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Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2021 

1. Úvod 

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy podle 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním 

a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. V prvé řadě Úřad poskytuje 

služby vládě jako celku. To znamená, že zajišťuje zejména úkoly spojené s jednáním vlády. 

Jedná se především o přípravu schůzí vlády, programu schůzí a podkladů pro jednání vlády, 

evidenci dokumentů určených pro jednání vlády a vedení dokumentace o průběhu jednání 

vlády. Dále Úřad zajišťuje organizačně technické zázemí pro práci odborných útvarů 

předsedy vlády a případně i členů vlády, kteří nedisponují vlastním úřadem. V neposlední 

řadě Úřad zabezpečuje činnost poradních a pracovních orgánů vlády, zejména 

Bezpečnostní rady státu, Legislativní rady vlády a Výboru pro Evropskou unii. K dalším 

činnostem organizačně a technicky zajišťovaným Úřadem patří zabezpečení činnosti Etické 

komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Úřad 

rovněž spolupracuje s Kanceláří prezidenta republiky, s Kanceláří Senátu Parlamentu, 

s Kanceláří Poslanecké Sněmovny Parlamentu, s ministerstvy a jinými správními úřady 

a s ostatními státními a veřejnými orgány a organizacemi. K plnění těchto úkolů a k zajištění 

jeho vlastní činnosti jako instituce je Úřad členěn na příslušné organizační útvary. 

Kapitola 304 - Úřad vlády ČR nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci. 

2. Souhrnné ukazatele a jejich úpravy 

Zákonem č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 byly stanoveny 

celkové příjmy Úřadu ve výši 14.038 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 1.047.452 tis. Kč. 

Zákon č. 92/2021 Sb., který novelizoval zákon o státním rozpočtu, nezměnil žádné závazné 

ukazatele Úřadu. V průběhu roku došlo k úpravám závazných ukazatelů schváleného 

rozpočtu, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a na základě 

souhlasu Ministerstva financí (dále jen „MF“) tak, aby mohly být zajištěny úkoly, které Úřad 

v roce 2021 plnil. 

2.1 Příjmy celkem 

Závazný ukazatel „Příjmy celkem“ byl stanoven ve výši 14.038 tis. Kč a v průběhu roku 2021 

byl navýšen o 2.411 tis. Kč na 16.449 tis. Kč návazně na schválení žádostí o grant Europe 

Direct. 

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/default.htm
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2.2 Výdaje celkem 

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.047.452 tis. Kč byl v úhrnu navýšen o 29.335 tis. Kč, 

přičemž změny se týkaly navýšení prostředků určených na: 

- realizaci aktivit souvisejících s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů 

do Evropské komise nebo stážistů do institucí EU a s financováním přípravy na testy 

EPSO v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU posílením z kapitoly Všeobecná 

pokladní správa (dále jen „VPS“); 

- výdaje spojené s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie (dále jen „CZ 

PRES“) posílením z VPS; 

- projekty spolufinancované z EU návazně na schválení žádostí o grant Europe Direct 

(podíl rozpočtu EU). 

Současně byl rozpočet výdajů Úřadu snížen celkem o 18.327 tis. Kč, níže uvedenými 

změnami:  

- převod prostředků do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví (spolufinancování 

realizace konkrétních projektů protidrogové politiky v roce 2021, které jsou zajišťovány 

příspěvkovými organizacemi Ministerstva zdravotnictví); 

- převod prostředků do kapitoly 361 – Akademie věd České republiky (k pokrytí 

neplánovaných výdajů spojených s vývojem přístrojů pro detekci koronaviru, respirátorů, 

ochranných štítů, přístrojů na podporu dýchání a testováním vzorků na přítomnost 

koronaviru). 

Dále byly uskutečněny změny, které souvisely s přesuny prostředků bez dopadu na celkové 

výdaje Úřadu. Jednalo se o: 

- změnu systemizace služebních a pracovních míst (zrušení 1 pracovního místa a zřízení 

1 služebního místa) s účinností od 1. května 2021, a to v souvislosti s usnesením vlády 

č. 192/2021;  

- zajištění české části spolufinancování grantu Europe Direct. 

Po promítnutí všech výše uvedených změn se rozpočet po změnách zvýšil o 11.008 tis. Kč 

na 1.058.460 tis. Kč. Podrobný přehled rozpočtových opatření s jejich stručnou 

charakteristikou je uveden v části Ostatní přílohy - příloha č. 5. 

3. Specifické ukazatele kapitoly  
3.1 Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly příjmy celkem stanoveny ve výši 14.038 tis. Kč, 

v tom příjmy z rozpočtu EU v částce 12.538 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy v částce 

1.500 tis. Kč, přičemž v průběhu roku byly navýšeny o 2.411 tis. Kč na 16.449 tis. Kč. 

Skutečné příjmy k 31. prosinci 2021 dosáhly objemu 25.377 tis. Kč, tzn. 154,3 % rozpočtu 

po změnách.  
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Struktura příjmů celkem  
                                             v tis. Kč 
 

Položka (seskupení položek) 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Plnění k 
31.12.  

Plnění 
v %  

21 
Příjmy z vlastní činnosti a odvody 
přebytků organizací s přímým vztahem 

800 800 1.058 132,2 

22 Přijaté sankční platby a vratky transferů   524 X 

23 
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 
a ostatní nedaňové příjmy                 

700 700 3.892 556,0 

  Nedaňové příjmy – celkem 1.500 1.500 5.474 364,9 

4118 Neinvestiční převody z Národního fondu  2.998 2.998 14.350 478,6 

4153 
Neinvestiční transfery přijaté od 
Evropské unie 

 2.411 5.553 230,3 

4218 Investiční převody z Národního fondu 9.540 9.540 0 0,0 

Příjmy celkem 14.038 16.449 25.377 154,3 

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky z rozpočtu EU ve výši 16.577 tis. 

Kč. Jednalo se o prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (4.079 tis. Kč projekt 

„Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové 

politiky“ a 2.718 tis. Kč projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 

v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity“), Operačního programu 

Technická pomoc (4.228 tis. Kč projekt „Systémová podpora společné evropské politiky 

podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“), operačního grantu 

na provoz Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany (159 tis. Kč), grantu 

z rozpočtu Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA, 

2.000 tis. Kč), grantu na provoz informačních středisek Europe Direct (1.688 tis. Kč) a grantu 

na provoz Národního kontaktního místa programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV, 

1.707 tis. Kč). Na příjmech se podílely také prostředky z finančních mechanismů ve výši 

3.326 tis. Kč (2.968 tis. Kč projekt „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci 

domácího a genderově podmíněného násilí“ a 358 tis. Kč projekt „Snižování rozdílů 

v odměňování žen a mužů v ČR“). Ostatní nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 

5.474 tis. Kč. Jednalo se zejména o příjmy za pronájem nebytových i bytových prostor 

(ubytování zaměstnanců v objektech Úřadu, pronájem paláců, pronájem kadeřnictví), služby 

a pronájem za umístění technologického stojanu u provozní budovy Úřadu od společností 

CETIN a T-Mobile, za pronájem umístění optického zařízení pro vysílání České televize, 

pronájmy automatů s občerstvením, dobropisy a příjmy za platby z předchozích let – voda, 

plyn, elektřina, vyúčtování služeb spojených s pronájmem, úhrady škod, apod.     
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Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2017 až 2021 

           v tis. Kč 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Skutečnost 81.872 119.713 83.865 58.584 25.377 
 

 

 

Srovnání příjmů Úřadu za roky 2017 až 2021 podle druhu příjmů je uvedeno 
v následující tabulce a grafu.  
 
 

v tis. Kč 

 

Skutečnost/rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Daně a poplatky z vybraných činností a 
služeb 

0 0 0 0 0 

Příjmy z vlastní činnosti a odvody 
přebytků organizací s přímým vztahem 

1.676 887 864 1 161 1.058 

Přijaté sankční platby a vratky transferů 414 412 251 149 524 

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 
a ostatní nedaňové příjmy 

755 1.155 4.606 244 3.892 

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 
a ostatní kapitálové příjmy 

86 0 0 0 0 

Neinvestiční přijaté transfery 78.941 117.259 78.144 57.030 19.903 

Příjmy celkem 81.872 119.713 83.865 58.584 25.377 

 

 

Příjmy Úřadu v jednotlivých letech jsou nejvýrazněji ovlivněny příjmy obdrženými z projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu EU, a to v závislosti na průběhu realizace jednotlivých 

spolufinancovaných projektů.  
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3.2 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR  

                                                                                                                                          v tis. Kč 

Výdaje 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

změnách 

Skutečnost 
k 31.12. 

Čerpání 
v % 

Běžné výdaje celkem 1.004.930 1.015.938 1.028.921 101,3 

z toho:     

           platy a ostatní platby za provedenou práci 390.555 393.494 395.004 100,4 

           národní dotace (neinvestiční transfery) 287.500 279.456 347.864 124,5 

Kapitálové výdaje celkem 42.522 42.522 57.862 136,1 

VÝDAJE CELKEM 1.047.452 1.058.460 1.086.783 102,7 

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.047.452 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF 

upraven na částku 1.058.460 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů činil 1.446.303 tis. Kč a byl 

tvořen rozpočtem po změnách ve výši 1.058.460 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů 

minulých let ve výši 393.191 tis. Kč, mimorozpočtovými zdroji ve výši 3.012 tis. Kč a snížen 

vázáním prostředků za neobsazená místa ve výši 8.360 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů 

činilo celkem 1.086.783 tis. Kč, tj. 102,7 % rozpočtu po změnách. 

Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen. Oblast všech 

stanovených závazných ukazatelů byla splněna. V žádném z nich nedošlo k nepovolenému 

překročení rozpočtovaného objemu prostředků. Plnění všech zákonem stanovených 

závazných ukazatelů včetně členění na specifické a průřezové ukazatele je dále podrobně 

uvedeno v přílohové části - Tabulka č. 2 „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“. 

Výdaje celkem jsou strukturovány do níže uvedených specifických ukazatelů. 

„Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“ 

Schválený rozpočet ve výši 637.001 tis. Kč byl po provedení rozpočtových opatření upraven 

na částku 647.186 tis. Kč. Jednalo se o navýšení prostředků určených na realizaci aktivit 

souvisejících s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů do Evropské komise 

nebo stážistů do institucí EU a s financováním odborných seminářů v rámci Strategie 

podpory Čechů v institucích EU posílením z kapitoly VPS, navýšení výdajů návazně 

na schválení žádostí o grant Europe Direct (zapracování EU části projektů do rozpočtu). 

Další úpravy byla uskutečněna bez finanční změny tohoto specifického ukazatele - jednalo 

se o zabezpečení změny systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu dle usnesení 

vlády č. 192/2021 a zajištění české části financování projektu spolufinancovaného grantem 

Europe Direct. V rámci rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny mimorozpočtové 

zdroje v celkové výši 1.866 tis. Kč v rámci grantů na provoz Národního kontaktního místa 

programu Evropa pro občany a programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). 

Zapojeny byly také nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu 268.473 tis. Kč. 
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Snížení rozpočtu znamenalo vázání prostředků ve výši 8.360 tis. Kč. Konečný rozpočet 

tohoto ukazatele činil 909.165 tis. Kč a byl čerpán v objemu 635.000 tis. Kč. Finanční 

prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro činnost vlády, předsedy vlády a dále 

na zajištění činnosti vlastního Úřadu a na zabezpečení provozně technických podmínek, 

zejména na platy a ostatní platby za provedenou práci a souvisejících výdajů na povinné 

pojistné a základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb. Jednalo se také o výdaje 

na rekonstrukce a opravy objektů, výdaje na ICT, mediální kampaně v souvislosti s covid-19, 

zajištění vnitřní bezpečnosti, komunikaci o evropských záležitostech. 

„Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“ 

Specifický ukazatel byl rozpočtován ve výši 362.924 tis. Kč a po provedení rozpočtových 

opatření činil rozpočet po změnách 344.597 tis. Kč. Ke snížení specifického ukazatele vedl 

přesun prostředků na Ministerstvo zdravotnictví na spolufinancování realizace konkrétních 

projektů protidrogové politiky a přesun prostředků na Akademii věd ČR k pokrytí výdajů 

realizovaných v souvislosti se zapojením této kapitoly do řešení epidemie covid-19. V rámci 

rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny mimorozpočtové zdroje v celkové výši 

1.146 tis. Kč z grantu „EMCDDA“ a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let 

v celkové výši 121.635 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 467.378 tis. Kč byl 

čerpán v objemu 436.937 tis. Kč. 

Do specifického ukazatele jsou zahrnuty: 

- Výdaje § 354132 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi – 

Program protidrogové politiky (stejnojmenný průřezový ukazatel), včetně výdajů na 

projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované 

protidrogové politiky“ a grant „EMCDDA“. 

- Část výdajů § 614500 – Úřad vlády. Jedná se zejména o výdaje na národní dotace –

„Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků“, „Podpora 

veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením“, „Podpora veřejně 

prospěšných aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů“ a „Podpora celostátních 

mezioborových sítí NNO“. Dále výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU 

a FM: „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 

2014-2020 a související aktivity“, „Posilování kapacit a metodologická podpora 

v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“.  

- Výdaje § 614533 – Úřad vlády – Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 

(stejnojmenný průřezový ukazatel), které obsahují výdaje k zajištění naplňování Strategie 

rovnosti, začlenění a participace Romů 2021–2030 a financování národních dotačních 

programů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny – „Podpora terénní práce“, 



9 
 

„Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ a „Prevence sociálního vyloučení 

a komunitní práce“. 

- výdaje § 618019 – Výzkum ve státní správě a samosprávě – Ostatní institucionální 

(průřezový ukazatel „Institucionální podpora celkem“), který zahrnuje zejména náklady 

na činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace a finanční ocenění mimořádných výsledků 

výzkumu, vývoje a inovací nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, 

vývoje a inovací. 

„Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie“ 

Specifický ukazatel byl rozpočtován ve výši 47.528 tis. Kč a po provedení rozpočtových 

opatření činil rozpočet po změnách 66.678 tis. Kč. Ukazatel byl navýšen prostředky z VPS 

na pokrytí vlajkových regionálních komunikačních akcí a výdajů na akce COREPER trips 

v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie (dále jen „CZ PRES“). 

Do rozpočtu byly zapojeny také nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3.082 tis. Kč. 

Konečný rozpočet tak dosáhl výše 69.760 tis. Kč a byl čerpán v částce 14.846 tis. Kč. 

Výdaje byly vynaloženy zejména na přípravné práce v rámci logistiky, modernizace IT 

databáze, webového portálu o EU Euroskop.cz, nákupu mobilních telefonů, přípravy 

propagačních předmětů apod. Většina výdajů na CZ PRES bude realizována až v roce 

2022.  

3.2.1 Běžné výdaje 

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.004.930 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními 

MF upraven na částku 1.015.939 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 1.028.921 tis. Kč, 

tj. 101,3 % rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly zapojeny prostředky z nároků 

z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 209.308 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje 

ve výši 3.012 tis. Kč. Vázány byly prostředky v částce 8.360 tis. Kč. Konečný rozpočet 

běžných výdajů tak činil 1.219.898 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se nejvýrazněji podílí 

výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 395.004 tis. Kč a s nimi 

související výdaje – povinné pojistné ve výši 130.170 tis. Kč a FKSP ve výši 6.579 tis. Kč. 

Ve mzdové oblasti tak byly vynaloženy prostředky celkem ve výši 531.753 tis. Kč, tj. 51,7 % 

čerpání běžných výdajů. Další významný objem prostředků byl vynaložen na národní dotace 

v oblasti protidrogové politiky, v oblasti lidských práv, ochrany menšin a podpory zdravotně 

postižených poskytnuté především nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům 

ve výši 347.864 tis. Kč, tj. 33,8 % běžných výdajů (přehled uveden v části Ostatní přílohy - 

příloha č. 7). Dále se jednalo o tzv. užší provozní výdaje (podseskupení položek 513, 515, 

516, 517 a 590) ve výši 137.053 tis. Kč, tj. 13,3 % běžných výdajů. Podrobná specifikace 

běžných výdajů je uvedena v části Ostatní přílohy - příloha č. 6. Níže jsou popsána vybraná 

podseskupení užších provozních výdajů. 
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3.2.1.1 Užší provozní výdaje 

Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu 

Čerpání činilo 18.635 tis. Kč. V rámci podseskupení byly pořízeny tablety, notebooky 

s příslušenstvím, telefony, skartovací stroje, spotřební materiál do kopírovací techniky 

a další kancelářská technika. Nakoupeny byly také kancelářská křesla a židle, kancelářský 

nábytek a potřeby, chladničky, mikrovlnné trouby, kávovary, rychlovarné konvice, kontejnery, 

truhlářský, instalatérský, zámečnický, hutní a elektro materiál. Z podseskupení byly 

pořizovány ochranné pracovní pomůcky, roušky, respirátory, testovací sady, pracovní oděvy 

a obuv, bezdotykové zásobníky a dávkovače dezinfekčních roztoků včetně náhradních dílů, 

nádoby na medicinální odpad, ochranné štíty, sanitární doplňky na WC, vlajky, rámečky, 

kuchyňský a stolní inventář, dárkový a balící materiál, ubrousky, přepravky, krabice 

na stěhování, zahradní potřeby a další materiál. Pořízeny byly také sbírky zákonů a odborné 

tituly pro potřeby odborných útvarů Úřadu. 

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 

Skutečné čerpání činilo 14.888 tis. Kč. Nejvyšší část představují výdaje za nákup elektrické 

energie ve výši 10.358 tis. Kč. 

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb 

Skutečné čerpání činilo 77.078 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky 

na nájemné, na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, na příspěvek závodního 

stravování, na praní prádla a služby čistírny, na úklid, odvoz odpadů, na ostrahu, 

na zabezpečení cateringových služeb, pojištění majetku včetně zákonného pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, revize 

zařízení, školení a vzdělávání, služby související se zabezpečením vrcholných státních 

návštěv, na konzultační, poradenské a právní služby, analýzy, studie, služby v oblasti 

požární ochrany, překlady, tlumočení, fotografické práce, mediální kampaň na podporu 

očkování v souvislosti s epidemií covid-19, rozhlasové poplatky, televizní poplatky, služby 

monitorovacího a informačního servisu. Výdaje na nákup služeb byly rovněž vynaloženy 

v oblasti protidrogové politiky a v oblasti lidských práv a ochrany osob, včetně 

institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace a rovněž v rámci realizace projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu EU. V oblasti informačních technologií se jednalo zejména 

o prostředky na servisní smlouvy na zálohovací systém, záložní zdroje napájení, na síťová 

zařízení, na komunikační infrastrukturu, na podporu správy linuxových serverů, na redakční 

systém webových stránek, na podporu systémů HCL Notes/Domino, na podporu provozu 

Intranetu, na zařízení mikrovlnných spojů, na podporu antivirových produktů, na zařízení 

pro správu logů. Rovněž byly pořízeny tyto služby: podpora produktu pro správu síťových 

zařízení, prodloužení servisní podpory serverů, prodloužení servisní podpory zálohovací 

knihovny, prodloužení servisní podpory síťových zařízení, podpora licencí Vmware, podpora 
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licencí HCL, podpora licencí IBM, podpora licencí Microsoft, podpora řešení dvoufaktorové 

autentizace, podpora HW aplikační FW. Dále byly realizovány tyto služby: podpora systému 

ASUV, servisní podpora k aplikacím společnosti VEMA, servisní podpora VIS eKLEP, ODok 

a propojení s eSeL, servisní podpora legislativního helpdesku, servisní podpora programu 

IBM SPSS, servisní smlouva IS Gastro, podpora Zoner Photo Studio, servisní smlouva 

na zajištění provozu a údržby databáze DAP, servisní podpora elektronické spisové služby, 

prodloužení podpory licencí SEP, podpora licencí Adobe, Newton Dictate, Symantec, 

podpora PC Doktor, podpora knihovního systému Clavius, úprava systému DAP, datový 

můstek mezi VEMA a gastro systémem ISIS, servisní podpora a profylaxe Flowmon, 

podpora helpdeskového systému Alvao, podpora SIEM, nové SSL certifikáty a jejich obnova, 

podpora modulu profilu zadavatele E-ZAK. Prostředky byly čerpány také na aplikační 

podporu ekonomického systému SAP. 

