Závazná osnova povinné části výroční zprávy
poradního (pracovního) orgánu vlády (dále PPOV)
podle usnesení vlády č. 175 z 20. února 2002 mají předsedové poradních a pracovních orgánů vlády
předkládat vládě výroční zprávu pravidelně, vždy do 31. května následujícího roku – počínaje rokem 2003
poradním orgánům vlády, které nebyly na vlastní žádost (pro svoji specifičnost) do podrobnějšího „Rozboru
poradních a pracovních orgánů vlády“ zahrnuty, povinnost výroční zprávy z usnesení vlády nevyplývá
jednoznačně
pro PPOV, jejichž činnost zajišťuje věcně příslušný úsek některého ministerstva platí část VII. – Výdaje přiměřeně, dle možností

0. Titulní strana
název PPOV
vznik - datum a způsob (ze zákona, usnesením vlády)
datum poslední aktualizace statutu
I.

Předseda a členové – jmenovitě ve sledovaném období
jméno
funkce v reprezentované instituci
funkce zastávaná v PPOV
členem PPOV od data – datum prvního členství, bez ohledu na funkční období
a aktualizaci statutu PPOV (případně „do data“, pokud skončil před koncem
sledovaného období)
náplň činnosti v PPOV (členství v pracovních výborech a skupinách)

II. Zaměstnanci – sekretariát, odborné pracoviště
jméno
funkce, odpovědnosti
III. Přehled činnosti
zasedání – přehled a základní projednávaná témata
které pracovní skupiny vznikly, k řešení jakého úkolu, s kým spolupracovaly
které pracovní skupiny ukončily činnost, jaký byl výsledek jejich práce
krátkodobé aktivity - semináře, školení, konference, kampaně, další aktivity
prezentace v médiích
odborná dlouhodobá činnost sekretariátu (ne běžná agenda) – naplňování
dlouhodobých cílů, vyplývajících ze statutu příslušného PPOV nebo stanovených na
zasedáních PPOV
spolupracující státní a nestátní organizace
cílová skupina, ke které směřují aktivity PPOV – záměr a realita (rozšíření či zúžení
cílové skupiny)
porovnání zamýšlených cílů s cíli dosaženými, v případě střednědobých koncepcí
kontrola plnění úkolů, osvědčení v praxi
zhodnocení činnosti, náměty a doporučení vzešlé z praxe.
IV. Výstupy
tisk a publikace PPOV (vlastní, iniciované, podpořené, spoluautorství, překlady)
výstupy dostupné na internetu
zprávy o stavu, o vývoji dané problematiky
dílčí splněné úkoly dlouhodobého plánu
nově zpracovaná strategie, priority, cíle (pokud PPOV publikoval např. dlouhodobý
záměr)
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cílová skupina výstupů
Počet
celkem

Druh výstupu

Vzala na
vědomí

Vláda
Schválila
usnesením

Odmítla

Zpráva pro vládu ČR
Zpráva pro mezinárodní instituce
Informace pro vládu ČR
Návrh nelegislativních opatření
Návrh legislativních změn
Připomínky k návrhu zákona
Jiný - uveďte
Jiný - uveďte

V. Rozdělení dotací (vyplňují PPOV, které o dotacích rozhodují nebo se na rozdělování
podílejí)
resorty a místní úroveň (kraje, města, obce)
členění podle projektů (programů) a rozpočtových kapitol, z jejichž rozpočtů jsou
dotace poskytovány
účel
přiděleno
vyčerpáno (vráceno)
přehled kontrol správnosti a efektivity čerpání, včetně seznamu organizací, které
nesplnily vůči státu své povinnosti
prostředky ze zahraničí
VI. Zahraničí
členství v mezinárodních institucích
účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi
doba konání akce
místo konání akce
pořadatel
téma akce
kdo reprezentoval (člen rady či zaměstnanec sekretariátu)
VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok
Mzdy a platy zaměstnanců
Povinné pojistné
Výdaje na tuzemské služební cesty1
Výdaje na zahraniční služební cesty
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu)
Cestovné členů, případně expertů
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem
OON - DPP
z toho OON – DPČ (včetně povinného pojistného)
fakturované
Telefony
Pohoštění celkem
limit pro sekretariát
z toho
mimo limit sekretariátu
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)
Účelově přidělené prostředky

1

Do nákladů na služební cesty zahrnout cenu užití hromadné dopravy, využití služebních automobilů, diety a ubytování
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Počet zaměstnanců podle platových tříd
k 31. 12. sledovaného roku
Celkem
plat. tř.

z toho na
část.
úvazek

7–9
10
11
12
jiná
jiná

VIII. Plán činnosti a rozpočet
upřesněný plán činnosti na probíhající rok
rozpočet na probíhající rok
výhled činnosti na následující rok
nové projekty
dlouhodobé aktivity
ukončení aktivit, (předpokládané) výstupy
předpokládaný přehled výdajů na následující rok (pro přípravu státního rozpočtu)
nové aktivity
dlouhodobé aktivity
***
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