČR, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.   

Materiál byl vypracován ve spolupráci útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti     
a Ministerstva financí ČR, které bude po jeho schválení následně uvolňovat jednotlivé 

                                                           
1 Finanční prostředky, celkově určené pro účely předsednictví v roce 2007, byly dále, vedle výše uvedených 
výdajů, uvolněny do kapitol ústředních správních úřadů zodpovědných za centrální zajištění některých činností 
souvisejících s předsednictvím. K nim patří Úřad vlády / útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, 
který byl pověřen celkovou koordinací příprav a výkonu předsednictví ČR v Radě EU, a Ministerstvo vnitra, 
které prostřednictvím Institutu státní správy pro předsednictví ČR v Radě EU zajišťuje institucionální a jazykové 
vzdělávání zaměstnanců státní správy ve věcech EU v souvislosti s přípravou na české předsednictví a je 
zodpovědné za bezpečnostní zajištění předsednických zasedání a konferencí na území ČR. Nejvýznamnější podíl 
na celkovém objemu uvolňovaných prostředků v souvislosti s přípravou na české předsednictví má v roce 2007 
Ministerstvo zahraničních věcí, které je zodpovědné za plynulý chod Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu. 
Větší část finančních prostředků obdrželo také Ministerstvo zemědělství s ohledem na potřebu personálně zajistit 
výkon předsednické funkce ve významném množství pracovních skupin Rady EU. 
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finanční prostředky příslušným kapitolám, a to na základě jejich žádostí o rozpočtová 
opatření.  

Předkládaný materiál nemá dopad na celkovou výši státního rozpočtu. Navrhují se pouze 
převody z kapitoly Všeobecná pokladní správa do dalších rozpočtových kapitol v rámci 
schváleného rozpočtu pro rok 2007.  
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