 

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy 

Skutečné čerpání činilo 26.447 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na údržbu a opravu všech 

objektů Úřadu. Jedná se o opravu a údržbu stavebních konstrukcí, práce zednické, 

zámečnické, elektrikářské, lakýrnické a malířské práce, pokládky podlahových krytin, 

dlaždičské práce, oprava hromosvodového zařízení, opravy žaluzií, výměnu plynové přípojky 

Kramářovy vily, havarijní opravu kanalizačního potrubí, poškozené izolace a havarijní opravu 

brány Strakovy akademie, sanace vlhkého zdiva Kramářovy vily objekt B. Větší část 

finančních prostředků byla použita na kompletní opravu nároží Kramářovy vily. Dále byly 

koncem roku 2021 z této položky čerpány prostředky na rekonstrukci a údržbu ubytovny 

Úřadu vlády v Chabrech (výměna podlahových krytin, malířské práce, stínící technika, 

apod.). V rámci podseskupení byly dále hrazeny výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční 

a pohoštění.  

3.2.1.2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 

V roce 2021 byly schváleny prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 

práci v celkové výši 390.555 tis. Kč (jedná se o průřezový ukazatel). Tyto schválené 

prostředky byly dále upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 393.495 tis. Kč. Jednalo 

se o úpravy související: 

- s navýšením limitu prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech v souvislosti 

s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů nebo stážistů v rámci programu 

NEPT do institucí EU; 

- s navýšením prostředků na ostatní osobní výdaje návazně na schválení žádostí o grant 

Europe Direct (zapracování EU části projektů). 
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Dále byla provedena úprava, která neměla vliv na celkovou výši tohoto průřezového 

ukazatele. Jednalo se o úpravu systemizace služebních a pracovních míst dle usnesení 

vlády č. 192/2021, kterou se zrušilo jedno pracovní místo a zřídilo jedno služební místo. 

Jako další zdroj krytí výdajů na platy a ostatní osobní výdaje byly zapojeny nároky 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 36.945 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 

1.984 tis. Kč na realizaci grantů na provoz Národního kontaktního místa programu „Evropa 

pro občany“ a programu „CERV“ a grantu „EMCDDA“. Vázání prostředků na platy bylo 

ve výši 6.201 tis. Kč. Konečný rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby 

za provedenou práci tak činil 426.222 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 

395.004 tis. Kč, tj. 100,4 % rozpočtu po změnách.  

Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly 

čerpány ve výši 204.817 tis. Kč. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech byly čerpány prostředky ve výši 124.129 tis. Kč. Ostatní 

platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 66.058 tis. Kč. 

Počet systemizovaných míst pro rok 2021 byl stanoven na 533 systemizovaných míst 

(z toho 257 pracovních a 276 služebních systemizovaných míst), který se v průběhu roku 

2021 změnil na konečný stav 520 systemizovaných míst (z toho 243 pracovních a 277 

služebních systemizovaných míst). Závazný limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2021 

stanoven na 526,22 zaměstnanců (z toho 250,22 zaměstnanci v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech a 276,00 zaměstnanci na služebních místech). 

V průběhu roku se závazný limit počtu zaměstnanců nezměnil, pouze došlo ke změně 

poměru zaměstnanců v rámci konečného počtu 526,22 (z toho 249,22 zaměstnanci 

v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 277,00 zaměstnanci 

na služebních místech). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 484,47 

zaměstnanců (v tom 223,81 zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 

na služebních místech a 260,66 zaměstnanci na služebních místech). Průměrný plat 

zaměstnanců Úřadu vlády ČR za rok 2021 dosáhl výše 56.582 Kč (46.218 Kč zaměstnanci 

v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 65.480 Kč zaměstnanci 

na služebních místech), pro srovnání v roce 2020 se jednalo o částku 55.647 Kč, v roce 

2019 se jednalo o částku 51.552 Kč, v roce 2018 se jednalo o částku 47.742 Kč, v roce 2017 

se jednalo o částku 45.583 Kč. Rok 2021 byl poznamenán trvající pandemií onemocnění 

covid-19. Přesto se uvolněná systemizovaná místa dařilo průběžně obsazovat a celková 

roční obsazenost dosahovala 92,91%.  
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3.2.2 Kapitálové (investiční) výdaje 

Skutečné čerpání kapitálových výdajů za rok 2021 činilo 57.862 tis. Kč. Na krytí investičních 

potřeb byly použity prostředky státního rozpočtu v částce 11.020 tis. Kč a nároky 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 46.842 tis. Kč. Prostředky ve výši 57.727 tis. Kč byly 

čerpány v rámci programového financování EDS/SMVS a částka 135 tis. Kč byla hrazena 

z institucionálních výdajů na VaVaI (tj. mimo EDS/SMVS). 

Čerpání kapitálových výdajů podle rozpočtových položek 
                                                                                        v tis. Kč 

Položka 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Čerpání k 
31.12. 

Čerpání 
v % 

6111 Programové vybavení 4.339 3.229 3.515 108,9 

6121 Budovy, haly a stavby 24.223 23.553 37.459 159,0 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 4.650 5.196 8.405 161,8 

6123 Dopravní prostředky 1.000 1.050 2.063 196,5 

6125 Výpočetní technika 6.310 7.584 6.359 83,8 

6142 Nadlimitní věcná břemena 0 70 62 88,6 

6909 Ostatní kapitálové výdaje 2.000 1.840 0 0,0 

Celkové kapitálové výdaje 42.522 42.522 57.863 136,1 

 
Porovnání výdajů Úřadu za roky 2017 až 2021 v členění na běžné a kapitálové  
                                                                                                                                                     v tis. Kč 

Výdaje 
Skutečnost  

2017 2018 2019 2020 2021 

Běžné výdaje 948.188 1.053.764 1.127.236 1.011.639 1.028.921 

Kapitálové výdaje 22.896 42.714 46.586 21.219 57.862 

CELKEM 971.084 1.096.477 1.173.822 1.032.858 1.086.783 

 

4. Komentář k vybraným průřezovým ukazatelům 
4.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných 

z prostředků zahraničních programů  

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v rozpočtové kapitole Úřadu byly v roce 2021 tvořeny 

institucionálními výdaji podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

Institucionální podpora byla podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona čerpána na náklady spojené 

s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Rada jako odborný a poradní 

orgán vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací plní úkoly podle zákona, zpracovává 

stanoviska a plní další úkoly uložené jí vládou.  
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V roce 2021 se Rada mimo jiné zabývala přípravou návrhu výdajů státního rozpočtu na roky 

2022+, provozem informačního systému VaVaI, implementací Národní politiky VaVaI 2021+, 

hodnocením výsledků ukončených programů VaVaI, realizací bibliometrické analýzy 

dle Metodiky 2017+, analýzou stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnáním 

se zahraničním za rok 2020, koncepcí vědecké diplomacie, podporou VaVaI z Národního 

plánu obnovy, problematikou otevřeného přístupu k vědeckým informacím, rovnými 

příležitostmi žen a mužů ve VaVaI. 

Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2021 činil 67.946 tis. Kč 

a rozpočtovým opatřením byl snížen na 57.946 tis. Kč v souvislosti s přesunem prostředků 

do kapitoly Akademie věd České republiky. Do rozpočtu byly zapojeny nároky 

z nespotřebovaných výdajů minulých let v částce 16.440 tis. Kč, konečný rozpočet tak 

dosáhl výše 74.386 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace činilo 

59.500 tis. Kč. 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byly v roce 2021 čerpány mimo jiné na: 

- platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech 

(19.414 tis. Kč), 

- ostatní osobní výdaje včetně odměn členů Rady a jejích poradních orgánů 

(21.849 tis. Kč), 

- povinné pojistné placené zaměstnavatelem (13.899 tis. Kč), FKSP (388 tis. Kč),  

- ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje a ocenění propagace 

či popularizace výzkumu a vývoje (celkem 1.350 tis. Kč – z toho Národní cena vlády 

Česká hlava 1.000 tis. Kč, Cena předsedy Rady 350 tis. Kč), 

- nákup ostatních služeb (1.341 tis. Kč), 

- odměny za užití počítačových programů (589 tis. Kč), 

- zpracování dat a služby související s informačními technologiemi (celkem 

356 tis. Kč). 

4.2 Program protidrogové politiky  

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2021 byl schválen ve výši 232.126 tis. Kč 

a v průběhu roku došlo k jeho snížení na rozpočet po změnách v částce 223.799 tis. Kč. 

Jednalo se o přesun prostředků na Ministerstvo zdravotnictví ke spolufinancování realizace 

konkrétních projektů protidrogové politiky. Do rozpočtu byly zapojeny nároky 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 83.110 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje z grantu 

„EMCDDA“. Konečný rozpočet tak činil 308.055 tis. Kč a skutečné čerpání těchto prostředků 

činilo 299.943 tis. Kč, tj. 134,02 % rozpočtu po změnách. Na národní dotační programy byly 

čerpány prostředky v celkové výši 284.173 tis. Kč. 
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V roce 2019 vláda ČR přijala usnesením č. 329 ze dne 13. května 2019 novou „Národní 

strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027“ (dále 

jen "NSZ 2019-2027"), v níž vláda ČR reflektovala závěry hodnocení předchozí strategie 

a aktuální stav poznání a odborných postojů k problematice závislostního chování 

v oblastech zahrnutých do integrované protidrogové politiky. Prvním implementačním 

dokumentem k nové NSZ 2019-2027 se stal "Akční plán realizace Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2021", který vláda 

schválila usnesením č. 930/2019 a který se zaměřuje na oblasti užívání návykových látek 

(alkoholu, tabáku a nelegálních drog), patologického hráčství a dalších procesních závislostí. 

Nově se zaměřuje i na problematiku léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek, 

konopí a kanabinoidů, na nadužívání internetu a nových technologií v české společnosti. 

V roce 2021 byla realizována dvě kola dotačního řízení Úřadu v oblasti integrované 

protidrogové politiky. V rámci těchto dvou kol dotačního řízení bylo schváleno poskytnutí 

neinvestičních dotací v celkové výši 292.500 tis. Kč na realizaci 248 projektů protidrogové 

politiky. V roce 2021 se dotačního řízení Úřadu zúčastnili rovněž žadatelé, jejichž 

zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Po ukončení prvního kola byl proveden převod 

finančních prostředků ve výši 8.327 tis. Kč z kapitoly Úřadu do kapitoly Ministerstva 

zdravotnictví na podporu projektů protidrogové politiky, jejichž realizátoři spadají 

do působnosti Ministerstva zdravotnictví, které je jejich zřizovatelem. Finanční prostředky 

byly určeny na realizaci projektů v oblasti nelegálních návykových látek, projektů 

zaměřených na oblast hazardního hraní, na oblast užívání alkoholu a tabáku. Strukturu 

v členění podle právní subjektivity příjemce dotace, podle typu poskytovaných služeb 

a distribuce do jednotlivých oblastí podpory ve stavu k 31.12.2021 uvádějí následující 

tabulky. 

Struktura dotací pro projekty protidrogové politiky v roce 2021 podle právní formy příjemce 
dotace 

Právní forma 
Požadavky 

(v Kč) 

Dotace 

(v Kč) 

Církev 15.620.753 10.029.000 

Obecně prospěšná společnost 165.383.115 114.980.000 

Příspěvková organizace kraje 1.249.000 1.002.000 

Příspěvková organizace obce 2.991.762 826.000 

Příspěvková organizace státu* 17.301.624 8.327.000 

Společnost s ručením omezeným 10.368.631 5.606.000 

Spolek 56.713.263 40.738.000 

Ústav 149.321.700 107.309.000 

Veřejná vysoká škola 3.535.349 851.000 

Zájmové sdružení právnických osob 4.499.350 2.832.000 

Celkový součet 426.984.547 292.500.000 

*Převedeno do kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví. 
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Struktura dotací distribuovaných v rámci dotačního řízení v roce 2021 do jednotlivých typů 
služeb integrované protidrogové politiky 

Typ služby 
Požadavky 

(v Kč) 
Dotace 
(v Kč) 

Primární prevence 33.253.703 20.023.000 

Poradenství 15.735.632 8.022.000 

Nízkoprahové programy 155.730.391 111.878.000 

Detoxifikace 5.260.108 2.736.000 

Ambulantní léčba (včetně substituce) 109.716.175 73.298.000 

Služby doléčování a následné péče 28.425.470 18.635.000 

Terapeutické komunity 37.752.929 34.834.000 

Adiktologické služby ve vězení 14.671.814 11.836.000 

Projekty informační, výzkumné 19.314.327 6.671.000 

Krátkodobá a střednědobá lůžková péče 3.779.688 1.497.000 

Stacionární péče 3.344.310 3.070.000 

Celkový součet 426.984.547 292.500.000 

Pozn.: Celkový objem dotací poskytnutých v roce 2021 je uveden včetně objemu prostředků 

ve výši 8.327 tis. Kč převedených do rozpočtu kap. 335 (Ministerstvo zdravotnictví) 

pro příspěvkové organizace zřízené MZ ČR. 

Dotace rozdělené podle oblastí protidrogové politiky v roce 2021 

Oblast podpory 
Požadavky 

(v Kč) 

Dotace 

(v Kč) 

Alkohol 17.424.519 5.055.000 

Drogy 319.737.267 230.646.000 

Gambling 37.973.397 24.163.000 

Integrované služby*) 46.862.518 28.924.000 

Tabák 4.986.846 3.712.000 

Celkový součet 426.984.547 292.500.000 

*Integrované služby se zabývají více typy závislostního chování, nelze rozlišit primární cílovou 

skupinu. 

Přehled objemově významných příjemců dotací (dotace nad 1.000 tis. Kč) v oblasti 

protidrogové politiky v roce 2021 je uveden v části Ostatní přílohy - příloha č. 8. 

Vývoj posledních let zaznamenal stoupající počet projektů přihlášených do dotačního řízení 

Úřadu a stoupající trend v objemu celkového požadavku na dotaci na realizaci projektu 

integrované protidrogové politiky. V roce 2016 došlo k výraznému nárůstu celkového 

požadavku o dotace přibližně o 70,5 mil. Kč, což bylo způsobeno výhradně realizací 

mimořádného kola dotačního řízení zaměřeného zejména na nově integrované oblasti 

do protidrogové politiky jako hazardní hraní, alkohol a tabák. Alokované prostředky 

na dotační titul pro projekty protidrogové politiky se v roce 2017 oproti roku 2016 navýšily 

o 10,8 mil. Kč, naopak požadavek na dotace poklesl o téměř 19 mil. Kč, což vysvětluje fakt, 

že v roce 2016 byla realizována dvě kola dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) na rozdíl od roku 2017, ve kterém se uskutečnilo 

pouze jedno kolo dotačního řízení RVKPP. V roce 2018 z důvodu vyhlášení třech kol 



17 
 

dotačního řízení a vyššího objemu finančních prostředků na dotace v meziročním navýšení 

o 45,6 mil. Kč byl zaznamenán enormní nárůst celkového požadavku oproti roku 2017, 

a to o 113,6 mil. Kč. V roce 2019 se situace mírně zkonsolidovala, požadavky na dotace 

se umírnily a navíc se Úřadu podařilo zajistit z dalších zdrojů MF navýšení prostředků 

na spolufinancování projektů integrované protidrogové politiky tak, že mohla vzniknout zcela 

nová služba ve Zlínském kraji a mohla být znovu rozšířena kapacita některých zařízení 

a služeb, u nichž musel být v předchozím období omezen rozsah služeb především 

z důvodu nedostatku finančních prostředků na krytí osobních nákladů kvalifikovaných 

pracovníků zařízení poskytujících služby klientům se závislostmi či závislostním chováním.  

Přehled celkových požadavků a dotací Úřadu v letech 2012–2021 

Rok 
Požadavky 
na dotace 

(v Kč) 

Dotace 
(v Kč) 

Míra finančního 
krytí požadavků 

na dotaci 
(v %) 

Meziroční změna 
požadavků 

(v Kč) 

Meziroční změna 
dotací 
(v Kč) 

2012 123.813.437 85.578.417 69,1 x x 

2013 130.122.259 91.200.000 70,1 6.308.822 5.621.583 

2014 133.139.159 89.631.000 67,3 3.016.900 -1.569.000 

2015 134.917.752 91.156.000 67,6 1.778.593 1.525.000 

2016 205.480.747 118.234.000 57,5 70.562.995 27.078.000 

2017 186.599.556 128.902.000 69,1 -18.881.191 10.668.000 

2018 300.183.501 174.677.000 58,2 113.583.945 45.677.000 

2019 242.646.918 216.199.333 89,1 -57.536.583 41.522.333 

2020 429.097.000 285.966.000 66,6 186.450.082 69.766.667 

2021 426.984.547 284.173.000 66,5 -2.112.453 -1.793.000 

*Částka dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2021 (284.173.000 Kč) je snížena o převod finančních 

prostředků do rozpočtové kapitoly 335 v objemu 8.327.000 Kč určených na podporu projektů protidrogové politiky 

realizovaných organizacemi, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Vláda v roce 2005 schválila zavedení systému Certifikace odborné způsobilosti služeb 

pro uživatele drog. Podle usnesení vlády č. 283/2012 lze účelovou dotaci na poskytování 

typů služeb v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání drog, které jsou 

součástí systémů Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (usnesení vlády 

č. 300/2005) a Certifikace programů primární prevence užívání návykových látek (usnesení 

vlády č. 693/2006), poskytnout pouze na službu certifikovanou. Proces certifikací odborné 

způsobilosti byl dosud realizován na základě smlouvy uzavřené mezi Úřadem a externí 

certifikační agenturou. Certifikát odborné způsobilosti služby dokládá, že poskytovatel služby 

zajišťuje péči cílové skupině na odborné úrovni v souladu s obecně uznávanými kritérii 

stanovenými ve Standardech odborné způsobilosti pro zařízení poskytující adiktologické 

odborné služby.  

Odbor protidrogové politiky Úřadu zajišťuje přípravu jednání RVKPP a přípravu materiálů 

pro jednání RVKPP, přípravu materiálů pro jednání vlády ČR, koordinaci protidrogové 

politiky na národní úrovni a při plnění úkolů akčních plánů a naplňování strategie 
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protidrogové politiky, přitom spolupracuje s institucemi a orgány státní správy, s kraji 

a obcemi a s odbornou veřejností. Rovněž zabezpečuje koordinaci protidrogové politiky 

a spolupráci s místní úrovní; metodicky vede krajské protidrogové koordinátory. Krajští 

protidrogoví koordinátoři spolupracují při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové 

politiky v krajích za předchozí rok. Zástupci Úřadu se účastní jednání poradních orgánů 

krajů. Krajští protidrogoví koordinátoři jsou rovněž zapojeni do přípravných prací 

na systémových změnách v oblasti financování protidrogové politiky.  

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (dále jen „NMS“) bylo zřízeno 

usnesením vlády č. 643/2002 a jeho činnost je vymezena v Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006. NMS zajišťuje monitoring drogové 

situace a situace v oblasti hazardního hraní. Je českým partnerem sítě REITOX (Evropská 

informační síť o drogách a drogových závislostech) na národní úrovni a kontaktním místem 

pro evropskou agenturu Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

(EMCDDA). NMS zajišťuje informační systém a koordinaci realizace Národního akčního 

plánu informačního systému v závislostech (dříve drogového informačního systému), který je 

schvalován RVKPP a který je podkladem pro spolupráci institucí v ČR na sběru, analýze 

a distribuci informací o závislostech. NMS zpracovává pro vládu pravidelně od roku 2002 

výroční zprávu o situaci ve věcech drog v ČR a od roku 2014 rovněž výroční zprávu 

o hazardním hraní v ČR.  

Za účelem plnění úkolů v rámci Národního akčního plánu informačního systému 

v závislostech zabezpečilo NMS v roce 2021 sběr a kontrolu dat pro řadu studií, např.: 

- ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS omnibusové 

studie Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2021; 

- ve spolupráci s agenturou INRES-SONES dokončilo NMS omnibusovou studii Výzkum 

občanů ČR 2020 – 2. část, do které NMS zařadilo otázky týkající se užívání drog 

i hazardního hraní;  

- ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS další vlnu 

dotazníkové studie zaměřené na patologické hráče v léčbě v roce 2021; 

- ve spolupráci s agenturou INRES-SONES dokončilo NMS sběr dat v rámci 

omnibusové studie Výzkum lékařů ČR 2020, jejíž průběh byl přerušován opatřeními 

spojenými s vývojem epidemiologické situace v souvislosti s covid-19; 

- ve spolupráci s agenturou INRES-SONES dokončilo NMS sběr dat v rámci 

omnibusové studie Výzkum lékařů ČR 2021.  

