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Výroční zpráva
o činnosti Vládní dislokační komise za rok 2013
__________________________________________

I. Základní údaje
Název poradního orgánu vlády
Vládní dislokační komise (dále jen „Komise“).

Postavení a působnost Komise
Komise byla zřízena usnesením vlády ze dne 2. září 1992 č. 534, ke zprávě
o situaci v dislokaci ústředních orgánů státní správy, jako stálý poradní a koordinační
orgán vlády v oblasti rozhodování o změně dislokace, změně právních poměrů
a nabývání administrativních objektů státních orgánů.
Podrobnější úpravu postavení Komise obsahoval Statut Komise schválený
usnesením vlády ze dne 14. března 2001 č. 251, změněný usnesením vlády ze dne
10. prosince 2001 č. 1324, usnesením vlády ze dne 1. února 2006 č. 107 a usnesením
vlády ze dne 21. září 2011 č. 707 (dále jen „Statut“), který byl nahrazen novým Statutem
Komise schváleným usnesením vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 248, k návrhu Statutu
Vládní dislokační komise a k návrhu Statutu regionálních dislokačních komisí a který
nabyl účinnosti ke dni 1. července 2013.
Nový Statut Komise byl vypracován na základě úkolu plynoucího z usnesení vlády
ze dne 20. prosince 2012 č. 954, o Centrálním registru administrativních budov, kterým
bylo vedoucímu Úřadu vlády a předsedovi Vládní dislokační komise ve spolupráci s
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generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uloženo
vypracovat a vládě předložit návrh nových Zásad postupu orgánů státní správy v otázkách
dislokace a návrh nových statutů Vládní dislokační komise a regionální dislokační
komise. Návrh nových „Zásad“ nebyl součástí předloženého materiálu, neboť jejich obsah
byl zapracován do návrhu nových statutů.
Nový Statut Komise se týká případů, kdy orgány státní správy a další státní
orgány, které jsou součástí moci výkonné, soudy, státní příspěvkové organizace nebo
státní fondy, pokud jsou pověřeny výkonem státní správy, buď hodlají opustit
administrativní objekty nebo jejich části, anebo naopak hodlají získat jiné administrativní
objekty nebo jejich části, přičemž postup zapracovaný do nového Statutu Komise
nenahrazuje základní normu pro hospodaření s majetkem státu, kterou je zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů.
Účelem postupu zapracovaného do uvedeného dokumentu je zajistit v jistém
smyslu předběžnou kontrolu, založenou na posuzování kolektivním orgánem, který je do
určité míry nezávislý na orgánech přijímacích konečná rozhodnutí týkající se
administrativních objektů. Tento již v současné době uplatňovaný postup vychází z toho,
že hospodárné a účelné využití administrativních ploch v administrativních objektech
patří z hlediska řádného hospodaření státu k záležitostem zásadním. Postup zapracovaný
do Statutu Komise se netýká změn ve využívání administrativních ploch uvnitř příslušné
organizační složky, týká se však změn, které přesáhnou stávající příslušnost hospodaření,
přičemž kompetence předběžně posuzovat tyto změny je v zásadě odstupňována takto:
vláda – nad 2 000 m2 administrativní plochy, Vládní dislokační komise – nad 1 000 m2 do
2 000 m2. Nový Statut Komise sice vycházel částečně ze současného stavu, ale jeho
účelem bylo zejména zajistit využití prostorových a ekonomických údajů obsažených
v Centrálním registru administrativních budov spravovaném Úřadem státu pro
zastupování státu ve věcech majetkových tak, že tyto údaje budou zapracovány
stanoveným způsobem do návrhů na dispozice s administrativním objektem nebo jeho
částí nebo na rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky
a budou využity při posuzování návrhů Komisí. Do působnosti Komise spadá vždy změna
dislokace a změna právních poměrů administrativních objektů státních orgánů na území
hlavního města Prahy, Brna, Olomouce, Jihlavy a Opavy bez ohledu na výměru
administrativní plochy.
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V roce 2013 byl v čele Komise vedoucí Úřadu vlády České republiky Ing. Lubomír
Poul, který byl předsedou Komise jmenován vládou jejím usnesením ze dne 15. září 2010
č. 655 a odvolán vládou jejím usnesením ze dne 14. srpna 2013 č. 633. Bod II citovaného
usnesení vlády současně stanovil obecně, že předsedou Komise je vedoucí Úřadu vlády
České republiky, a na jeho základě se předsedou Komise stal Mgr. Radek Augustin, který
byl usnesením vlády ze dne 24. července 2013 č. 553 jmenován s účinností od
25. července 2013 vedoucím Úřadu vlády České republiky.

