Úřad vlády České republiky
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Vládní dislokační komise za rok 2014
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.
Komise je stálým poradním orgánem vlády pro posuzování návrhů organizačních složek na
dispozice s administrativním objektem nebo jeho částí, nebo na rozšíření administrativní plochy
pro potřebu organizační složky. Do působnosti Komise patří vyjadřovat se k návrhům
organizačních složek na dispozice s administrativním objektem nebo jeho částí nebo na rozšíření
administrativní plochy pro potřebu organizační složky, jde-li o návrhy, o nichž rozhoduje vláda,
zaujímat stanoviska k návrhům organizačních složek na dispozice s administrativním objektem
nebo jeho částí nebo na rozšíření administrativní plochy pro potřebu organizační složky, jde-li o
návrhy, o nichž nerozhoduje vláda nebo k nimž nepřísluší zaujímat stanoviska regionální
dislokační komisi a plnit z pokynu vlády další úkony. Komise zaujímá stanoviska tehdy, pokud
administrativní plocha v jednom administrativním objektu, která má být předmětem dispozice s
administrativním objektem nebo jeho částí nebo rozšíření administrativní plochy pro potřebu
administrativní složky, přesahuje 1.000 m2 a nepřesahuje 2.000 m2, nebo nepřesahuje 2000 m2 a
nachází se na území hlavního města Prahy, Brna, Olomouce, Jihlavy nebo Opavy.
Statut Komise byl v roce 2014 novelizován, a to usnesením vlády č. 859 ze dne 20. října 2014.
Novela zakotvila s účinností od 1. prosince 2014 do ustanovení čl. II odst. 2 Statutu novou výjimku,
na základě které nepřísluší Komisi se vyjadřovat nebo zaujímat stanoviska k nemovitostem, které
slouží k diplomatickým mísím České republiky v zahraničí.
Vedoucí Úřadu vlády České republiky je zároveň automaticky předsedou Komise. To je stanoveno
v bodě II usnesení vlády č. 633 ze dne 14. srpna 2013. V roce 2014 byl předsedou Komise
vedoucí Úřadu vlády Mgr. Radek Augustin, který byl jmenován s účinností od 25. července 2013
vedoucím Úřadu vlády České republiky, a to usnesením vlády č. 553 ze dne 24. července 2013.
Mgr. Radek Augustin byl odvolán usnesením vlády č. 81 ze dne 29. ledna 2014 a vedoucím Úřadu
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vlády České republiky byl jmenován Ing. Pavel Dvořák, který byl předsedou Vládní dislokační
komise po celý zbytek roku 2014.
Zabezpečení činnosti Komise
Činnost Komise organizačně, personálně a administrativně zabezpečuje Úřad vlády České
republiky.
II. Členové Komise
Složení Komise v roce 2014
Komise má včetně jejího předsedy 17 členů. Personální složení Komise v roce 2014 je uvedeno
níže:
Členové Komise v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014:
Předseda:
Mgr. Radek Augustin – do 29. ledna 2014
Ing. Pavel Dvořák – jmenován 29. ledna 2014
Místopředseda:
Mgr. Jiří Běťák – do 18. února 2014
Ing. Miluše Tvrzská – jmenována 18. února 2014
Ministerstvo životního prostředí:
Ing. Milan Blažek – do 18. února 2014
Ing. Jan Landa – jmenován 18. února 2014
Ministerstvo spravedlnosti:
Ing. arch. Pavel Kasík
Ministerstvo dopravy:
Ing. Kamila Janáčková
Ministerstvo průmyslu a obchodu:
Ing. Jiří Jirka – do 18. února 2014
Ing. Jiří Havlíček, MBA – jmenován 18. února 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí:
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Zdeněk Kadlec – do 12. února 2014
Robin Povšík – jmenován 12. února 2014
Ministerstvo obrany:
Ing. Milan Karásek – do 25. února 2014
Ing. Miroslava Oliveriusová – jmenována 25. února 2014, působil v Komisi do 2. května 2014
Ing. Roman Molík, MBA – jmenován 2. května 2014, působil v Komisi do 5. listopadu 2014
Ing. Peter Majtán – člen Komise, zástupce Ministerstva obrany, jmenován 5. listopadu 2014
Ministerstvo vnitra:
Ing. Miroslav Konopecký
Ministerstvo zdravotnictví:
Ing. Zdeněk Kot
Ministerstvo pro místní rozvoj:
Michal Kříž – člen Komise, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, odvolán dne 23. března 2014
Mgr. Bc. Vladislav Koval – člen Komise, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, jmenován dne 24.
března 2014
Ministerstvo zahraničních věcí:
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
Ministerstvo financí:
Ing. Stanislav Sluka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
JUDr. Jaroslav Strouhal – do 9. ledna 2014
Ing. Jiří Fanta – jmenován 9. ledna 2014, působil v Komisi do 7. května 2014
Mgr. Ing. Kateřina Arajmu – jmenována 7. května 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Vladimír Ševela
Ministerstvo zemědělství:
Ing. Jiří Šlachta – do 6. srpna 2014
Ing. Bedřich Brych – jmenován 6. srpna 2014
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Ministerstvo kultury:
Ing. Martin Vácha – do 19. září 2014
Ing. Jan Řežábek – jmenován 19. září 2014

Sekretariát Komise
Činnost Komise zabezpečuje sekretariát Komise, který je organizačně začleněn do Úřadu vlády
České republiky. V čele sekretariátu je tajemník Komise, kterého jmenuje a odvolává předseda
Komise. Činnost tajemníka vykonávala v roce 2014 JUDr. Eva Ledererová. Dne 2. května 2014 byl
tajemníkem jmenován Mgr. Jiří Gaňo.
Tajemník je též 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. Na stránkách jsou
též zveřejňována všechna stanoviska a vyjádření Komise.
Sekretariát byl v roce 2014 součástí Kabinetu vedoucího Úřadu vlády České republiky.

III. Přehled činnosti Komise
V roce 2014 bylo svoláno celkem 6 schůzí Komise, a to ve dnech 17. února, 27. května, 24.
června, 18. září, 6. listopadu a 18. prosince. Přehled, programy a projednané materiály jsou spolu
se Záznamy ze schůzí Komise uloženy v archivu sekretariátu Komise.
Komise na svých zasedáních projednala celkem 30 materiálů. V rámci některých materiálů bylo
projednáno více dislokací. 5 materiálů bylo projednáno v elektronickém hlasování. Komise v roce
2014 přijala 33 stanovisek a 6 vyjádření.
Při Komisi byla zřízena pracovní skupina, která se skládala ze zástupců Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnost a Úřadu vlády
(tajemníka Vládní dislokační komise). Tato pracovní skupina zpracovala návrh nového Statutu,
který bude společný pro Komisi i regionální dislokační komise.
Dále byla při Komisi zřízena pracovní skupina, která se zabývala problematikou sídla Nejvyššího
kontrolního úřadu a problematikou umístění zaměstnanců místopředsedy vlády a ministra pro
vědu, výzkum a rozvoj. Pracovní skupina se skládala z místopředsedkyně Komise a ze zástupců
Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

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 2014 byly na činnost Komise vynaloženy finanční prostředky ve výši cca 2.500,- Kč, a to na
pohoštění.
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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
2014 nebyla zaznamenána v předmětné oblasti žádná mimořádná událost.
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