Další významnou oblastí jsou výdaje související se zabezpečením prezentace dat 

a s implementací informací EMCDDA z oblasti drog a závislostí pro odbornou a laickou 

veřejnost ČR, včetně přípravy a vyhotovení metodických materiálů a publikací, služby 
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spojené s ICT, tj. správa informačního portálu www.drogy-info.cz, včetně www.koureni-

zabiji.cz, www.hazardni-hrani.cz, www.alkohol-skodi.cz, provoz webhostingu www.drogove-

sluzby.cz (portál pro správu aplikace UniData pro evidenci klientů a služeb v adiktologických 

službách, kterou spravuje NMS) a za nově zřízený hosting na virtuálním serveru na provoz 

webové aplikace AdiData pro sledování výkonů adiktologických služeb na území ČR. 

Úřad v rámci svých informačních povinností v roce 2021 připravil a vydal šest čísel bulletinu 

„Zaostřeno“, který se zabývá problematikou návykových látek a závislostí a poskytuje 

informace z těchto oblastí pro odbornou i laickou veřejnost. Dále se jednalo o jazykovou 

a typografickou přípravu textů pro výroční zprávy zpracovaných v roce 2021, bulletin 

Zaostřeno a 3 další odborné publikace: Evropského průvodce zdravotními a sociálními 

opatřeními zaměřenými na řešení drogového problému (EMCDDA), Doporučení pro užívání 

a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik a shrnutí 

výsledků omnibusového šetření Lékaři 2020/NMS).  

Česká republika se prostřednictvím Úřadu aktivně zapojuje do mezinárodních aktivit v oblasti 

protidrogové politiky, zejména v rámci EU, OSN a Rady Evropy (Pompidou Group). Úřad 

se spolupodílel rovněž na přípravě a připomínkování stanovisek vydávaných Pompidou 

Group. Jednání probíhala v roce 2021 především on-line formou. 

 
4.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 

Schválený rozpočet průřezového ukazatele činil 30.685 tis. Kč a nebyl v průběhu roku 

změněn. Skutečné čerpání dosáhlo výše 30.185 tis. Kč. 

4.3.1 Program Podpora terénní práce  

Schválený rozpočet na program Podpora terénní práce činil 11.900 tis. Kč. Rozpočtovým 

opatřením byl rozpočet snížen ve prospěch dotačního programu Prevence sociálního 

vyloučení a komunitní práce. Upravený rozpočet činil 10.808 tis. Kč. Po jednání Komise 

pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora terénní práce (dále jen 

„Komise“) bylo doporučeno k podpoře 36 obcí v celkové výši 10.668 tis. Kč. U žádného 

z příjemců dotace nedošlo po vyplacení dotací k odstoupení z dotačního řízení ani nebyla 

provedena vratka dotace v průběhu roku 2021.  

Dotace vyšší než 500 tis. Kč byla přidělena pěti následujícím příjemcům:  

Statutární město Chomutov bylo podpořeno částkou 900 tis. Kč, a to za účelem zajištění 

činnosti 3 terénních pracovníků. Cílem projektu bylo zlepšit sociální situaci obyvatel 

ohrožených sociálním vyloučením. Hlavní činností terénních pracovníků bylo poskytování 

terénní práce především romským klientům v sociálně vyloučených lokalitách v jejich 

přirozeném prostředí, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. Terénní pracovníci 

prováděli dohled nad chodem domácnosti, byli nápomocni při řešení aktuálních problémů 

a prováděli asistenci při jednáních (úřady, lékaři, majitelé bytů, organizace). Výsledkem 

http://www.drogy-info.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.koureni-zabiji.cz/
http://www.hazardni-hrani.cz/
http://www.alkohol-skodi.cz/
http://www.drogove-sluzby.cz/
http://www.drogove-sluzby.cz/
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činnosti terénní práce byla motivace klientů k plnění svých rodičovských povinností, 

ke splácení i prevenci dluhů, k nástupu do zaměstnání, či k odpovědnému nakládání 

s finančními prostředky. Činnost terénních pracovníků byla zaměřena na oblasti vzdělání, 

zaměstnání, zdraví, bydlení a chudoby.  

Město Rumburk obdrželo dotaci ve výši 600 tis. Kč. Z dotace byli hrazeni 2 terénní 

pracovníci, kteří se zaměřovali na oblasti zaměstnání, zdraví a bydlení. Posláním projektu 

pro rok 2021 bylo pokračování v dlouhodobé práci s místní komunitou a pomoc 

s překonáním nepříznivé životní situace sociálně oslabeným rodinám i jednotlivcům. Cílem 

projektu terénní práce bylo zmírnění či zastavení zhoršování sociální situace klientů. Terénní 

pracovníci své klienty vedli ke změně jejich chování, způsobu života či stereotypů, které je 

dostaly do tíživé životní situace.  

Město Náchod bylo v roce 2021 taktéž podpořeno dotací ve výši 600 tis. Kč. Z dotace byly 

podpořeny aktivity 2 terénních pracovníků. Projekt byl zaměřen na zvýšení společenského 

uplatnění osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, dále byl zaměřen 

na zvýšení jejich sociálních kompetencí i uplatnění na trhu práce. Terénní pracovníci 

pracovali primárně s osobami z cílové skupiny zejména v sociálně vyloučených 

a problémových lokalitách města, ale dle potřeby se věnovali všem osobám z definované 

cílové skupiny na území města a jeho okolí. Činnost terénních pracovníků byla zaměřena 

na oblasti vzdělání, zaměstnání, chudoby a bydlení. 

Město Cheb bylo podpořeno ve výši 540 tis. Kč. Z dotace byly hrazeny činnosti 2 terénních 

pracovníků.  V roce 2021 došlo k posílení práce v lokalitách, zejména v oblastech řešení 

zaměstnanosti, v bytové otázce, zadluženosti a získávání a zvyšování kvalifikace. Dále byl 

u cílové skupiny kladen důraz na smysluplné trávení volného času v nízkoprahových 

zařízeních. Terénní pracovníci intenzivně pracovali s klienty, uskutečňovali opakované 

návštěvy v rodinách, na problémové rodiny působili tak, aby dodržovaly platební kázeň, 

udržely si bydlení a hledaly si zaměstnání. Činnost terénních pracovníků byla zaměřena 

na oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, chudobu a diskriminaci. 

Město Jaroměř bylo podpořeno ve výši 525 tis. Kč. Z dotace byla hrazena činnost 

2 terénních pracovníků. Terénní pracovníci přispívali k vyšší integraci osob ohrožených 

sociálním vyloučením. Svou činností zejména pomáhali klientům při jednání na úřadech 

a při vyřizování dalších záležitostí, podporovali je v získání zaměstnání (doprovodem 

na pohovor, dohledem při docházce do zaměstnání), zlepšovali bytovou a ekonomickou 

situaci klientů (dohody o splátkách, pomoc s hospodařením), podporovali nácvik a osvojení 

klíčových dovedností (vedení domácnosti, hospodaření s rodinným rozpočtem), dbali 

na zlepšení zdravotního stav klientů (podporou při dodržování hygienických návyků, 

doprovodem k lékaři, vedením k pravidelným zdravotním prohlídkám), dbali na zlepšení 

školních výsledků dětí a mládeže (pomocí při přípravě do školy, podporou zájmu rodičů 
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o školní prospěch dětí, doprovodem do školy) apod. Činnost terénních pracovníků byla 

zaměřena na oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení a chudobu. 

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000. Na základě usnesení vlády 

č. 1327/2004 byl tento program převeden na Úřad. Dotace jsou poskytovány na základě 

usnesení vlády č. 461/2010. Realizace programu je uložena Strategií romské integrace 

do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády č. 127/2015. S další realizací programu 

počítá i Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 – 2030, která byla schválena 

usnesením vlády ze dne 10. května 2021 č. 447.  

Účelem programu Podpora terénní práce pro rok 2021 bylo podpořit obce ve zřízení pozice 

terénního pracovníka pracujícího s romskou menšinou, kterého by zaměstnávala přímo obec 

nebo příspěvková organizace obce. Program byl pro rok 2021 nastaven tak, aby podporu 

ze státního rozpočtu získaly především ty obce, na jejichž území se vyskytuje velké 

množství sociálně vyloučených lokalit, či sociálně vyloučených Romů. Přednostně jsou 

podporovány malé obce, které si z vlastních zdrojů nemohou dovolit úhradu pozice 

terénního pracovníka a zároveň jsou také zvýhodněni prvožadatelé. 

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2021 s čerpáním prostředků v předchozích letech 

Rok 
Schválený 
rozpočet 

v Kč 

Rozděleno 
v Kč 

Skutečnost 
v Kč 

Podpořené 
projekty 

2017 11.900.000 10.946.416 10.946.416 37 

2018 11.900.000 11.399.832 11.203.115 36 

2019 11.900.000 11.762.188 11.762.188 35 

2020 11.900.000 10.911.686 10.911.686 35 

2021 11.900.000 10.668.398 10.668.398 36 

 

4.3.2 Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce  

Schválený rozpočet na program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce činil 

12.750 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byl rozpočet navýšen z dotačního programu 

Podpora terénní práce. Upravený rozpočet činil 13.842 tis. Kč. Po jednání Komise 

pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení 

a komunitní práce („dále jen Komise“) bylo doporučeno k podpoře 22 projektů v celkové výši 

13.842 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty na neinvestiční transfery obecně prospěšným 

společnostem (10 podpořených projektů), spolkům (9 podpořených projektů) a církevním 

právnickým osobám (3 podpořené projekty).  

V roce 2021 přesáhla výše poskytnuté dotace 500 tis. Kč celkem u 10 příjemců, 

z toho u 4 příjemců šlo o částku vyšší než 1.000 tis. Kč.  
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Částka 500 tis. Kč a vyšší byla přidělena těmto organizacím: 

Název příjemce 
Organizační 

forma 
Název projektu 

Výše dotace 
v Kč 

R - Mosty, z.s. z.s. Férové bydlení 1.418.456  

Člověk v tísni, o.p.s. o.p.s. 
Komunitní práce a doplňkové aktivity 
v Přerově 2021 

1.183.949 

Oblastní charita Šluknov c.p.o. Komunitní práce ve Šluknově 2021 1.180.964 

MY Litvínov, z.s. z.s. Komunitní práce Libuše v Janově 1.008.583 

Diecézní charita ostravsko-
opavská 

c.p.o. 
Komunitní práce v Ostravě - Kunčičky, 
Přívoz a Vítkovice 

952.580 

IQ Roma servis, z.s. z.s. Dureder - Společně 800.848 

Vzájemné soužití o.p.s. o.p.s. Pro nás s námi 2021 740.832 

Bunkr, o.p.s. o.p.s. 
Realizace komunitní práce v lokalitě 
Borek 

730.808 

Vzájemné soužití o.p.s. o.p.s. Společně za práva a bezpečí 722.580 

Šance pro Tebe, z.s. z.s. 
Zlepšení životních podmínek Romů 
Vysokomýtska 

605.479 

Významným podpořeným projektem byl projekt Férové bydlení organizace R-Mosty, z. s., 

jehož cílem bylo zajistit romským rodinám možnost přístupu k technicky a hygienicky 

standardnímu bydlení na volném trhu s bydlením. Projekt nabídl romským rodinám portfolio 

ubytovatelů, kteří jim poskytli možnost férového bydlení. 

Tradičním příjemcem dotace je organizace Člověk v tísni, o. p. s., která realizovala 

komunitní práci v Přerově. Členové komunity se v rámci realizace projektu zapojili 

do drobných oprav společných prostor v lokalitách, dále byla v rámci projektu realizována 

řada volnočasových aktivit pro děti i dospělé, společné akce a vzdělávací pobyty. 

Organizace se současně zaměřila na rozvoj jádrové skupiny uvnitř komunity, stáží a sdílení 

dobré praxe. 

Projekt organizace Oblastní charita Šluknov si kladl za cíl podpořit ekonomické postavení 

Romů na pracovním trhu a zlepšit vnímání významu vlastního vzdělání. Dále byly aktivity 

zaměřeny na podporu zdraví a získání lékařské péče pro členy komunity, a na posílení 

vlastní identity a sebepoznání mj. prostřednictvím poznávání vlastní historie a tradic. 

V sociálně vyloučené lokalitě Janov se angažovala organizace MY Litvínov, z. s., se svým 

projektem, který si kladl za cíl vybudovat vztah a zodpovědnost obyvatel sociálně vyloučené 

lokality k místu. V rámci projektu byly realizovány volnočasové a vzdělávací aktivity 

ve spolupráci s aktivními členy komunity.  

Projekt Diecézní charity ostravsko-opavské byl zaměřen na zlepšení úrovně bydlení 

a zlepšení sociálního klimatu obyvatel v SVL v Ostravě – Kunčičkách. Obyvatelé lokality 

se v rámci projektu zapojili do řešení technických problémů bytů/domů s majiteli a do úprav 
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společných prostor v domech i okolí. Díky realizaci projektu došlo ke snížení napětí mezi 

obyvateli lokality i snížení výskytu narušování sousedského soužití a drobné kriminality 

v lokalitě. 

Organizace IQ Roma servis, z. s., podpořila komunitní práci ve dvou lokalitách – Brno 

a Břeclav. Cílem projektu v Brně bylo otevřít diskusi o domácím násilí a vést komunitní 

aktivity tak, aby se tématu domácího násilí dotýkaly. V lokalitě Břeclav se organizace 

zaměřila na aktivní zapojení členů do problémů komunity, na podporu vztahu k místu, 

zlepšení sousedských vztahů a vzájemného soužití. 

Jedním z nejlépe hodnocených projektů byl projekt organizace Vzájemné soužití, o. p. s. 

Organizace navázala na projekt z roku 2020 realizací aktivit využívajících principy komunitní 

práce v ostravských sociálně vyloučených lokalitách. Mezi hlavní aktivity patřily svépomocné 

práce ke zvelebování prostředí v lokalitách, smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, 

a vzájemná spolupráce za účelem posílení pocitu sounáležitosti a podpory komunity 

v hledání společných témat a jejich řešení.  

Organizace Bunkr, o. p. s., realizovala projekt na území statutárního města Třinec 

v sociálně vyloučené lokalitě Borek. Cílem projektu bylo vytvářet podmínky pro všestranný 

rozvoj dětí, mládeže i dospělých, začlenit obyvatele lokality do společenského života 

a inspirovat obyvatele lokality k plánování a realizaci komunitních akcí. 

V roce 2021 realizovala organizace Vzájemné soužití, o. p. s., další projekt s cílem 

předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky, eliminovat sociálně 

patologické jevy a ve spolupráci s Policií ČR přispívat k zajištění pořádku v 8 vyloučených 

lokalitách v Moravskoslezském kraji. V rámci realizace projektu proběhly společné komunitní 

besedy a vzdělávací semináře, které členy komunity informovaly o prevenci sociálně 

patologických jevů, o možnostech, jak jim předcházet a také jak je řešit. 

V Pardubickém kraji ve městě Vysoké Mýto realizovala komunitní práci organizace Šance 

pro Tebe, z. s. Aktivity projektu byly zaměřeny na poskytování služeb souvisejících 

se vzděláním a rozvojem dovedností. Témata těchto seminářů a workshopů byla stanovena 

společně s členy komunity a reagovala na praktické potřeby dané lokality. Spektrum 

vzdělávacích služeb doplňovaly aktivity dětského a předškolního klubu s cílem podpořit 

kvalitu života dětí a nabídnout jim možnosti volnočasových a edukačních činností, ke kterým 

by neměly ve svých domovech přístup. 

Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je preventivního 

charakteru a je určen pro neziskové organizace na realizaci neinvestičních projektů 

podporujících příslušníky romské menšiny a obyvatele sociálně vyloučených lokalit (SVL) 

s cílem předcházet u nich sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. 

Dotační program byl pro rok 2021, stejně jako v minulých letech, rozčleněn do dvou okruhů, 

v rámci nichž byly podporovány následující: 
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A) projekty využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách, 

tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách 

k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob 

nebo  společným úsilím dané komunity mj. vedoucí ke zlepšení sousedských vztahů;  

B) aktivity, které doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel 

prokázal analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního 

vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.  

Doplňkovou součástí projektů mohla být vzdělávací a informační činnost, tj. pořádání 

informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně 

doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních 

webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně 

zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, 

tiskovin a publikací, které se vztahují k potřebám cílové skupiny a případně ke zlepšení 

sousedských vztahů. Díky svému zaměření přispívají podpořené projekty k aktivizaci občanů 

k převzetí vlastní odpovědnosti za sebe, rodinu, místní komunitu a za řešení místních 

problémů v oblasti bydlení, vzdělání, zaměstnávání, vzájemného soužití a další. Dalším 

přínosem programu je to, že byly podpořeny i projekty organizací působících v obcích 

a lokalitách, kde z různých důvodů nepůsobí terénní pracovníci obcí, a tím byla zhuštěna síť 

subjektů zapojených do řešení problémů.  

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2021 s čerpáním prostředků v předchozích letech 

Rok 
Schválený rozpočet 

v Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2017 14.000.000 13.389.461 13.389.461 37 

2018 13.000.000 12.253.878          12.157.888 23 

2019 13.000.000 11.749.622 11.749.622 21 

2020 12.750.000 12.708.355 12.708.355 20 

2021 12.750.000 13.841.891 13.841.891 22 

4.3.3 Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 

Schválený rozpočet roku 2021 programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti činil 

5.850 tis. Kč. Mezi krajské úřady bylo v rámci dotačního řízení rozděleno 5.675 tis. Kč, 

viz Přehled rozdělení dotací jednotlivým krajům, který je uveden v části Ostatní přílohy - 

příloha č. 9.  

Vzhledem k tomu, že maximální výše neinvestiční dotace na plný pracovní úvazek 

při zaměstnání krajského koordinátora po celý kalendářní rok činí 500 tis. Kč, žádná 

z poskytnutých dotací tuto výši nepřesáhla. Pět krajů, Jihočeský, Ústecký, Zlínský, 

Olomoucký a Královéhradecký, čerpalo dotaci ve výši 500.000 Kč. S další realizací 
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programu počítá rovněž Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 – 2030, 

která byla schválena usnesením vlády ze dne 10. května 2021 č. 447.  

Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je realizován na základě usnesení 

vlády č. 461/2010 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009. 

Pozice koordinátorů pro romské záležitosti je zřizována krajskými úřady na základě 

ustanovení § 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku 

státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. 

Koordinátoři pro romské záležitosti tvoří základní institucionální síť, jejímž prostřednictvím 

stát komunikuje a prosazuje centrální integrační politiku ve vztahu k romské menšině 

na úrovni kraje. Prostřednictvím koordinátorů pro romské záležitosti získává stát rovněž 

významnou zpětnou vazbu a informace o situaci v kraji. Síť těchto pracovníků významně 

přispívá ke koordinované tvorbě a realizaci politik romské integrace na celém území státu. 

Koordinátoři jsou zapojeni do tvorby strategických materiálů v kraji ve vztahu k romské 

menšině, pořádají semináře i konference, spolupracují s romskými poradci, s asistenty 

pedagoga, s terénními pracovníky a sociálními pracovníky při řešení konkrétních aktuálních 

kauz a dílčích problémů v regionu, podílí se na administraci některých krajských dotačních 

programů. Zabývají se i přednáškovou a konzultační činností, připomínkováním 

strategických dokumentů kraje a vlády, popřípadě jednotlivých resortů. Kromě toho pomáhají 

vládě monitorovat situaci Romů v kraji a efektivitu realizovaných integračních opatření a tyto 

informace předávají subjektům na centrální úrovni. 