Zabezpečení činnosti Komise
Činnost Komise organizačně, personálně a administrativně zabezpečuje Úřad vlády
České republiky.
II. Komise a její orgány
Složení Komise
Komise má včetně jejího předsedy 17 členů. Personální složení Komise v roce
2013 je uvedeno v následující tabulce.
Seznam členů Komise od 1. ledna do 31. prosince 2013, včetně změn ve složení Komise

Ing. Lubomír Poul – vedoucí Úřadu vlády České republiky a předseda Komise1)
Mgr. Radek Augustin – vedoucí Úřadu vlády České republiky a předseda Komise2)
JUDr. Václav Pelikán – náměstek a vrchní ředitel Sekce ekonomické a správní
Úřadu vlády ČR – místopředseda Komise 3)
Mgr. Jiří Běťák - náměstek a vrchní ředitel Sekce ekonomické a správní Úřadu
vlády ČR – místopředseda Komise 4)
Ing. Milan Blažek – ředitel odboru rozpočtu Ministerstva životního prostředí
Ing. Bc. Radomír Daňhel – náměstek ministra spravedlnosti 5)
Ing. Kamila Janáčková – ředitelka Odboru vnitřní správy Ministerstva dopravy 6)
Ing. Jiří Jirka – náměstek ministra průmyslu a obchodu
Zdeněk Kadlec – náměstek ministra práce a sociálních věcí 7)
Ing. Milan Karásek – ředitel Sekce majetkové Ministerstva obrany 8)
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Ing. arch. Pavel Kasík – náměstek ministryně spravedlnosti 9)
Ing. Miroslav Konopecký – ředitel odboru správy majetku Ministerstva vnitra
Ing. Zdeněk Kot – ředitel odboru investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví
Michal Kříž – ředitel odboru hospodářských služeb Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D. – vrchní ředitel sekce logistické Ministerstva zahraničních
věcí
Ing. Tomáš Kulman – ředitel odboru vnitřní správy Ministerstva dopravy 10)
Ing. Jan Ladin – ředitel odboru hospodářské správy a informatiky Ministerstva
kultury 11)
Ing. Josef Lachman – ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem
Ministerstva obrany 12)
Ing. Stanislav Sluka – ředitel odboru finančního Ministerstva financí
JUDr. Jaroslav Strouhal – I. náměstek generálního ředitele Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ke dni 22. 10. 2013 jmenován náměstkem pro
Ekonomiku a informační technologie generálního ředitele Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových )
Ing. Vladimír Ševela – ředitel odboru správy úřadu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
Ing. Jiří Šlachta – ředitel odboru vnitřní správy Ministerstva zemědělství
Ing. Martin Vácha – ředitel odboru hospodářské správy, informatiky a veřejných
zakázek Ministerstva kultury 13)
Ing. Vendulka Zmeškalová – ředitelka odboru programového financování
Ministerstva práce a sociálních věcí 14)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

odvolán z funkce předsedy Komise ke dni 14. srpna 2013
jmenován do funkce předsedy Komise ke dni 15. srpna 2013
funkce místopředsedy ukončena ke dni 1. prosince 2013
jmenován místopředsedou Komise ke dni 6. prosince 2013
odvolán z funkce člena Komise ke dni 31. července 2013
jmenována členkou Komise ke dni 12. února 2013
jmenován členem Komise ke dni 23. srpna 2013
jmenován členem Komise ke dni 12. srpna 2013
jmenován členem Komise ke dni 1. srpna 2013
odvolán z funkce člena Komise ke dni 11. února 2013
odvolán z funkce člena Komise ke dni 7. října 2013
odvolán z funkce člena Komise ke dni 12. srpna 2013
jmenován členem Komise ke dni 7. října 2013
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odvolána z funkce členky Komise ke dni 23. srpna 2013

Sekretariát Komise
Činnost Komise zabezpečuje Sekretariát Komise, v jehož čele je tajemník Komise,
kterého jmenuje a odvolává předseda Komise. V roce 2013 byla tajemnicí Komise
JUDr. Eva Ledererová.
Další činnost sekretariátu Komise spočívající zejména v administrativním
a organizačním zabezpečení a soustřeďování příslušných podkladů a informací
nezbytných pro činnost Komise zabezpečovala v roce 2013 Radmila Ptáčková.
Sekretariát Komise byl součástí Sekce ekonomické a správní Úřadu vlády České
republiky.

III. Přehled činnosti Komise
V roce 2013 bylo svoláno celkem 8 schůzí Komise, a to na dny 7. únor, 28. únor,
4. duben, 16. květen, 20. červen, 29. srpen, 31. říjen a 12. prosinec. Přehled, programy a
projednané materiály jsou spolu se Záznamy ze schůzí Komise uloženy v archivu
sekretariátu Komise.
Komise projednala celkem 25 návrhů, z toho 11 návrhů na dispozice
s administrativním objektem nebo jeho částí a 14 návrhů na rozšíření administrativní
plochy pro potřebu organizační složky státu.
Komise vydala 11 rozhodnutí, 12 Stanovisek a 2 Vyjádření.
V rámci Komise byla dále ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových organizována školení členů Komise a jejich zástupců k získávání a
využívání údajů obsažených v Centrálním registru administrativních budov.
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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 2013 byly na činnost Komise vynaloženy finanční prostředky
ve výši 3.000,- 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. Za rok 2013 nebyla zaznamenána v předmětné oblasti žádná
mimořádná událost.