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2021 s čerpáním prostředků v předchozích letech 

Rok 
Schválený rozpočet v 

Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2017 5.200.000 5.255.863 5.255.863 13 

2018 5.400.000 5.523.805 5.523.805 13 

2019 5.400.000 5.252.566 5.252.566 13 

2020 5.850.000 5.569.937 5.569.937 13 

2021 5.850.000 5.675.000 5.675.000 13 

4.4 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie  
 

Schválený rozpočet činil 16.480 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 40.718 tis. Kč. Realizováno 

bylo celkem 8 projektů, které jsou uvedeny níže. 
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Nástroj 04602 - Jiné programy/projekty EU - EMCDDA 

Grant z rozpočtu EMCDDA  

Grant je poskytován na spolufinancování vybraných aktivit NMS od roku 2004 každoročně, 

a to na základě jednoroční smlouvy. Absolutní výše grantu poskytovaná v daném roce závisí 

na rozhodnutí správní rady EMCDDA, resp. na rozpočtových možnostech EMCDDA v roce, 

na který je grant poskytován. V roce 2021 obdržel Úřad v souvislosti s grantem příjmy 

ve výši 1.999 tis. Kč, z toho 800 tis. Kč byly dobíhající platby za rok 2020 a zbývající část, 

tj. 1.199 tis. Kč tvořila 1. platbu grantu za rok 2021. Skutečné čerpání výdajů dosáhlo výše 

2.292 tis. Kč (50 % česká část a 50 % EU část) a bylo vynaloženo zejména na platy státních 

zaměstnanců včetně odvodů na sociální a veřejné zdravotní pojištění. 

Nástroj 04717 - KP Evropa pro občany 

Operační grant na provoz Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany 

Plnění grantu na provoz Národního kontaktního místa (NKM) přímo řízeného programu 

„Evropa pro občany“ (dále jen „EPO“) bylo zahájeno dne 01.01.2020 a ukončeno dne 

22.06.2021. Celkový rozpočet grantu činil 32.812,5 eur, z toho 31.250 eur část EU 

a 1.562,50 eur česká část. V roce 2021 bylo vyčerpáno celkem 338 tis. Kč EU části a 0 Kč 

SR části. V roce 2020 byla ze strany výkonné agentury European Education and Culture 

Executive Agency (EACEA) poskytnuta záloha ve výši 80 % rozpočtu grantu. V roce 2021 

byl poskytnut doplatek ve výši 20 % výše grantu. Finanční prostředky byly využity na úhradu 

odměn zaměstnanců v pracovním i služebním poměru podílejících se na realizaci projektu 

a dále pak na odměny z dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Další finanční 

prostředky byly čerpány na zajištění akcí konaných k zajištění propagace programu EPO. 

V průběhu roku 2021 nebyly uskutečněny žádné z plánovaných cest. 

Původní plán ukončení grantu k 31.03.2021 byl ze strany výkonné agentury EACEA 

přehodnocen a posunut na 22.06.2021. Závěrečná zpráva byla schválena bez připomínek. 

Nástroj 10400 - OP Zaměstnanost 2014+ 

Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové 
politiky 

Projekt byl financován z Operačního programu Zaměstnanost s celkovým rozpočtem ve výši 

51.807 tis. Kč. Realizace projektu byla zahájena 01.09.2016. Plánovaná doba realizace 

projektu byla 60 měsíců, ukončení aktivit projektu se tedy váže k datu 31.08.2021. V roce 

2021 byly realizovány výdaje v celkové výši 10.970 tis. Kč (z toho 2.462 tis. Kč SR část 

a 8.508 tis. Kč EU část). Výdaje v roce 2021 směřovaly na platy, ostatní osobní výdaje, 

programátorské práce (informační systém pro sledování výkonů adiktologických služeb) 

a přípravu metodik vzdělávání a zvyšování kompetencí zaměstnanců služeb v oblasti 

protidrogové politiky a ve veřejné správě. 
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Projekt si kladl za cíl systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů 

naplňujících protidrogovou politiku ČR, vypracování vize dalšího vývoje protidrogové politiky 

zaměřené na snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost 

a její začlenění do politického a odborného vývoje, jímž ČR (a Evropa) v oblasti závislostí 

prošla a prochází. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření návrhu nového strukturního rámce 

pro adiktologické služby, vytvoření návrhu nového integrovaného systému kvalitních 

a dostupných služeb postaveného na jasném kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných 

služeb a stabilním systému financování. K cílům projektu patřilo i zefektivnění a zkvalitnění 

sítě služeb, které využívají či mohou využívat osoby závislé na návykových látkách, osoby 

trpící procesními závislostmi nebo osoby závislostmi ohrožené. Významnou součástí 

projektu byl návrh na zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách 

a pracovníků vybraných profesí veřejné správy prostřednictvím vzdělávání a rozvoje 

kompetencí. 

Dílčí cíle projektu byly shrnuty do 6 definic:  

1) zpracováním 2 rozsáhlých analýz zmapovat dopady legislativního a strategického 

rámce na podobu protidrogové politiky a její systémové nástroje ve vztahu 

k adiktologickým službám; 

2) vytvořením/úpravou nástrojů dostupnosti, evidence, ověřování kvality a financování 

zefektivnit, standardizovat a stabilizovat adiktologické služby; 

3) rozvíjením systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů 

a dalších aktérů protidrogové politiky zkvalitnit vykonávání jejich agendy v oblasti 

závislostí;  

4) zaváděním nových metod sociální práce a rozvíjením systému vzdělávání pracovníků 

v adiktologických službách a pracovníků vybraných profesí veřejné správy zvýšit 

kvalitu jejich služeb;  

5) komplexním návrhem změn strukturního rámce, parciálních nástrojů a revidovaným 

uspořádáním koordinačních mechanismů vytvořit pro poskytovatele podmínky 

pro efektivní poskytování služeb zaměřených na všechny druhy závislostí;  

6) zvýšit efektivitu využití výstupů projektu v praxi cílenou diseminací. 

V období 09/2016 - 8/2021 bylo splněno 19 monitorovacích indikátorů, dokončeno 7 výstupů, 

a to ve formě výsledků analytických procedur, návrhů nástrojů zajištění dostupnosti služeb, 

jejich financování, zajištění jejich kvality, návrhů metodiky nových metod sociální práce 

pro dotčené specifické cílové skupiny, návrhů systémů vzdělávání pracovníků v oblasti 

integrované protidrogové politiky a metodiky podpory jejich kompetencí a návrhů změny 

strukturního rámce integrované protidrogové politiky. Členové interního realizačního týmu 

se podíleli na realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu a na tvorbě výstupů projektu, 



28 
 

spolupracovali s externími pracovníky, kteří jsou předními odborníky v oblasti poskytování 

adiktologických služeb, v oblasti problematiky závislostí a závislostního chování.  Závěrečná 

zpráva byla předložena v termínu a čeká na schválení řídicího orgánu.  

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020 
a související opatření 

Jedná se o projekt podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve specifické 

výzvě zaměřené na posilování institucionálních kapacit v oblasti rovnosti žen a mužů 

některých úřadů veřejné správy. Dobou realizace projektu jsou léta 2016 až 2022 (projekt byl 

původně plánován do konce roku 2020, v roce 2020 došlo ke schválení změny projektu 

spočívající v prodloužení doby realizace projektu do roku 2022). 

Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity:  

1. Implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 

2020, 

2. Implementace Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí, 

3. Prosazování opatření pro zlepšení vyrovnaného zastoupení žen a mužů 

v rozhodovacích pozicích, 

4. Implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR 

na rovnost žen a mužů, 

5. Implementace a pilotní ověření genderového auditu, 

6. Podpora implementace doporučení obsažených ve Zprávě o možnostech 

optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů a revize 

Koncepce genderové statistiky, 

7. Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraniční, 

8. Informační a osvětové aktivity týkající se rovnosti žen a mužů, 

9. Administrativní zajištění projektu. 

V rámci realizace tohoto projektu došlo v roce 2021 mj. k: 

- usnesením vlády ze dne 8. března 2021 č. 269 byla schválena Strategie rovnosti žen 

a mužů na léta 2021 – 2030, 

- schválení Zprávy za rok 2020 o plnění Akčního plánu pro prevenci domácího 

a genderově podmíněného násilí (dále jako „Zpráva“). Radou vlády pro rovnost žen 

a mužů byla Zpráva schválena per rollam dne 14. června 2021, 

- pro Ministerstvo průmyslu a obchodu byl online formou uspořádán workshop 

k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané 

vládě ČR, 
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- uskutečnil se workshop pro zaměstnavatele, který byl organizován ve spolupráci 

s Byznysem pro společnost. Workshop se uskutečnil dne 13. května 2021 a proběhl 

online, 

- ve spolupráci s ČSÚ byla vydána tištěná verze ročenky Zaostřeno na ženy a muže 

2020, 

- byla zajištěna účast na 65. zasedání Komise OSN pro postavení žen, 

které se uskutečnilo hybridní formou ve dnech 15. – 26. března 2021, 

- prostřednictvím mediálních kanálů byly pravidelně komunikovány důležité výstupy 

projektu. V monitorovaném období se jednalo zejména o propagaci Strategie rovnosti 

žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jako „Strategie“). Odbor rovnosti žen a mužů 

připravil online tiskovou konferenci, na které Strategii a podobu jejího naplňování 

představil médiím. V souvislosti s propagací nové Strategie vystoupil ředitel Odboru 

rovnosti žen a mužů v celostátních médiích (např. TV NOVA, Deník N). Tisková 

zpráva informující o schválení nové Strategie byla rozeslána společně s graficky 

zjednodušenou verzí Strategie, určenou pro komunikaci širší veřejnosti. Pro nový 

web byla připravena speciální sekce věnovaná informacím o Strategii, 

- dne 9. září 2021 se uskutečnil seminář k podpoře vyrovnaného zastoupení žen 

a mužů v politických stranách a hnutích v České republice, 

- dne 13. září 2021 byl ve spolupráci s velvyslanectvím Chilské republiky v Praze 

zorganizován seminář „Zkušenosti Chile s kvótami na zastoupení žen a mužů 

na kandidátních listinách“, 

- v říjnu 2021 byla zveřejněna volební mapa do Poslanecké sněmovny PČR sdružující 

informace o zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách a zvolených ženách 

a mužích v jednotlivých krajích, 

- byla dokončena druhá Analýza uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost 

žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR,  

- byl zpracován sociologický výzkum Výskyt sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě  

- proběhl Seminář k představení výstupů analýz v oblasti bezpečí a sexuálního 

obtěžování v dopravě,   

- proběhl workshop – webinář Práce z domova, duševní zdraví a právo na odpojení. 

Celkové výdaje dosáhly výše 8.190 tis. Kč, z toho 1.582 tis. Kč SR část a 6.608 tis. Kč EU 

část. 
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Nástroj 10602 - OP Životní prostředí - CF 2014+ 

Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie - výměna 
nepropustných povrchů na propustné 

Projekt si dává za cíl vyřešit nízkou retenci stávajících povrchů zahrady Strakovy akademie 

v povodňovém pásmu. Je zde monitorována vyšší hrozba zaplavení Strakovy akademie 

včetně okolních staveb v případě povodní či přívalových dešťů. Projekt zvýší adaptaci území 

a omezí škodlivé účinky působení lokálních přívalových srážek za pomoci zvýšení 

retenčního potenciálu pozemku zahrady Strakovy akademie. Řešené území má funkci 

reprezentativního prostoru, obklopujícího budovu s významnou administrativní funkcí, cílem 

je proto i zvýšení estetické hodnoty a provozní bezpečnosti prostoru a jeho okolí. Jedná se 

o investiční akci, která je vedena v systému programového financování EDS/SMVS 

pod stejným názvem a číslem 004V012001905. Výdaje v roce 2021 dosáhly výše 

11.994 tis. Kč, z toho 1.799 tis. Kč SR část a 10.195 tis. Kč EU část. 

Nástroj 10905 - OP Technická pomoc - Ostatní 2014+ 

Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných 
fondů na Úřadu vlády ČR 

Realizace projektu probíhala od 01.03.2019 do 31.12.2021. Projekt byl spolufinancován 

z Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Celkový schválený rozpočet projektu 

18.875 tis. Kč byl následně snížen na 13.409 tis. Kč (z toho 2.011 tis. Kč česká část 

a 11.398 tis. Kč část EU). V rámci projektu byly plněny 4 dílčí cíle: sledování plnění 

současného programového období v rámci Dohody o partnerství a operačních programů 

období 2014–2020; makroekonomické modelování a spolupráce s MMR na hodnocení ESI 

fondů (aktivita zahájena v prosinci 2019); včasné zajištění přípravy nového programového 

období 2021–2027; včasné zajištění koordinace přípravy českého předsednictví na Úřadu 

se zaměřením především na oblast politiky soudržnosti. V roce 2021 skutečné výdaje činily 

4.267 tis. Kč, z toho 640 tis. Kč SR část a 3.627 tis. Kč EU část. 

Nástroj 18000 - Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights 
and Values) 

Operační grant na provoz Národního kontaktního místa programu Občané, rovnost, 
práva a hodnoty 

Nový program „Občané, rovnost, práva a hodnoty“ (CERV) pro programové období 2021–

2027 kontinuálně navazuje na program EPO rozšířený o další přímo řízené programy 

„Práva, rovnost a občanství“ (REC) a „Daphne“ implementované v programovém období 

2014–2020 jako samostatné programy.  

Specifické cíle programu proto odpovídají 4 tematickým složkám: Hodnoty Unie (podpora 

ochrany a prosazování hodnot EU v souladu s článkem 2 Smlouvy o EU ze strany 

organizací občanské společnosti vedoucí k dodržování zásad právního státu, k budování 



31 
 

demokratičtější Unie, demokratickému dialogu, transparentnosti a řádné veřejné správě); 

Občanská angažovanost a participace (podpora angažovanosti a účasti občanů 

na demokratickém životě Unie a výměny mezi občany různých členských států a zvyšování 

povědomí o jejich společné evropské historii); Rovnost, práva, a genderová rovnost 

(prosazování práva, zákaz diskriminace a podpora rovnosti včetně genderové rovnosti); 

Daphne (prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a domácímu násilí včetně 

násilí na dětech). 

Hlavními úkoly NKM jsou: propagace programu CERV na národní, regionální i místní úrovni; 

podpora českých subjektů, aby se do realizace programu zapojily a široká asistence 

pro (potenciální) žadatele o grant; publicita programu a šíření dosažených výsledků mezi 

odbornou i laickou veřejnost. 

Celkové výdaje v roce 2021 činily 147 tis. Kč (vše v EU části). 

Nástroj 19500 - Jiné EU 2021+ 

Grant na provozování informačních středisek Europe Direct 

V roce 2021 se síť Eurocenter zapojila do grantové výzvy k provozování informačních 

středisek Europe Direct v období 2021 – 2025. Síť informačních středisek Europe Direct je 

řízena Evropskou komisí (v ČR prostřednictvím Zastoupením Evropské komise) a funguje 

napříč státy EU. Jejím cílem je komunikovat prostřednictvím své činnosti tématiku Evropské 

unie směrem k občanům. Eurocentra získala grant v Libereckém, Olomouckém, 

Karlovarském kraji a Kraji Vysočina. Díky tomuto úspěchu byla prohloubena současná 

spolupráce se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu. 

Projekt provozování informačních středisek Europe Direct je Eurocentry realizován 

od 1. května 2021 do 31. prosince 2025.  

Střediska posilují dosavadní aktivity Eurocenter. Poskytují občanům rozsáhlý informační 

servis o aktuálním dění v EU, přinášejí novinky týkající se EU v konkrétním kraji, organizují 

debaty a semináře pro odbornou i širokou veřejnost, přednášky pro školy a další aktivity 

související s členstvím České republiky v EU. Od začátku projektu se pracovníci 

informačních středisek aktivně zapojili i do informování o Konferenci o budoucnosti Evropy. 

Na podzim v rámci Konference uspořádali regionální debaty, do kterých se zapojili zástupci 

všech generací a skupin obyvatel.  

Aktivity středisek také reflektovaly roční priority předložené Zastoupením Evropské komise 

v ČR, a to konkrétně: Zelená dohoda pro Evropu, digitalizace a Evropský rok železnice.  

Střediska Europe Direct od května uspořádala 149 akcí, kterých se zúčastnilo 11.484 osob. 

Aktivity byly během roku realizovány prezenčně i online, a to vždy s ohledem na aktuální 

epidemiologickou situaci. Celkové výdaje v roce 2021 dosáhly výše 2.521 tis. Kč, z toho 

291 tis. Kč SR část a 2.230 tis. Kč EU část.  
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4.5 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány 

z prostředků finančních mechanismů 

Ve schváleném rozpočtu nebyly alokovány žádné prostředky, výdaje byly kryty z nároků 

z nespotřebovaných výdajů a čerpání dosáhlo výše 5.301 tis. Kč. Realizován byl jeden níže 

uvedený projekt. 

Nástroj 06004 - EHP/Norsko 3 

Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově 
podmíněného násilí  

Realizace projektu začala 12. února 2020 a konec realizace je plánován na 31. prosince 

2023. Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity: 

1. Metodická podpora a školení veřejné správy a pedagogického personálu v oblasti 

domácího a genderově podmíněného násilí, včetně nových forem tohoto násilí; 

2. Prevence sexuálního násilí u dětí a mladistvých; 

3. Podpora využívání filmu Zuřivec; 

4. Bilaterální spolupráce a výměna dobré praxe; 

5. Potírání on-line sexismu; 

6. Školení policistů a policistek ke genderově podmíněnému kybernásilí; 

7. Publicita projektu. 

V roce 2021 byly v rámci projektu mimo jiné realizovány tyto výstupy: 

- Proběhlo 150 workshopů na školách k tématu prevence sexuálního násilí u dětí 

a mladistvých;  

- Bylo proškolených 147 školitelů k práci s dětmi, které byly svědky domácího násilí; 

- Proběhly 2 online-side eventy v rámci 65. zasedání Komise OSN pro postavení žen; 

- Započala příprava školení pro Policii ČR. 

Skutečné čerpání v rámci projektu dosáhlo výše 5.301 tis. Kč, z toho 795 tis. Kč SR část 

a 4.506 tis. Kč EU část. Většinu výdajů tvořily ostatní osobní výdaje včetně odvodů 

na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.  

 
4.6 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS  

V roce 2021 probíhalo financování akcí v rámci programu č. 004 01 „Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2018“. Předmětný program je určen 

k financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku Úřadu. 

Schválený rozpočet činil 40.380 tis. Kč, rozpočet po změnách 40.380 tis. Kč a po zapojení 

nároků ve výši 185.278 tis. Kč tvořil konečný rozpočet programového financování částku 

225.658 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na realizaci akcí činilo 57.727 tis. Kč. 
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Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2022 na rekonstrukci zahrady Strakovy 

akademie včetně perimetrické ochrany, modernizaci zasedacího sálu vlády a předsálí, 

modernizaci tiskového sálu, obnovu gastroprovozu závodního stravování v hlavní budově 

Úřadu a další investiční akce. 

Program č. 004 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády ČR 

od roku 2018“ 

Program má dva podprogramy: 

- Pořízení a obnova ICT Úřadu vlády ČR, 

- Reprodukce majetku Úřadu vlády ČR. 

V rámci podprogramů byly realizovány následující akce. 

Podprogram 004V 011 Pořízení a obnova ICT Úřadu vlády ČR  

004V011001801  Obnova a rozvoj informačních technologií od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 8.364 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 1.601 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 7.096 tis. Kč. V roce 2021 prostředky 

směrovaly především na pořízení licencí EVIDEI pro evidenci majetku, SERV/NES-1 včetně 

nasazení skeneru a Cisco Ironport včetně licencí, navyšovaly se diskové kapacity 

pro Wmware, diskové pole dellEMC Power Store 1000T a pro zálohovací systém 

Deduplikační diskové uložiště Data Domain 6300 (replikace mezi stávajícím a novým 

diskovým uložištěm). Dále se obměňovaly servery Rack a Dell EMC PowerEdge M640Blade 

a čtečky čárových kódů včetně příslušenství. 

004V011001802  Komunikační technologie od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 360 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 3.000 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 358 tis. Kč. Vzhledem 

k nevyhovujícímu stavu příjmu signálu 4G LTE bylo pořízeno zařízení na pokrytí 

vysokorychlostním signálem 4G LTE v objektu Úřadu Hrzánský palác. 

004V011001803  Rozvoj a provoz bezpečnostních systémů 

Rozpočet po změnách činil 921 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 1.700 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 2.621 tis. Kč. V průběhu roku byly 

nakoupeny kamery bezpečnostního systému, 16portový switch pro kamerový systém 

a záznamové zařízení. V rámci požární ochrany byly vyměněny samočinné požární hlásiče 

v objektu Strakovy akademie. 

004V011001805  Upgrade a rozvoj webové aplikace – dotace protidrogové politiky 

Rozpočet po změnách činil 150 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 307 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 457 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy 

na realizaci fáze 4 upgradu a rozvoje webové aplikace. 
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004V011001899  Zajištění financování akcí programu 004V01 od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 1.840 tis. Kč. Na akci nebyl uskutečněn žádný výdaj. 

004V011002001  Softwarové řešení sdíleného informačního systému adiktologických služeb 

Akce je spolufinancována v rámci Operačního programu zaměstnanost. Zdroje financování 

byly zajištěny zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 2.186 tis. Kč 

(491 tis. Kč část SR a 1.695 tis. Kč část EU). Částka 2.186 tis. Kč byla vynaložena 

na zajištění programátorských prací jednotného informačního systému pro adiktologické 

služby. 

Podprogram 004V 012 Reprodukce majetku Úřadu vlády ČR  

004V012001801  Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické 

zhodnocení stávajícího majetku od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 2.650 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 9.728 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 914 tis. Kč. Prostředky směrovaly 

zejména na pořízení autorského dozoru stavby zastínění zasedacího sálu ve 2. NP v objektu 

Strakovy akademie, včetně zastínění 3 oken a pořízení klimatizační jednotky pro telefonní 

ústřednu (Vladislavova 4, Praha), zřízení pozemkové služebnosti v části pozemku par. č. 

163/2 (Hrzánský palác) pro zařízení 3 venkovních klimatizačních jednotek a taktéž byla 

provedena dokladová část inženýrské činnosti ke klimatizaci v prostorách Ochranné služby 

Policie ČR.  

004V012001802 Rekonstrukce zahrady Strakovy akademie  

Rozpočet po změnách činil 11.000 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 57.581 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 13 443 tis. Kč. Prostředky byly 

použity převážně na úhradu stavebních úprav v rámci rekonstrukce zahrady Strakovy 

akademie. 

004V012001803 Obnova strojů a zařízení od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 800 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 1.047 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 1.553 tis. Kč. Nakoupeny byly 

zejména zařízení na měření geometrie kol WA-58 PROFI-Gomletech, nůžkový zvedák 

pro geometrii SF- H4000 a zařízení na úpravu vody. Zahradní traktor s příslušenstvím byl 

zakoupen pro snadnější údržbu zahradních ploch.  

004V012001804 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 1.850 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 2.000 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 920 tis. Kč. Za prostředky byly 

nakoupeny barevné multifunkční tiskárny. 

 

 



35 
 

004V012001805 Obnova autoparku od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 1.050 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 1.500 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 2.063 tis. Kč. Pořízena byla zejména 

malá užitková vozidla. 

004V012001809 Výměna měření a regulace kotelny v hlavní budově Úřadu vlády ČR 

Rozpočet této akce po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 100 tis. Kč 

nebyl čerpán, prostředky budou použity v roce 2022. 

004V012001901 Úpravy gastroprovozu Úřadu vlády ČR v 1. PP Strakovy akademie 

Financování bylo zajištěno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 

29 648 tis. Kč. Prostředky ve výši 10.039 tis. Kč směrovaly na úhradu instalace 

gastrotechnologie, software skladového hospodářství a objednávkového systému 

a do vybavení inventářem.  

004V012001903 Rekonstrukce perimetrické ochrany v objektu Úřadu vlády ČR 

Rozpočet po změnách činil 15 tis. Kč a zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 9.605 tis. Kč. Předmětná akce je úzce spjata s realizací obnovy zahrady Strakovy 

akademie, jejíž dokončení se předpokládá v roce 2022. Zaplaceny byly komponenty 

související s perimetrickou ochranou ve výši 2.825 tis. Kč, zbývající část bude zapojena 

do rozpočtu v roce 2022. 

004V012001905 Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie - 

výměna nepropustných povrchů na propustné 

Jedná se o akci spolufinancovanou v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt 

je okomentován v kapitole 4.5 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně 

financovány z prostředků finančních mechanismů.  

004V012002001 Modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí, modernizace tiskového sálu  

Rozpočet této akce byl financován zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 

35.300 tis. Kč. Během roku byla dokončena projektová dokumentace, která si vyžádala 

finanční prostředky ve výši 980 tis. Kč. Předmětem úprav je celková modernizace, dispoziční 

a interiérové úpravy zasedacího sálu vlády a předsálí a především nutnost vyřešit havarijní 

stav IT technologií, videokonferenčního zařízení. Stávající stav je technicky i morálně 

přežitý.  

004V012002124 Obnova zahradních cest a nový závlahový systém v zahradě Kramářovy 

vily 

Rozpočet této akce po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 5.500 tis. Kč 

nebyl čerpán, realizace se předpokládá v následujících letech. 

004V012002125 Modernizace sociálních zařízení vč. zázemí novinářů 

Rozpočet předmětné akce po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil 3.300 tis. Kč. 

V průběhu roku byla zpracována dokumentace pro zadání stavby (zejména projektová 
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dokumentace – ohlášení a zadání stavby, výkon inženýrské činnosti), která si vyžádala 

financování ve výši 278 tis. Kč. 

5. Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR 
5.1 Komunikace o evropských záležitostech v ČR 

Základem činnosti Úřadu v této oblasti je realizace Komunikační strategie o evropských 

záležitostech „Otevřeně o Evropě“, schvalované Výborem pro EU. Strategie stanovuje 

komunikační priority vlády na daný rok, přičemž pro rok 2021 se jednalo o následující 

priority: 

- Vnitřní a vnější bezpečnost Unie (včetně zapojení ČR do misí EU, rozšiřování EU 

a kybernetické bezpečnosti); 

- Ekonomická obnova v kontextu pandemie covid-19 (iniciativy v rámci zelené obnovy 

a digitální transformace, Plán obnovy, prohlubování vnitřního trhu, dopady brexitu); 

- Nový víceletý finanční rámec, nastavení kohezní politiky po roce 2020 a podpora 

využívání přímo řízených programů EU; 

- Posilování spolupráce na evropské úrovni v oblasti zdravotnictví (boj proti pandemii, 

společné nákupy, koordinace očkování, atd.); 

- Ochrana spotřebitele (včetně práv v digitální oblasti a v dopravě v kontextu 

Evropského roku železnice 2021); 

- Zapojení občanů do Konference o budoucnosti Evropy (včetně základních informací 

o EU, společných hodnotách v kontextu akčního plánu pro demokracii, historii, 

kultuře, právním řádu, společné měně a budoucnosti EU); 

- České předsednictví v Radě EU 2022. 

Jako základní komunikační nástroj při naplňování Komunikační strategie sloužil 

tzv. Integrovaný informační systém – webový portál Euroskop.cz, bezplatná informační 

telefonní linka o EU Eurofon 800 200 200 a síť Eurocenter. Veškeré technické zabezpečení 

Integrovaného informačního systému vychází ze smluvních závazků, momentální potřeby 

k zajištění činnosti a fungování Integrovaného informačního systému se zajišťují externími 

zakázkami. Za realizaci strategie v Úřadu odpovídá Odbor komunikace o evropských 

záležitostech (OEZ), jeho výdaje v roce 2021 dosáhly výše 4.279 tis. Kč. 

Návštěvnost Euroskopu v roce 2021 byla 290.450 reálných uživatelů (pokles o 18 % oproti 

roku 2020), kteří uskutečnili 414.495 návštěv (pokles o 19 % oproti roku 2020) a shlédli 

683.345 stránek (pokles o 19 % oproti roku 2020). Lze předpokládat, že po redesignu 

stránky v roce 2022 a v souvislosti s blížícím se předsednictvím v Radě EU dojde 

k opětovnému nárůstu uživatelů. Počet fanoušků facebookové stránky Euroskopu v roce 

2021 stoupl na 6.236 (nárůst oproti předešlému roku o cca 3 %). Profil Euroskopu 

na Twitteru měl na konci prosince 2021 celkem 4.149 sledovatelů, což je nárůst o cca 7 % 
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oproti předcházejícímu roku. Euroskop také pokračuje v oslovení mladého publika 

prostřednictvím sítě Instagram. Počet fanoušků na Instagramu Euroskopu dosáhl 1.752, 

což je nárůst oproti předešlému roku o cca 30 %. V roce 2021 pokračovala aktivita 

Euroskopu na Youtube, kde vzrostl počet odběratelů kanálu portálu Euroskop o 33 % oproti 

roku 2020.  Redakce publikovala celkem 15 videí a zaznamenala na Youtube kanálu 

Euroskopu 11.200 zhlédnutí. Euroskop též působí na profesní sociální síti LinkedIn, 

kde se zaměřuje na sdílení příspěvků o volných pozicích, stážích v institucích EU a dalších 

příležitostech pro studenty a uchazeče o zaměstnání. V rámci výše zmíněného se Euroskop 

dlouhodobě zapojuje do kampaně #karieravEU (také na ostatních sociálních sítích). 

Eurocentra v rámci své obecné agendy v roce 2021 uspořádala 761 akcí, 

kterých se zúčastnilo 173.899 osob. Jednalo se o 294 přednášek pro studenty a 467 dalších 

akcí pro širší i odbornou veřejnost. Celkově došlo oproti roku 2020 k růstu celkového počtu 

akcí (o 27,7 %) a podařilo se zároveň oslovit větší počet osob (o 33,9 %).  Dalších 90 akcí 

s dosahem 9.000 osob zaměřených na efektivní čerpání ESI fondů a nastavení kohezní 

politiky po roce 2020 realizovalo v rámci sítě Eurocenter Ministerstvo pro místní rozvoj.  

V roce 2021 bylo na lince Eurofon zodpovězeno více než 700 dotazů. Počet odbavených 

hovorů výrazně ovlivnila pandemická situace, neumožňující fyzickou přítomnost operátorů 

linky na pracovišti. Proto již byly do budoucna podniknuty kroky ke změně tohoto stavu. 

Kromě telefonických hovorů vypracovali pracovníci Eurofonu v roce 2021 více než 260 

odpovědí na e-mailové dotazy veřejnosti a prostřednictvím online chatové podpory 

na webových stránkách www.dotaceEU.cz zodpověděli více než 400 dotazů. 

V rámci Národního konventu o EU se v roce 2021 se uskutečnilo 9 odborných kulatých 

stolů se souhrnnou účastí 741 osob. Na kulatých stolech se diskutovala témata Nového 

paktu o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky, Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví 

na evropské úrovni, Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, Vztah 

EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy, Strategická autonomie EU, Bezpečnost a boj 

proti terorismu v Evropě, Program předsednického tria Francie-Česko-Švédsko, Udržitelná 

mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55" a Vztahy EU s východním sousedstvím. 

Z proběhnuvších kulatých stolů vzešlo celkem 37 doporučení pro vládu ČR, 

která byla prezentována na pracovní úrovni Výboru pro EU a setkáním pracovního týmu 

Rady hospodářské a sociální dohody pro EU. Informace o činnosti Národního konventu o EU 

jsou šířeny i prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Twitter a videa z kulatých stolů jsou 

zveřejňována prostřednictvím YouTube. 

5.2 Činnost Sekce legislativní rady vlády 

Sekce Legislativní rady vlády (dále jen „LRV“) v roce 2021 mimo jiné zpracovala materiály 

pro jednání vlády a odborné podklady pro rozhodnutí vlády o tom, zda vláda 
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vstoupí/nevstoupí do řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů před Ústavním 

soudem. Dále návrhy vyjádření vlády v případě, že vláda rozhodla o svém vstupu do řízení 

o zrušení zákonů a jiných právních předpisů před Ústavním soudem. Pověření zaměstnanci 

Sekce LRV v roce 2021 vykonávali činnosti související se členstvím v Etické komisi Úřadu 

vlády ČR, činnost prošetřovatele Úřadu vlády ČR a činnost prošetřovatele určeného vládou 

ve smyslu nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním 

podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Vybraní zaměstnanci 

napříč útvary Sekce LRV v roce 2021 vykonávali činnosti související s jejich členstvím 

ve zkušebních komisích zřízených v Úřadu podle zákona o státní službě zejména pro obor 

státní služby 22. Legislativa a právní činnost. 

V roce 2021 bylo vládě předloženo celkem 164 legislativních návrhů, z toho 2 návrhy 

věcných záměrů zákonů, 82 návrhů zákonů (1 z nich byl ústavní) a 80 návrhů nařízení vlády.  

Kromě toho byla vláda podle čl. 44 odst. 1 Ústavy České republiky požádána o předložení 

svého stanoviska k celkem 78 návrhům zákonů předloženým poslanci, Senátem 

nebo zastupitelstvem kraje, ke kterým Sekce vypracovala na základě podkladů dotčených 

členů vlády materiály pro schůzi vlády obsahující stanoviska vlády k těmto návrhům zákonů. 

Zaměstnanci Sekce se v roce 2021 zúčastnili celkem 64 jednání pracovních komisí LRV, 

na nichž pracovní komise projednávaly podle rozhodnutí předsedkyně Legislativní rady vlády 

výše uvedené legislativní návrhy předložené vládě a dále projednávaly návrhy vyhlášek 

předložené ministerstvy a jinými ústředními správními úřady k projednání Legislativní radě 

vlády (vláda návrhy vyhlášek neprojednává). Celkem bylo v roce 2021 předloženo LRV 

k projednání 182 návrhů vyhlášek. 

V roce 2020 se uskutečnilo celkem 9 zasedání LRV, na kterých bylo projednáno celkem 

16 návrhů právních předpisů, resp. materiálů, z toho 13 návrhů zákonů (z toho 1 ústavní) 

a 3 návrhy věcných záměrů zákonů. V případě 1 návrhu zákona a 1 návrhu věcného záměru 

zákona se jednalo o upravené znění legislativních materiálů, které již předtím byly LRV 

projednávány a jejichž projednávání bylo přerušeno. LRV v roce 2021 neprojednala žádný 

návrh prováděcího právního předpisu. Kromě výše uvedených 16 návrhů právních předpisů 

projednala LRV 1 návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

V důsledku omezujících opatření zavedených na Úřadu proti šíření onemocnění covid-19 

se zasedání LRV vlády konala v roce 2021 výhradně formou videokonferencí. Uvedená 

opatření dopadla rovněž na činnost pracovních komisí LRV. Z celkem 64 jednání pracovních 

komisí LRV se pouze 3 jednání uskutečnila prezenčně, ostatní jednání se konala rovněž 

formou videokonferencí. 

K legislativním materiálům předloženým v roce 2021 vládě vypracoval Odbor vládní 

legislativy ve spolupráci s Odborem kompatibility a Oddělením RIA buď návrh stanoviska 
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LRV a následně v návaznosti na závěry zasedání LRV stanovisko LRV, nebo v souladu 

s čl. 4 bodem 3 Statutu LRV stanovisko předsedkyně/předsedy LRV určené pro jednání 

schůze vlády ke konkrétnímu návrhu právního předpisu. K této oblasti činnosti Odboru vládní 

legislativy lze shrnout, že v roce 2021 bylo vypracováno celkem 9 stanovisek LRV 

k návrhům právních předpisů a 160 stanovisek předsedkyně/předsedy LRV k návrhům 

právních předpisů, z toho bylo 5 stanovisek předsedkyně LRV vypracováno k upravenému 

materiálu po přerušení jeho projednávání v LRV.  

Sekce se obdobně jako každý rok věnovala přípravě plánu legislativních prací vlády 

na následující rok. Práce na přípravě Plánu legislativních prací vlády na rok 2022 a Výhledu 

legislativních prací vlády na léta 2023 až 2025 byly zahájeny ve druhé polovině roku 2021, 

kdy byli členové vlády požádáni o zaslání dílčích podkladů pro přípravu plánu a výhledu. 

Zaslané podklady byly následně shromážděny a doplněny o informaci, zda by 

u předmětného návrhu právního předpisu mělo být zpracováno hodnocení dopadů regulace 

(RIA). Ve spolupráci s Oddělením boje s korupcí Odboru střetu zájmů Ministerstva 

spravedlnosti bylo vyznačeno, zda by měl být návrh právního předpisu projednán na Radě 

vlády pro koordinaci boje s korupcí, a ve spolupráci s Oddělením Rady vlády pro informační 

společnost Odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra byla zapracována informace o tom, 

zda má být příslušný návrh právního předpisu projednán na Radě vlády pro informační 

společnost. Do takto sestaveného přehledu úkolů byly rovněž doplněny další úkoly 

vyplývající ze závazků České republiky k Evropské unii, které v podkladech zaslaných 

jednotlivými resorty nebyly reflektovány nebo se potřeba jejich plnění ukázala až dodatečně. 

Seznam podnětů byl rozeslán k případnému využití členům vlády, jmenovaným prezidentem 

republiky na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných 

v říjnu 2021. Členové nově ustavené vlády byli následně dne 22. prosince 2021 požádáni 

o zaslání aktuálních podkladů pro sestavení návrhů legislativního plánu a výhledu 

legislativních prací vlády s termínem do konce ledna 2022. Plán legislativních prací vlády 

na rok 2022 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2023 až 2025 by měl být vládou 

schválen v měsíci březnu roku 2022. 

Odbor vládní legislativy v roce 2021 odborně a organizačně zajišťoval činnost rozkladové 

komise vedoucí Úřadu vlády ČR (dále jen „rozkladová komise“), do jejíž působnosti spadá 

projednávání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím nebo postupu 

Úřadu (jde především o rozhodování o žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jiný postup 

při vyřizování těchto žádostí) a příprava návrhů rozhodnutí vedoucí Úřadu či jiných úkonů. 

V roce 2021 bylo rozkladové komisi předloženo k projednání celkem 34 věcí. Na základě 

projednání těchto věcí rozkladovou komisí a přijatých doporučení bylo zpracováno celkem 
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31 návrhů rozhodnutí vedoucí Úřadu vlády ČR. Ve všech těchto případech byl návrh plně 

akceptován a bylo rozhodnuto podle návrhu. K výše uvedenému přehledu lze konstatovat, 

že již druhý rok po sobě pokračoval trend velmi výrazného nárůstu věcí předkládaných 

rozkladové komisi k projednání oproti období před rokem 2020.   

V průběhu roku byl nadále rozvíjen a spravován Informační systém pro aproximaci práva 

(ISAP), který poskytuje komplexní informace o předpisech Evropské unie od jejich vzniku 

na úrovni Evropské unie až po zapracování publikovaných předpisů Evropské unie 

do právního řádu České republiky. Elektronický systém ke své činnosti využívaly jak resorty, 

tak samotný Odbor kompatibility a jeho prostřednictvím bylo vykazováno plnění povinností 

uložených Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (dále jen „Metodické pokyny“) 

a Směrnicí vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské 

unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání 

s dokumenty Evropské unie). ISAP poskytoval prostřednictvím 21 aktivních databází 

uživatelům (mimo jiné také Parlamentu České republiky a v omezené míře i veřejnosti) 

informace o navrhovaném i platném právu Evropské unie, o dokumentech Evropské unie 

a souvisejících dokumentech vypracovaných příslušnými orgány České republiky (např. 

stanoviska pro Parlament, rámcové pozice apod.), o vnitrostátních implementačních 

právních předpisech a legislativním procesu, o provádění notifikace transpozičních předpisů 

ke směrnicím Evropské unie Evropské komisi a o řízeních o porušení práva Evropské unie. 

V průběhu roku 2021 pokračovaly práce na novém elektronickém systému zpracování 

srovnávacích tabulek prostřednictvím databáze ISAP a na přípravě nového systému 

distribuce dokumentů Evropské unie Council Information Exchange Platform (CIxP) 

jako náhrady za systém EU Extranet. 

V oblasti posuzování slučitelnosti návrhů českých právních předpisů s právem EU 

se zaměstnanci Úřadu v roce 2021 zabývali přibližně tisícem dokumentů legislativní 

i nelegislativní povahy, přičemž k nim vypracovali cca 400 písemných stanovisek týkajících 

se slučitelnosti návrhů právních předpisů České republiky s právem Evropské unie, 

a další desítky vyjádření poskytli po pracovní linii, zejména z důvodu potřeby rychle reagovat 

na situaci vzniklou pandemií covid-19, nebo kvůli potřebě ve zrychleném režimu opětovně 

posoudit návrhy zákonů, které nebyly z časových důvodů projednány v Poslanecké 

sněmovně v uplynulém volebním období. Přibližně dvě třetiny těchto stanovisek či vyjádření 

se týkaly návrhů právních předpisů České republiky určených pro meziresortní připomínkové 

řízení, jednu třetinu pak zabíraly návrhy určené k projednání vládou, LRV či pracovními 

komisemi LRV. Tyto návrhy se dotkly všech oblastí působnosti státní správy. Mezi novými 
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úpravami, ke kterým bylo vypracováváno stanovisko, je možno zmínit například návrh 

zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně 

některých zákonů, návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně 

některých souvisejících zákonů, či návrh zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností 

a fungováním veřejných rejstříků. Z řady novelizujících předpisů předložených v roce 2021, 

které mají významný vliv na plnění legislativních závazků České republiky je pak možno 

zejména zmínit návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech; novely zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; novelu zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, či novely zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských 

a potravinářských produktů a jejím zneužití. 

V roce 2021 pokračovala práce Sekce na úkolech spojených s problematikou hodnocení 

dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment – RIA), a to na národní i mezinárodní 

úrovni. V uplynulém roce byl, vzhledem k pandemii covid-19, kladen větší důraz na distanční 

metodickou pomoc a spolupráci s ústředními správními úřady, Komisí RIA a dalšími 

klíčovými aktéry. Rovněž byla zintenzivněna příprava na předsednictví ČR v Radě EU v roce 

2022. Nad rámec agendy RIA byly zpracovány statistické a dílčí auditní poklady v souvislosti 

s ukončením projektu Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu 

hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Sekce rovněž zabezpečuje činnost sekretariátu Etické komise ČR pro ocenění účastníků 

odboje a odporu proti komunismu, a to na základě usnesení vlády č. 332/2012. Sekretariát 

v roce 2021 obdržel 20 nových spisů. V roce 2021 projednala Etická komise celkem 

21 spisů, které jí byly postoupeny Ministerstvem obrany a jež byly řešeny jako odvolání 

podle § 81 a násl. správního řádu. Ve 14 případech Etická komise rozhodla podle § 90 odst. 

5 správního řádu o zamítnutí odvolání účastníka řízení a potvrdila rozhodnutí Ministerstva 

obrany. Etická komise v 6 případech rozhodla podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu 

o zrušení rozhodnutí Ministerstva obrany a vrácení věci k novému projednání. V 1 případě 

změnila Etická komise podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu rozhodnutí Ministerstva 

obrany tak, že rozhodla o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle 

§ 6 odst. 1 (příp. § 6 odst. 2) a odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. Etická komise v roce 2021 

vyřídila rovněž jedno podání, které bylo z důvodu nepříslušnosti podle § 12 správního řádu 

usnesením postoupeno příslušnému správnímu orgánu, a též prostřednictvím sekretariátu 

odpovídala na podání či dotazy různých osob, zejména v režimu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. Etická komise obdržela v roce 2021 dvě žádosti, 

označené jako žádosti o obnovu řízení, nesplňující však základní náležitosti podání 
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dle správního řádu. Tato řízení pro vady žádostí Etická komise zastavila. Sekretariát 

po projednání každé věci následně vyhotovil písemné znění rozhodnutí a toto vypravil. 

Jednou z dalších náplní práce sekretariátu je také zastupovat Etickou komisi před správními 

soudy České republiky v řízeních o správních žalobách proti rozhodnutím Etické komise. 

Proti rozhodnutím Etické komise byla v roce 2021 ve třech případech podána správní 

žaloba. V roce 2021 pak byly dvě žaloby napadající rozhodnutí Etické komise zamítnuty 

a jedno řízení o žalobě bylo zastaveno. Ke dni 31. prosinci 2021 nebyla žádná žaloba proti 

rozhodnutí Etické komise úspěšná. V současné době probíhají dvě soudní řízení 

u Městského soudu v Praze.  

5.3 Program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 

jazyků 

Schválený rozpočet roku 2021 programu Podpora implementace Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků činil 3.000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly tyto 

prostředky navýšeny na celkovou částku 3.382 tis. Kč, a to převedením nevyužitých 

prostředků ve výši 382 tis. Kč z dotačního programu Podpora celostátních mezioborových 

sítí nestátních neziskových organizací. 

Po jednání Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora 

implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků („dále jen Komise“) bylo 

doporučeno k podpoře 17 projektů v celkové výši 3.382 tis. Kč. Prostředky byly určeny 

na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (1 podpořený projekt), spolkům 

(13 podpořených projektů), školám a školským zařízením dle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (1 podpořený 

projekt), vysokým školám podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (1 podpořený projekt) a obcím podle zákona č.128/2000 Sb., 

zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (1 podpořený projekt). Dva 

dále uvedení příjemci se však rozhodli z důvodu pandemie covid-19 své projekty 

nerealizovat. Příjemce dotace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 

vyučovacím, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza, příspěvková organizace, 

Hnojník, provedl v průběhu roku vratku celé dotace ve výši 64 tis. Kč. Slovenský klub z. s. 

z obdržené dotace ve výši 30 tis. Kč vrátil část dotace v průběhu roku a zbývající část 

ve výši 301,70 Kč avizoval vrátit v rámci finančního vypořádání v roce 2022. Skutečně tak 

byly v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či 

menšinových jazyků čerpány prostředky ve výši 3.288 tis. Kč. Přehled podpořených projektů 

je uveden v části Ostatní přílohy - příloha č. 10. 

Dotační program vznikl jako nástroj k pokrytí nákladů na aktivity spojené s implementací 

Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, kterou Česká republika ratifikovala 
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v roce 2006. Dotační program má za cíl naplnit mezinárodní závazek, který ČR převzala, 

a to zachovat a podporovat historické regionální a menšinové jazyky, konkrétně: 

- polštinu (na území okresů Frýdek-Místek a Karviná v Moravskoslezském kraji); 

- němčinu; 

- romštinu; 

- slovenštinu (v rámci celé ČR a to tam, kde je to vzhledem k počtu mluvčích vhodné); 

- moravskou chorvatštinu (od 1. ledna 2015). 

Dotační program byl pro rok 2021 rozčleněn do čtyř okruhů. V rámci nich byly podporovány 

následující aktivity: 

A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního 

vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. 

Cílovou skupinou těchto aktivit mohly být jak osoby s menšinovým jazykem jako 

jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohly 

být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků 

zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel byl brán 

na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými 

skupinami. 

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, 

indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.  

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových 

jazycích. Zvláštní zřetel byl brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, 

jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů 

a územních samosprávných celků v menšinových jazycích. 

D) Mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů, které jsou významné z hlediska života 

národnostních menšin v České republice1. 

Z 15 realizovaných projektů v roce 2021 bylo 11 podpořených projektů zaměřeno na oblast 

podpory A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního 

vyučování, 3 podpořené projekty se zaměřovaly na oblast podpory D) Mapování 

a dokumentace hřbitovů a hrobů a 1 projekt byl zaměřen na oblast podpory C) Podpora 

užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích.  

V roce 2021 přesáhla výše poskytnuté dotace 500 tis. Kč pouze u jednoho příjemce dotace. 

Organizaci Spolek Zaedno byla na projekt Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti 

poskytnuta dotace ve výši 536 tis. Kč. Projekt podporuje multikulturní výchovu s důrazem 

                                                      
1 Tematický okruh činnosti uvedený pod písmenem D) lze realizovat v souvislosti se všemi jazyky národnostních 

menšin zastoupených v Radě vlády pro národností menšiny. Jedná se o běloruskou, bulharskou, chorvatskou, 
maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, slovenskou, srbskou, ukrajinskou 
a vietnamskou národnostní menšinu. 
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na jazyky národnostních menšin v ČR, a to nejen u žáků na základních školách, ale jeho 

výstupy slouží také jako metodická pomůcka pro uživatele národnostních jazyků 

a pedagogické pracovníky.  

Nejvíce projektů cílilo na podporu polštiny, podpořeno bylo 7 projektů v celkové výši 

872 tis. Kč. Čtyři projekty byly zaměřeny na vydání publikace či jiných textů za účelem 

zachování menšinového jazyka, 2 projekty se zaměřily na mluvené slovo a v rámci 

1 projektu byly vytvořeny dvojjazyčné informační tabule.  

Projekty zaměřující se na romštinu byly podpořeny ve výši 959 tis. Kč. Jednalo se o projekty 

3 organizací, které získaly dotaci i v předchozích letech – Nová škola, o.p.s., KHER z.s., 

a Univerzita Karlova. Mezi výstupy těchto projektů patřilo mj. vydání tištěných 

a elektronických romsko-českých sbírek textů romských autorů, softwarově inovovaný 

slovník romských neologismů, literární besedy, semináře a čtení s romskými autory 

a výtvarná a literární soutěž.  

V roce 2021 byly podpořeny 2 projekty zaměřené na slovenštinu, celkově ve výši 601 tis. Kč. 

Mezi ně patřil projekt organizace BONA FIDE, která dlouhodobě realizuje čtrnáctideník 

o slovenštině, Slovácích a Slovensku, vysílaný slovensky na Rádiu ZET. Organizace 

Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, z.s., zdokumentovala 

slovenské hroby ve vybraných pohraničních regionech ČR za účelem zachování historické 

a kulturní paměti slovenské menšiny.  

Dále byly realizovány 2 projekty organizace Omnium Nord z.s., které byly zaměřeny 

na dokumentování historických německých hřbitovů, a to ve výši 320 tis. Kč.  

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2021 s čerpáním prostředků v předchozích letech 

Rok 
Schválený rozpočet 

v Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2017 2.400.000 2.399.998 2.399.998 18 

2018 3.200.000 2.577.928 2.577.928 14 

2019 3.200.000 2.888.431 2.888.431 14 

2020 3.000.000 2.761.320 2.669.320 13 

2021 3.000.000 3.382.492 3.288.491,70* 17 
 

*Vratka v průběhu roku (Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła 

Podstawowa   Przedszkole im. Jana Kubisza, příspěvková organizace, Hnojník 64.000 Kč a Slovenský klub, z.s. 

30.000,30 Kč). 

5.4 Program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním 

postižením 

V roce 2021 byly na tento program vyčleněny prostředky ve výši 22.500 tis. Kč, které byly 

posíleny nároky z nespotřebovaných výdajů na celkovou částku 24.200 tis. Kč. Bylo 

zaevidováno 55 žádostí (projektů) s celkovým požadavkem 37.112 tis. Kč a podpořeno 

31 projektů s celkovým čerpáním finančních prostředků ve výši 24.157 tis. Kč. V roce 2021 
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bylo 15 spolků podpořeno dotací vyšší než 500 tis. Kč, z toho 1 příjemce částkou vyšší 

než 5.000 tis. Kč, 1 částkou vyšší než 3.000 tis. Kč a 4 spolky částkou vyšší 

než 1.000 tis. Kč. 

Největší příjemci dotací v roce 2021 
Skutečnost 

v Kč 

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. 5.500.000 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 3.883.784 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. 1.355.719 

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s. 1.260.352 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. 1.232.094 

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 1.130.000 

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. 996.968 

Sdružení celiaků ČR, z.s. 694.400 

Adventor o. s. 658.906 

DownSyndrom CZ, z.s. 642.379 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. 607.085 

Pražská organizace vozíčkářů, z.s. 603.000 

Společnost pro bezlepkovou dietu, z.s. 581.260 

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. 547.344 

Společnost Parkinson, z. s. 516.115 

Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním 

postižením (dále jen „Podpora spolků ZP“) je na základě rozhodnutí vlády ČR financován 

z kapitoly Úřadu od roku 2008. Nyní dotační program Podpora spolků ZP vychází z opatření 

1.4.3, 14.1.2 a 14.2.1 Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2021-2025, schváleného usnesením vlády ČR ze dne 20. července 

2020 č. 761. 

Program Podpora spolků ZP je určen na výdaje spojené s realizací veřejně prospěšných 

aktivit spolků osob se zdravotním postižením. Jeho cílem je zvýšit zapojení osob 

se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva 

osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení 

ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v uvedených oblastech. 

Z programu lze podpořit následující okruhy aktivit: 

A. Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením. 

B. Účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením 

a sledování jejich naplňování. 

C. Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením. 
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D. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně 

postižených. 

O dotaci mohly žádat spolky osob se zdravotním postižením nebo spolky svazové povahy 

s celostátní působností ustavené dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v těchto spolcích tvoří nejméně 50 % 

členské základny osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci. Dotaci bylo 

možno poskytnout jen těm spolkům, které byly zřízeny alespoň jeden rok před podáním 

žádosti o poskytnutí dotace a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost. Každý 

oprávněný spolek mohl v rámci jedné žádosti podat projekt, ve kterém bylo možné žádat 

o finanční podporu na všechny čtyři podporované okruhy aktivit. Podporované aktivity 

bezprostředně napomáhají k sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením 

do společnosti a k vytváření rovnoprávného přístupu k základním právům a svobodám. 

Za důležité je třeba považovat rovněž to, že realizaci jednotlivých projektů zabezpečují přímo 

sami zaměstnanci se zdravotním postižením nebo rodiče dětí se zdravotním postižením, 

což pozitivně ovlivňuje možnost jejich zaměstnávání. K základním cílům programu patří také 

podpora budování vzájemného partnerství mezi organizacemi osob se zdravotním 

postižením, státem a sociálními partnery. V rámci programu jsou podporovány projekty, 

které zajišťují participaci osob se zdravotním postižením na konzultativních procesech v těch 

oblastech, které se jich bezprostředně dotýkají. Tento postup je v souladu s Úmluvou 

o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala v roce 2009. Program je 

zaměřen především na podporu těch důležitých činností, na které není možné přispívat 

z rozpočtů jiných resortů, a jednoznačně odděluje dotace na poskytování sociálních 

a zdravotních služeb od podpory svépomocných činností organizací osob se zdravotním 

postižením. Osoby se zdravotním postižením tak pomáhají sami sobě a nejsou pouze 

závislými klienty. Pro spolky osob se zdravotním postižením s celostátní působností je tento 

program mimořádně důležitý a potřebný. Finanční požadavky každoročně výrazně převyšují 

nastavené limity programu.  

Srovnání poskytnutých dotací na program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob 

se zdravotním postižením od roku 2017 do roku 2021 je uvedeno v následující tabulce. 

Rok 
Schválený rozpočet 

v Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2017 22.500.000 22.336.836 22.334.504 48 

2018 22.500.000 22.500.000 22.500.000 45 

2019 22.500.000 22.555.228 22.555.228 37 

2020 22.500.000 22.624.430 22.624.430 35 

2021 22.500.000 24.157.049 24.157.049 31 
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Z programu byla v roce 2021 podpořena široká škála aktivit spolků osob se zdravotním 

postižením. Jako konkrétní formy podpořených aktivit je možno uvést např.:  

- vydávání specializovaných časopisů a bulletinů pro jednotlivé skupiny osob 

se zdravotním postižením, např. Mosty (Národní rada osob se zdravotním 

postižením), PLUS21 (DownSyndrom CZ, z.s.), Bechtěrevik (Klub bechtěreviků), 

Paprsek ze tmy (KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE), čtvrtletník Jsem jedno 

ucho (Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR), newsletter Společnosti E,  

- provoz informačních portálů (např. www.nrzp.cz, www.spolecnost-e.cz, 

www.spmpcr.cz, www.spolecnost-parkinson.cz, www.celiak.cz, www.amelie-zs.cz, 

www.klubcf.cz, www.czechdeafyouth.cz, www.adventor.org, www.snncr.cz, 

www.polio.cz, www.pov.cz, www.roska.eu, www.sons.cz, www.vzacna-

onemocneni.cz), 

- podpora vydávání publikací, např. kniha Jsem jedno ucho (Svaz neslyšících 

a nedoslýchavých v ČR), příručka Rádce pro osoby s CMP a jejich blízké 

(CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin), 

- pořádání výstav, např. Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme… (KLUB PŘÁTEL 

ČERVENOBÍLÉ HOLE), Slané ženy (Klub nemocných cystickou fibrózou), "Váš 

pohled, náš svět" (Společnost pro mukopolysacharidosu), 

- pořádání seminářů, workshopů, konferencí, webinářů a besed, např. online 

konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“, Fórum celiaků 

(Společnost pro bezlepkovou dietu), seminář Krajský plán vyrovnávání příležitostí 

pro OZP, kurz práce na mobilních zařízeních a PC - zaměřené na videokonference 

(Svaz postižených civilizačními chorobami), osvětová kampaň „Jsem jedno ucho“ 

(Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR),  

- členství v mezinárodních organizacích (Světová unie nevidomých, Světová federace 

neslyšících, Evropská federace nedoslýchavých, Evropské fórum zdravotně 

postižených, Evropská unie nevidomých, Inclusion Europe, Evropská platforma 

sebeobhájců, Evropská aliance asociací neuromuskulárních onemocnění, Asociace 

evropských společností celiaků, Evropská asociace stomiků, Evropská asociace 

Downova syndromu, Evropská asociace Parkinsonovy choroby, Evropská federace 

sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu a další). 

Souhrnná informace o průběhu dotačního řízení a poskytnutých finančních prostředcích 

na dotační program Podpora spolků ZP jsou součástí Zprávy o plnění opatření Národního 

plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–

2025. 
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5.5 Program Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových 

organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 

Schválený rozpočet roku 2021 programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních 

neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů ve výši 2.000 tis. Kč byl upraven 

na částku 1.500 tis. Kč a dále navýšen zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů 

o částku 2.419 tis. Kč na konečný rozpočet ve výši 3.919 tis. Kč. V rámci dotačního řízení 

byly vyčerpány finanční prostředky určené na tento program ve výši 3.906 tis. Kč. Dotace 

byly poskytnuty celkem 9 subjektům – spolkům na 5 projektů, zapsaným ústavům 

na 2 projekty a obecně prospěšným společnostem na 2 projekty. Přehled podpořených 

projektů je uveden v části Ostatní přílohy - příloha č. 11. 

Stejně jako v letech 2019 a 2020 mohly i v roce 2021 o dotaci požádat spolky, ústavy, 

obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy či účelová zařízení církví 

pro poskytování charitativních služeb. Zásady a podmínky dotačního programu na podporu 

rovnosti žen a mužů byly v daném roce stanoveny Směrnicí vedoucí Úřadu č. 13/2020 

o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. 

V příslušné směrnici jsou detailně upraveny postupy pro vyhodnocování dotačních žádostí 

a kritéria pro výběr projektů, a to jak kritéria společná všem programům, tak i specifická 

pro jednotlivé programy. K tomu, aby mohla být politika rovnosti žen a mužů účinně 

prosazována, je zásadní vzájemná spolupráce veřejné správy, neziskového a akademického 

sektoru a sociálních partnerů. Tento dotační program směřuje k podpoře aktivit za účelem 

naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020 

(dále jen „Strategie“), na základě usnesení vlády č. 931/2014 2 . Mezi specifickými cíli, 

které Strategie stanovuje, je tudíž i požadavek na finanční, institucionální a procesní 

podporu partnerství mezi těmito subjekty a veřejnou správou. Flexibilita a rozmanité portfolio 

aktivit nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) z nich činí velmi důležité aktéry 

v prosazování rovnosti žen a mužů. NNO mapují problémy v terénu a poskytují veřejné 

správě důležitou zpětnou vazbu a návrhy řešení, což se projevilo jako obzvláště relevantní 

v průběhu pandemie covid-19. Např. projekt DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ IV – OKAMŽITÁ POMOC 

pro děti ohrožené DN reagoval na přetrvávající špatnou dostupnost specializovaných služeb 

pro děti ohrožené domácím násilím, jehož výskyt v době pandemie covid-19 vzrostl.  

Příjemce realizací tohoto projektu přispěl ke zvýšení jak dostupnosti těchto služeb, 

tak k lepší informovanosti o jejich potřebnosti a o efektivních způsobech pomoci.  

V roce 2021 byly podpořeny projekty zaměřené mimo jiné na: prevenci a řešení případů 

domácího a genderově podmíněného násilí, jehož svědky či přímými oběťmi se stávají děti 

(poskytování bezplatných specializovaných služeb dětem ohroženým domácím násilím, 

                                                      
2  Dotační program na podporu rovnosti žen a mužů bude od roku 2022 zaměřen primárně 
na naplňování navazujícího dokumentu schváleného usnesením vlády č. 269/2021. 
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posilování rodičovských kompetencí, posílení multioborové spolupráce a informovanosti 

odborníků/odbornic); mapování aktuální situace v oblasti zastoupení žen v mocenských 

a rozhodovacích pozicích a informování o existujících nerovnostech (analýzy, mediální 

výstupy, zviditelnění a podpora žen v politice); podporu a péče o těhotné ženy a jejich rodiny 

a podporu svobodné a informované volby v těhotenství a při porodu (provoz krizové linky, 

mediální výstupy, školení pro porodní asistentky); posilování postavení migrantek 

ve společnosti, zviditelnění specifického postavení migrantek v ČR, zamezení ztráty jejich 

integračního potenciálu (bezplatné odborné poradenství, advokátní činnost, osvětové 

a vzdělávací akce, mediální výstupy) či podporu LGBT seniorů/seniorek (informační 

a osvětové akce, workshopy, podpůrné skupiny). 

Srovnání poskytnutých dotací v letech 2016 až 2021 je uvedeno v následující tabulce.  

Rok 
Konečný rozpočet 

v Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2016 5.006.437 4.999.976 4.999.976 11 

2017 7.000.000 6.984.438 6.984.438 15 

2018 7.000.000 6.999.965 6.999.965 13 

2019 4.000.000 3.963.128 3.963.128 7 

2020 3.943.000 3.942.395 3.817.553 9 

2021 3.919.320 3.906.450 3.906.450 9 

  

Úřad jako poskytovatel dotací usiluje o maximální účelnost, hospodárnost a efektivnost 

vynakládaných finančních prostředků. Prostředky poskytnuté v rámci dotačního programu 

na podporu rovnosti žen a mužů lze využít na uznatelné osobní a provozní náklady 

k zajištění a realizaci projektů, které směřují k naplňování Strategie. Dodržení těchto 

podmínek ze strany příjemců je kontrolováno Odborem rovnosti žen a mužů. Čerpání 

finančních prostředků poskytnutých příjemcům dotací je rovněž kontrolováno (na vybraném 

vzorku) prostřednictvím veřejnosprávních kontrol na místě a v případě zjištění nedostatků 

jsou příjemci vyzváni k vrácení (odpovídající) části dotace. 

5.6 Program Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových 

organizací 

Schválený rozpočet roku 2021 programu Podpora celostátních mezioborových sítí 

nestátních neziskových organizací činil 3.000 tis. Kč a prostředky byly čerpány ve výši 

2.154 tis. Kč. Část nevyužitých finančních prostředků ve výši 382 tis. Kč byla rozpočtovým 

opatřením převedena na dotační program Podpora implementace Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků. Z programu byly celkem podpořeny 4 projekty, které 

svým zaměřením cílí zejména na profesionalizaci a další vzdělávání svých členských 

organizací, rozvoj sítě cestou získávání nových členů, zlepšení obrazu nestátních 
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neziskových organizací na veřejnosti a posilování komunikačních kanálů a spolupráci 

s orgány státní správy. 

Příjemce dotace 
Výše poskytnuté 

dotace v Kč 

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z. s. 
(ve zkratce "ANNO ČR") 

356.800 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 599.712 

Fórum dárců, z. s. 598.344 

Národní asociace dobrovolnictví, z.s.  599.220 

CELKEM 2.154.076 

 
Dotační program Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových 

organizací (dále jen Podpora celostátních mezioborových sítí NNO) byl vyhlášen poprvé 

na rok 2017, a to na základě usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 608 o Státní 

politice vůči NNO na léta 2015 až 2020.  

Dotační program je určen na financování výdajů směřujících k podpoření činnosti 

celostátních mezioborových sítí NNO (dále jen „SNNO“). Podpora je zaměřena tak, 

aby u příjemců posilovala: 

- celostátní a mezioborový princip fungování SNNO, 

- činnost určenou členským a dalším NNO, 

- zastupování zájmů členských NNO, 

- spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO, 

- osvětovou činnost se zaměřením na zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti 

a významu NNO. 

Podpora je určena pro SNNO, jejichž posláním je vytváření podmínek pro rozvoj 

neziskového sektoru jako celku. SNNO by měla být aktivní zejména v těchto oborech: 

legislativa, financování (i vícezdrojové), daňové úlevy a problematika Evropské unie. Může 

se také zabývat tématem, které je průřezové pro celý neziskový sektor, jako je 

dobrovolnictví, problematika podnikání NNO, rozvoj a etika dárcovství, rozvoj neziskového 

sektoru z hlediska transparentnosti, nezávislosti, otázkami správného řízení apod. Členství 

v takové SNNO není omezeno podle oborového zaměření účelu, aktivit nebo konkrétních 

cílových skupin osob. Dotační program nepodporuje SNNO, jejichž hlavní náplní je 

poskytování služeb veřejnosti. 

O dotaci může žádat pouze spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, který je celostátní mezioborovou střešní organizací. Hlavní spolek a jeho 

pobočné spolky nejsou z hlediska tohoto dotačního programu považovány za SNNO a její 

členy. 
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Dotaci je možné poskytnout těm SNNO, které splňují řadu podmínek, mezi jinými to, že:  

- organizace byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti a má alespoň jeden 

rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci; 

- účelem/posláním uvedeným ve stanovách je hájení a prosazování zájmů svých členů 

a realizace vzdělávacích, informačních a poradenských aktivit, a tímto způsobem 

vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru; 

- stanovy SNNO zakotvují demokratické mechanizmy instalování orgánů spolku; 

- členská základna je tvořena alespoň z 51 % NNO (tj. spolky, obecně prospěšnými 

společnostmi, nadacemi, nadačními fondy, ústavy nebo účelovými zařízeními církví); 

- členové platí členské příspěvky; 

- členové z řad NNO mají sídlo alespoň ve třech krajích České republiky; 

- má zřízen kontrolní orgán podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů; 

- má alespoň 1 zaměstnance v pracovněprávním vztahu, který činnost SNNO 

organizuje a řídí; tato pracovní pozice je zřízena a obsazena alespoň 6 měsíců před 

dnem podání žádosti; 

- má minimálně od 1. srpna 2019 do dne předložení žádosti zřízené webové stránky. 

Požadovaná částka musela být žadatelem o dotaci stanovena maximálně do výše 

600.000 Kč. Indikátory, které musel žadatel v průběhu trvání projektu naplnit, byly: 

- počet akcí pro členy SNNO; 

- počet osvětových akcí věnujících se zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti 

a významu NNO; 

- funkční nástroje sloužící pro oboustrannou komunikaci se členy SNNO a jejich počet; 

- mediální výstupy prezentující činnost SNNO směrem k veřejnosti; 

- zpracování ankety spokojenosti členů SNNO jako součást závěrečné evaluace 

projektu. 

 
Srovnání výdajů vynaložených v roce 2021 s čerpáním prostředků v předchozích letech 

 

Rok 
Schválený rozpočet 

v Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2018 3.000.000 2.929.185 2.929.185 5 

2019 3.000.000 2.961.792 2.961.792 4 

2020 3.000.000 2.641.849 2.641.849 3 

2021 3.000.000 2.154.076 2.154.076 4 
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6. Další údaje k hospodaření kapitoly 

6.1 Vyhodnocení zahraničních pracovních cest 

Výdaje na zahraniční pracovní cesty (dále jen „ZPC“) v roce 2021 činily 935 tis. Kč. 

Uskutečněno bylo celkem 207 cest, z toho 65 směřovalo do Belgie. V celkovém počtu je 

zahrnuto i 19 vrcholných státních návštěv předsedy vlády – kromě Belgie se jednalo např. 

o Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Rakousko a Izrael. 

V oblasti evropských politik zaměstnanci Úřadu absolvovali během roku 2021 výrazně 

omezené množství zahraničních pracovních cest s ohledem na situaci způsobenou 

pandemií covid-19. ZPC související s plněním úkolů, které spadají do působnosti Sekce 

pro evropské záležitosti (dále jen „SEZ“), lze rozdělit do několika typů: 

a) ZPC související s účastí na zasedání Rad v gesci Úřadu.  Úřad je národním 

gestorem Rady pro obecné záležitosti (GAC). Účast zástupců Úřadu je tedy nutnou 

součástí správné formulace a prezentace pozice ČR v EU. Rada GAC navíc 

obsahově navazuje na vrcholné setkání hlav států a vlád členských zemí EU - 

Evropskou radu. Na okraj Rady GAC a Evropské rady se pravidelně konají 

koordinační schůzky nejvyšších představitelů zemí V4. Na základě výsledků cesty 

jsou připravovány podklady pro jednání vlády, Výboru pro Evropskou unii, 

pro předsedu vlády apod. 

b) ZPC související s účastí na zasedání Rad mimo gesci Úřadu.  Zástupce Úřadu je 

standardně součástí delegace ve všech formacích Rady. Získané informace 

z jednání byly přínosem zejména pro výkon koordinační role, kterou Úřad hraje 

napříč všemi evropskými politikami; dále při zpracovávání podkladů pro předsedu 

vlády a státního tajemníka pro evropské záležitosti. Významným přínosem byly 

rovněž pravidelný osobní kontakt a výměna informací s pracovníky příslušných 

resortů a Stálého zastoupení ČR při EU. 

c) ZPC související s pracovními skupinami v gesci Úřadu.  Pracovníci SEZ se účastní 

zasedání pracovních skupin Rady za účelem vykonávání gesce/spolugesce Úřadu 

na národní úrovni v těchto oblastech. Jsou zodpovědní za komplexní správu daných 

portfolií. Výsledky cest jsou průběžně využívány v koordinační činnosti Úřadu a při 

přípravě souvisejících podkladů. 

d) ZPC související s pracovními skupinami mimo gesci Úřadu. Zasedání pracovních 

skupin Rady mimo gesci Úřadu se pracovníci SEZ účastní za účelem sledování 

vývoje agend ve své koordinační gesci a z důvodu účinné komunikace výstupů 

v rámci koordinační role Úřadu. 

e) ZPC související s účastí na jiných jednáních v gesci i mimo gesci Úřadu.  Účast 

pracovníků SEZ měla význam pro efektivní vykonávání funkce koordinátora EU 
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problematik na národní i EU úrovni. Přínosná byla také osobní účast a výměna 

názorů mezi účastníky. 

f) ZPC související s přípravou předsednictví ČR v Radě EU. Pracovníci SEZ vedli 

v roce 2021 několik pracovních jednání se zástupci Generálního sekretariátu Rady 

a dalších institucí EU a Stálého zastoupení ČR při EU, která se týkala příprav 

českého předsednictví v Radě EU. Pro ty byla tato jednání nezbytná a přispějí 

k hladkému průběhu. 

g) ZPC související s VSN. Pracovníci SEZ uskutečnili v roce 2021 také několik 

zahraničních cest, které souvisely s vrcholnými státními návštěvami. V delegaci 

předsedy vlády ČR se zúčastnili jednání Evropské rady, neformálního setkání členů 

Evropské rady, summitů V4 apod. 

V oblasti lidských práv nebyly z důvodu pandemie covid-19 po větší část roku vůbec 

realizovány ZPC. Výjimkou byla zahraniční cesta do Budapešti na 4. zasedání Výboru 

expertů Rady Evropy pro záležitosti Romů a Travellerů (ADI-ROM). Uskutečněná pracovní 

cesta směřovala k aktivní participaci ČR na jednání v Radě Evropy a sloužila též k přípravě 

na jednání o romské agendě v rámci CZ PRES. 

V roce 2021 byly uskutečněny 2 ZPC zástupci Úřadu v oblasti rovnosti žen a mužů. 

Zbývající jednání orgánů EU, Rady Evropy, OECD a dalších mezinárodních organizací 

probíhaly v on-line formátu. První ZPC byla účast na právním semináři Gender Equality Law 

zaměřeném na předání podrobných informací o legislativě EU v oblasti rovnosti mužů a žen. 

Současně byla řešena problematika interpretace ze strany Soudního dvora EU. Zároveň 

nebyla opomenuta problematika aktuální legislativní iniciativy na témata týkající se rovnosti 

mužů a žen, která bude využita i během předsednictví ČR v Radě EU. 

Druhou cestou byla účast na zasedání Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů 

ve Štrasburku. Zasedání GEC sloužilo k výměně dobré praxe s evropskými partnery 

zabývající se problematikou v oblasti prevence a potírání sexismu, sexuálního a domácího 

násilí. Mezi přínosy cesty patřila též prezentace projektů Úřadu na mezinárodní úrovni 

a diskuse se zástupci a zástupkyněmi Rady Evropy o realizaci projektu zaměřeného 

na prevenci domácího násilí. 

V oblasti protidrogové politiky se ZPC uskutečnily v posledním čtvrtletí roku 2021. Úřad 

se aktivně podílí na činnosti mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou 

problematikou, jedná se např. o Horizontální skupinu pro drogy Rady EU (dále jen „HDG“). 

Účast na jednání vyplývá z členství ČR ve skupině HDG, která koordinuje protidrogovou 

politiku na úrovni EU a ve vztahu ke třetím zemím a dalším mezinárodním organizacím. 

V rámci členství ČR ve skupině Pompidou Rady Evropy (dále jen „PG“) proběhlo setkání 

stálých korespondentů PG při příležitosti 50. výročí jejího založení. Projednáván byl nový 
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harmonogram příprav nového pracovního programu PG na období 2023 – 2025. ČR byla 

neformálně požádána o spolupráci na přípravě programu a zároveň se stala členem užší 

pracovní skupiny. Setkání bylo dále zaměřeno na report tématu dětí, jejichž rodiče užívají 

drogy. Na tvorbě prezentovaného předmětného reportu participovala i ČR.  

K 50. výročí založení skupiny Pompidou se uskutečnilo setkání za účasti stálých 

korespondentů PG a vysokých představitelů některých států a Rady Evropy, na němž měla 

ČR možnost ovlivnit směrování této skupiny (implementace nového mandátu) a zároveň jí 

bylo umožněno navazovat nové kontakty s odborníky a představiteli států v oblasti politiky 

závislostí. Mimo jiné se konala dvě bilaterální setkání, která se týkala přípravy na CZ PRES 

v 2. pololetí roku 2022 se zástupkyní Generálního sekretariátu Rady EU, při kterém byl 

navázán první kontakt v rámci předsedání HDG a rovněž se zástupcem Evropské komise 

na téma revize mandátu EMCDDA. 

Další ZPC se pořádala za účelem pravidelného setkávání vedoucích národních 

monitorovacích středisek a měla tři části – Pre-Reitox meeting (setkání vedoucích národních 

monitorovacích středisek bez přítomnosti zástupců EMCDDA), Reitox meeting (setkání 

vedoucích NMS se zástupci EMCDDA). ČR je přímým a aktivním účastníkem drogového 

informačního systému EU, účastní se aktivně procesů jeho změny a má možnost ovlivnit 

budoucí podobu sběru a hlášení dat. NMS je nadále zapojené do přípravy výstupů 

EMCDDA. V souvislosti se zaváděním nového směrování EMCDDA pravděpodobně dojde 

k revizi dat hlášených do evropského systému, kterému se NMS bude muset v dlouhodobém 

horizontu přizpůsobit. Nový model by měl být spuštěn v roce 2025, současně bude muset 

zohlednit nový revidovaný mandát EMCDDA, pravděpodobně projednávaný během 

CZ PRES. Na setkání byla schválena finální podoba balíčku pro hlášení dat v roce 2022, 

termíny budou zohledněny v plánu činnosti NMS na příští rok. Rovněž byla podána 

informace o plánovaném rozpočtu EMCDDA pro příští rok a krácení rozpočtu ze strany 

Evropské komise, které bude mít dopad i na spolufinancování aktivit monitorovacích 

středisek v rámci každoroční smlouvy o spolufinancování. Předpokládané krácení rozpočtu 

EMCDDA na rok 2022 se očekává cca o 25 %. V dalších blocích byla diskutována témata 

s konkrétními dopady pro práci monitorovacích středisek (zhodnocení průběhu letošního 

Grant Agreementu, apel na NMS, aby prošla sebehodnocením, přehled o hlášení dat za rok 

2020 apod.).  

6.2 Rezervní fond 

V průběhu roku 2021 nedošlo k žádnému příjmu do rezervního fondu a k 31. prosinci 2021 

tento fond vykazuje nulový zůstatek.  
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6.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů 

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2021 činily 606.670 tis. Kč a v průběhu roku 

byly sníženy o ukončené nároky ve výši 98 tis. Kč, a to s ohledem na delimitaci projektu 

„Koordinace Prioritní oblasti 2 Podpora udržitelné energetiky Strategie EU pro Podunají“ 

spolufinancovaného z nadnárodního programu Interreg Danube, spolu s agendou 

na Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

Do rozpočtu byly v roce 2021 zapojeny nároky v částce 393.191 tis. Kč a čerpány byly 

do výše 196.193 tis. Kč. Největší část ve výši 65.217 tis. Kč byla čerpána na národní dotace 

v oblasti protidrogové politiky, v čerpání následovaly kapitálové výdaje ve výši 46.842 tis. Kč, 

výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje v částce 32.702 tis. Kč a výdaje 

na služby související s ICT ve výši 13.880 tis. Kč. 

Z hlediska srovnání stavu k 1. lednu mezi roky 2022 a 2021 došlo k poklesu nároků o 5,6 % 

na 572.901 tis. Kč. Vyjma platů státních zaměstnanců se meziročně snížily všechny nároky 

z profilujících výdajů. Naopak nároky z neprofilujících výdajů výrazně vzrostly (jedná se 

zejména o nároky v oblasti CZ PRES, jejichž realizace se předpokládá v roce 2022). 

v Kč 

Nároky z nespotřebovaných výdajů 
minulých let 

Stav k 
1.1.2021 

Čerpání k 
31.12.2021 

Stav k 
1.1.2022 

Profilující výdaje celkem 511 800 493,78 164 040 586,53 431 181 189,85 

v tom:       

platy státních zaměstnanců 38 426 798,00 6 968 446,00 43 112 283,00 

platy a ostatní platby za provedenou práci 
kromě platů státních zaměstnanců  

87 325 526,76 25 733 626,00 76 912 827,76 

spolufinancované projekty z rozpočtu EU 64 561 825,47 22 626 511,10 53 992 070,44 

spolufinancované projekty z prostředků FM 12 933 715,56 1 647 834,58 11 285 880,98 

programové financování SMVS  166 660 562,00 32 662 744,63 152 112 730,84 

účelově určené prostředky 68 245 704,54 65 239 034,00 22 179 918,54 

výzkum, vývoj a inovace 73 646 361,45 9 162 390,22 71 585 478,29 

Neprofilující výdaje celkem  94 869 840,25 32 152 500,43 141 719 650,80 

CELKEM 606 670 334,03 196 193 086,96 572 900 840,65 

6.4 Zálohové platby 

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2021 poskytovány. 

V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytovány zálohy na dodávky elektrické energie, 

plynu, tepla, vody a na předplatné časopisů. Dlouhodobá záloha je poskytnuta společnosti 

CCS ve výši 280 tis. Kč na nákup pohonných hmot. U neinvestičních prostředků se jedná 

o běžný způsob placení zálohových plateb, které jsou v intervalech – měsíčně, čtvrtletně, 

pololetně nebo ročně vyúčtovávány. Zůstatky na zálohových účtech hlavní knihy, spojené 

s dodávkou elektrické energie (57 tis. Kč), vody (374 tis. Kč), tepla (531 tis. Kč) a ostatní, 

např. předplatné (25 tis. Kč), budou postupně na základě skutečně spotřebovaných nákladů 
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vyúčtovávány v roce 2022. Poskytování zálohových plateb a jejich vyúčtování probíhá 

v souladu s § 49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K 31. prosinci 2021 činily závazky 

z dodavatelských faktur částku 139 tis. Kč. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2022. 

6.5 Podmíněné pohledávky a podmíněné závazky 

Úřad evidoval k 31. prosinci 2021 krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 

majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce ve výši 80 tis. Kč. Dlouhodobé 

podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení ve výši 252.093 tis. Kč 

(jedná se o vymáhané pohledávky za jednotlivými povinnými v rámci kauzy, související 

s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2009), dlouhodobé podmíněné pohledávky 

ze zahraničních transferů ve výši 9.150 tis. Kč (očekávané platby v rámci operačních grantů 

– podíl EU), krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě 

smlouvy o výpůjčce ve výši 1.604 tis. Kč, dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 

cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce ve výši 9.315 tis. Kč, dlouhodobé podmíněné 

závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku ve výši 47.898 tis. Kč, krátkodobé 

podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 192 tis. Kč a dlouhodobé podmíněné závazky 

z jiných smluv ve výši 204.300 tis. Kč.  

6.6 Opravné položky k majetku 

V podmínkách Úřadu se za významné přechodné snížení hodnoty majetku považuje více 

než 20% snížení hodnoty tohoto majetku. V tomto smyslu Úřad k 31. prosinci 2021 takovou 

opravnou položku neeviduje. 

6.7 Veřejné zakázky 

V roce 2021 nevyhlásil Úřad žádnou významnou veřejnou zakázku s předpokládanou 

hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH. V průběhu roku 2021 bylo zahájeno celkem 

123 veřejných zakázek. Oddělením veřejných zakázek bylo realizováno a dokončeno celkem 

96 veřejných zakázek (z toho byly Dodávky 57, Služby 37 a Stavební práce 2).  

Z tohoto počtu bylo zahájeno 22 nadlimitních veřejných zakázek, z nichž 5 bylo děleno 

na části, 2 veřejné zakázky byly zrušeny a 2 zadávací řízení jsou s koncem lhůty pro podání 

nabídek v roce 2022. Úřad také realizoval 10 podlimitních veřejných zakázek včetně 

2 zjednodušených podlimitních řízení s tím, že 2 z nich byly zrušeny. Rovněž bylo 

realizováno 83 veřejných zakázek malého rozsahu, z toho 27 veřejných zakázky bylo děleno 

na části, 14 bylo zrušeno a 1 výběrové řízení je s koncem lhůty pro podání nabídek v roce 

2022. Dále bylo realizováno 8 zakázek malého rozsahu v tzv. dynamickém nákupním 

systému. Úřad rovněž v roce 2021 realizoval 5 předběžných tržních konzultací 

s potenciálními dodavateli. 
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6.8 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR 

Úřad hospodařil v roce 2021 s objekty jednak pro administrativní účely (Strakova akademie - 

hlavní budova, provozní budova, dále budova Vladislavova), s objekty určenými 

pro protokolární přijetí, pořádání vrcholných státních návštěv a zajištění ubytování 

(Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác, Kramářova vila, vila Hany a Edvarda Benešových 

v Sezimově Ústí), s objektem sloužícím výhradně pro ubytování (Slavíčkova vila), 

skladovacími dílenskými a ubytovacími prostory (provozní areál Chabry) a skladovacími 

a parkovacími prostory (zpevněná plocha Šance).  

Hlavní budova – Strakova akademie (číslo LV 143, k. ú. Malá Strana) 

Výše uvedené objekty nejsou zatíženy žádným věcným břemenem, resp. druhem 

služebnosti, vyjma věcného břemene oprav a údržby spočívající v právu umístění a provozu 

vstupní části technologického zařízení TS888 a kabelové smyčky 22kV, spolu s právem 

přístupu k těmto energetickým zařízením za účelem provozu, oprav a údržby, zřízené 

pro PRE distribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov Praha 5, IČ: 27376516, na základě 

úplatné Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10.05.2005, s právními účinky vkladu 

čj. V-19642/2005-101, ke dni 18.05.2005, a dále dle Ohlášení přechodu oprávnění 

dle zákona č. 670/2004 Sb., čl. II, ze dne 28.05.2010, čj. Z 47978/2010-101, jak je zapsáno 

na LV 143, u KÚ pro Prahu město, pro kat. území Malá strana, vztahující se k pozemku 

parc. č. 680/4 jehož součástí je stavba hlavní budovy s čp. 128 a pozemku parc. č. 680/3, 

na němž se nachází samostatná stavba trafostanice TS 8888. 

Hrzánský palác (číslo LV 139 a číslo LV 209, k. ú. Hradčany) 

Zároveň smlouvou č. 15/281-0 ze dne 07.01.2016 bylo zřízeno věcné břemeno - osobní 

služebnost v rozsahu právo zřízení, provozování, oprav a údržby součásti distribuční 

soustavy – vstupní technologické části velkoodběratelské trafostanice e. č. voTS 8729 

obsahující rozvaděč VN, právo zřízení a údržby obslužného zařízení, právo provádění úprav 

za účelem obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti a odstranění stavby dle čl. III 

smlouvy, na pozemku p. č. 162, k. ú. Hradčany, v rozsahu dle geodetické dokumentace 

č. zakázky 313/2015, ve prospěch společnosti PRE distribuce, a.s., se sídlem Svornosti 

3199/19a, 150 00 Praha 5 Smíchov. Právní účinky zápisu věcného břemene v Katastru 

nemovitostí nastaly ke dni 21.01.2016. Věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH. Zapsáno na listu vlastnictví č. 139, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, 

pro k. ú. Hradčany. 

Smlouvou č. 20/031-0 ze dne 09.09.2021 bylo zřízeno věcné břemeno pozemkové 

služebnosti – právo užívání části pozemku  parc. č. 163/2, k. ú. Hradčany, obec Praha, 
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za účelem provozování a údržby technického zařízení (tří klimatizačních jednotek včetně 

přívodního potrubí a další související technologie) v rozsahu vymezeném v geometrickém 

plánu č. 525-45/2021 vyhotoveném společností GSG spol. s r.o. a potvrzeném Katastrálním 

pracovištěm Praha dne 29.04.2021, ve prospěch Městské části Praha 1, se sídlem 

Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Právní účinky zápisu věcného břemene v katastru 

nemovitostí nastaly ke dni 22.10.2021. Věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou 

za jednorázovou úplatu ve výši 50.920 Kč bez DPH, zapsáno bylo na LV č. 209, k. ú. 

Hradčany, vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 

Praha. 

Šance (číslo LV 139, k. ú. Hradčany) 

Z důvodu odstranění nesouladu skutečného stavu se stavem zapsaným v Katastru 

nemovitostí byla provedena změna způsobu využití pozemků parc. č. 699/1 a parc. č. 699/2 

na „jiná plocha“ (nachází se zde zpevněná plocha k parkování vozidel). 

Jako součást pozemků parc. č. 699/3 a parc. č. 699/4 byly zapsány stavby skladů 

nacházející se na těchto pozemcích s označením „jiná stavba“ a rovněž byla provedena 

změna druhu pozemků na „zastavěná plocha a nádvoří“. 

Kramářova vila (číslo LV 139, k. ú. Hradčany) 

Původní pozemek parc. č. 695 v areálu Kramářovy vily byl rozdělen na následující pozemky 

z důvodu nutnosti zapsání hospodářských staveb, které se na něm nacházejí: 

- parc. č. 695/1 - ostatní plocha, zeleň; 

- parc. č. 695/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku byla zapsána stavba 

bez čp./ev. - jiná stavba (zázemí pro zahradníky); 

- parc. č. 695/3 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku byla zapsána 

pro administrativu bez čp./ev. (zázemí pro Ochrannou službu Policie ČR); 

- parc. č. 695/4  - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku byla zapsána 

víceúčelová stavba bez čp./ev. (byt správce). 

Původní pozemek parc. č. 696 v areálu Kramářovy vily byl rozdělen na následující pozemky 

z důvodu zaměření tenisového kurtu, který se na pozemku nachází: 

- parc. č. 696/1 - ostatní plocha, zeleň;  

- parc. č. 696/2 - ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha (tenisový kurt). 

Změny údajů u výše uvedených pozemků v k. ú. Hradčany byly provedeny v souladu 

se Sdělením MČ Praha 1, Úřad MČ Praha 1, Odbor výstavby, Čj. UMCP1 247682/2018 

ze dne 17.10.2018 ve věci Praha, Hradčany č.p. 212, Gogolova 1 – potvrzení existencí 

staveb, souhlasem se změnou v užívání stavby MČ Praha 1, Úřad MČ Praha 1, Odbor 
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výstavby, čj. UMCP1 115299/2010 ze dne 19.11.2010, a geometrickým plánem č. 450-

125/2018 potvrzeným katastrálním úřadem dne 05.09.2018, a to ke dni 05.12.2018. 

Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 17/338-0 ze dne 06.02.2018 se Úřad 

zavázal v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. ke zřízení služebnosti inženýrské sítě 

ve prospěch Dopravního podniku hl. města Prahy spočívající v umístění přívodního 

kabelového vedení na pozemek parc. č. 693 v k. ú. Hradčany (příjezdová cesta 

ke Kramářově vile) v rámci stavby „Modernizace kabelové sítě Klárov - Špejchar“. V roce 

2019 byl Úřad ze strany Dopravního podniku hl. města Prahy informován o rozhodnutí 

o kolaudačním souhlasu k trvalému užívání stavby „Modernizace kabelové sítě Klárov - 

Špejchar“, které vydal Magistrát hl. města Prahy, Odbor dopravních agend, Oddělení 

speciálního stavebního úřadu, pod čj. MHMP 554602/2019. V návaznosti na toto rozhodnutí 

proběhla jednání mezi Úřadem a Dopravním podnikem hl. města Praha vedoucí k uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti a zahájení řízení u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu. 

Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti byla uzavřena dne 31.08.2020, právní účinky 

zápisu do katastru nemovitostí nastaly ke dni 23.09.2020. 

Chabry (číslo LV 1191, k. ú. Kobylisy) 

Smlouvou č. 21/036-0 ze dne 17.03.2021 bylo zřízeno věcné břemeno osobní služebnosti  

za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – nadzemního vedení VVN 

a telekomunikačního vedení (součást distribuční soustavy) v rozsahu práva zřízení, 

provozování, opravy a údržby součásti distribuční soustavy včetně úprav za účelem její 

obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti a jejího odstranění, ve prospěch 

společnosti PRE distribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5. Rozsah 

věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 2076-69/2017 pro k. ú. Kobylisy, 

schváleném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 

pod č. PGP-5111/2017-101. Právní účinky zápisu věcného břemene v katastru nemovitostí 

nastaly ke dni 01.04.2021. Věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou 

úplatu 2.130 Kč bez DPH, zapsáno bylo na LV č. 1191, k. ú. Kobylisy, vedeném 

u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha. 

 
6.9 Hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání výdajů kapitoly  

Vývoj nákladovosti v období 2017-2021 

     
Základní ukazatele 2017 2018 2019 2020 2021 

Příjmy celkem (v tis. Kč) 81.872 119.713 83.865 58.584 25.377 

Výdaje celkem (v tis. Kč) 971.084 1.096.477 1.173.822 1.032.858 1.086.783 

Běžné výdaje (v tis. Kč) 948.188 1.053.764 1.127.236 1.011.639 1.028.921 
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Vývoj nákladovosti v období 2017-2021 

     
Základní ukazatele 2017 2018 2019 2020 2021 

Mzdové a související výdaje (v tis. Kč) 596.613 575.262 587.223 522.779 531.753 

Výdaje na národní dotace (v tis. Kč) 192.537 238.404 277.332 346.939 347.864 

Běžné výdaje na opravy a údržbu (v tis. Kč) 10.789 119.170 125.272 29.214 23.183 

Kapitálové výdaje (v tis. Kč) 22.896 42.714 46.586 21.219 57.862 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
přepočtený 

673 630 581 490 484 

Výdaje státního rozpočtu (SR) 
celkem (v mld. Kč) 

1.280 1.401 1.552 1.843 1.907 

Podíl celkových výdajů Úřadu vlády ČR na SR 
(v %) 

0,076 0,078 0,076 0,056 0,057 

Základní ukazatele rozpočtu Úřadu jsou uvedeny v číselné řadě let 2017 až 2021. 

V souvislosti s objemem celkových vynaložených výdajů je třeba vzít na vědomí fakt, 

že jejich výše je v jednotlivých letech závislá na počtu a druhu agend, které Úřad v rámci 

plnění úkolů zajišťuje v příslušném období. Znamená to, že nákladovost je tak v přímé 

souvislosti s vynaloženými prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 

práci včetně souvisejících výdajů (povinné pojistné a FKSP), s výdaji na národní dotační 

programy, které jsou poskytovány v oblasti protidrogové politiky a v oblasti lidských práv 

a svobod, výší provozně technických výdajů a investic, a rovněž i s objemem realizovaných 

projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a institucionálních výdajů na výzkum, vývoj 

a inovace. Podíl celkových výdajů Úřadu na celkových výdajích státního rozpočtu 

se v časové řadě posledních pěti let pohybuje v rozmezí od 0,056 % do 0,078 %. 

Hlavní příčinou celkového růstu výdajů jsou zejména výdaje na národní dotace v oblasti 

protidrogové politiky, které se v daném intervalu více než zdvojnásobily. Naopak výdaje 

na platy a související výdaje se v čase snižují návazně na snižování počtu zaměstnanců 

Úřadu. Výdaje na opravy a údržbu a kapitálové výdaje se v čase velmi mění podle 

realizovaných akcí v daných letech (např. v letech 2018 a 2019 byla realizována největší 

část opravy vnějšího pláště Strakovy akademie nebo oprava zdi barokního opevnění podél 

ulic U Bruských kasáren a nábřeží Edvarda Beneše, v roce 2021 byla zahájena úprava 

zahrady Strakovy akademie). Zejména v oblasti správy objektů jsou výdaje na opravy a 

údržbu provázané s kapitálovými výdaji a je nutné je posuzovat společně. 

Příkazci operací prováděli řídící kontrolu podle vnitřních předpisů, které jsou v souladu 

se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 

vyhláškou č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů s tím, že byl kladen důraz 

na dosažení optimálního vztahu mezi účelností, hospodárností a efektivností při nakládání 

s veřejnými prostředky.  
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Z pohledu plnění závazných ukazatelů rozpočtu po změnách nebyly vyčerpány prostředky 

vyčleněné na CZ PRES, kde byl předpoklad většího množství předběžných přípravných 

prací pro CZ PRES. Nevyčerpání disponibilních prostředků bylo způsobeno částečně 

v souvislosti s pandemií covid-19, kdy se z důvodů ztížených osobních jednání přípravné 

práce přesunuly do roku 2022, částečně zdržením procesu příprav vybraných veřejných 

zakázek a jejich následným přesunem do roku 2022. Rovněž bylo plánováno uskutečnění 

více běhů prezenčních školení Generálního sekretariátu Rady EU (dále jen „GSR“), 

která se v závěru roku 2021 přesunula do on-line formátu, tím pádem se nevyčerpaly 

plánované prostředky na letenky, ubytování a catering školitelů GSR. 

6.10 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2021 

Tabulka s čerpáním výdajů Úřadu po jednotlivých čtvrtletích v roce 2021 je uvedena v části 

Ostatní přílohy - příloha č. 12. Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 

bylo nejnižší v prvním čtvrtletí, následovalo čerpání výdajů ve třetím čtvrtletí, dále ve čtvrtém 

čtvrtletí a nejvyšší objem čerpání výdajů byl uskutečněn ve druhém čtvrtletí. Čerpání 

celkových výdajů ve vztahu k rozpočtu po změnách dosáhlo v prvním čtvrtletí 11,0 %, 

ve druhém čtvrtletí 44,9 %, ve třetím čtvrtletí 19,6 % a ve čtvrtém čtvrtletí 27,2 %.  

Nejnižší čerpání výdajů v prvním čtvrtletí bylo způsobeno tím, že jsou zde zahrnuty výdaje 

na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů (zákonné pojistné 

a základní příděl FKSP) pouze za dva měsíce – leden a únor, protože výplaty za měsíc 

březen se promítají do čerpání druhého čtvrtletí, a současně v tomto období byly uvolněny 

prostředky na národní dotace pouze ve výši cca 14.888 tis. Kč, a to v oblasti lidských práv 

a rovnosti žen a mužů. Čerpání ve třetím čtvrtletí bylo druhé v pořadí a převyšuje úroveň 

prvního čtvrtletí o více než 78,3 %. Důvodem velkého rozdílu byly zejména poskytnuté 

národní dotace v objemu 28.263 tis. Kč (v oblasti protidrogové politiky), vyšší výdaje na platy 

zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, kdy oproti prvnímu čtvrtletí byly 

obsaženy platby za tři měsíce, a v neposlední řadě vyšší kapitálové výdaje. Čerpání výdajů 

ve čtvrtém čtvrtletí bylo druhé nejvyšší za celý rok 2021, což je způsobeno především tím, 

že dochází k vyrovnání disproporce ve mzdové oblasti, kdy čerpání zahrnuje prostředky 

na platy zaměstnanců a související výdaje za čtyři měsíce - září až prosinec, dalším 

důvodem pak byl opětovný nárůst kapitálových výdajů. Oproti předcházejícímu čtvrtletí 

výdaje vzrostly o 39,1 %. Nejvyšší objem čerpání výdajů ve druhém čtvrtletí byl zapříčiněn 

uvolněním prostředků na národní dotace v celkové výši 304.807 tis. Kč, a to v oblasti 

protidrogové politiky, podpory lidských práv, rovnosti žen a mužů a zdravotně postižených. 
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6.11 Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti 

zavedeného systému finanční kontroly 

Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit) 

V hodnoceném roce 2021 řídící kontrolu v Úřadu prováděli vedoucí zaměstnanci útvarů 

nebo pověření zaměstnanci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření 

s veřejnými prostředky, v souladu s předpisy. Řídící kontrolu vykonávali v průběhu celých 

operací, tj. od jejich přípravy a schválení (předběžná řídící kontrola), přes průběžné 

sledování až do konečného vyúčtování operací (průběžná řídící kontrola), po následné 

prověření vybraných operací (následná řídící kontrola).  

Předmětem řídících kontrol byly veřejné výdaje i veřejné příjmy a při jejich výkonu byly 

uplatněny schvalovací, operační, hodnotící a revizní postupy v souladu se zákonnými 

předpisy. Součástí řídících kontrol bylo sledování plnění kritérií účelného, hospodárného 

a efektivního vynakládání veřejných prostředků v rámci zavedeného vnitřního kontrolního 

systému Úřadu. 

Předběžnou řídící kontrolu v různých fázích (před vznikem nároku a závazku a po vzniku 

nároku a závazku) zajišťovali příkazci operací, správce rozpočtu a hlavní účetní v souladu 

se stanovenými postupy interní směrnicí o finanční kontrole. Při průběžné řídící kontrole 

hospodaření s veřejnými prostředky příslušní zaměstnanci sledovali zejména dodržení 

stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených 

operací a další úkony spojené s jejich realizací. Při následné řídící kontrole vykonávané 

po vyúčtování operací odpovědní zaměstnanci prověřili a vyhodnotili u vybraného vzorku 

operací zejména údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, zhodnotili dosažené výsledky 

a správnost hospodaření, soulad s právními předpisy, schválenými rozpočty, uzavřenými 

smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení. 

Záznamy o provedení průběžných a následných kontrol zpracovalo v průběhu roku 

12 organizačních útvarů Úřadu. Celkem bylo zpracováno 95 záznamů, z toho 75 

o provedení průběžné řídící kontroly a 20 o výkonu následné řídící kontroly. 2 útvary, 

v jejichž gesci byla dotační řízení, vykonaly průběžné a následné řídící kontroly a případné 

nedostatky řešily ve spolupráci s Oddělením kontroly. Řídící kontroly provedly i 2 útvary 

realizující projekty s podílem financování EU a neshledaly pochybení. V oblasti provozu, 

služeb a při technickém zajištění odpovědní zaměstnanci při řídících kontrolách nezjistili 

žádné významné nedostatky, zjistili několik drobných pochybení v běžném provozu a přijali 

adekvátní opatření. 

Při průběžné řídící kontrole hlavní účetní v 5 případech identifikovala nedodržení 

stanovených postupů při hospodaření s veřejnými prostředky. Jednalo se o nesprávný 

časový okamžik při provedení předběžné řídící kontroly. Příslušní příkazci operace byli 
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na zjištěné nedostatky upozorněni a vyzváni k přijetí opatření k nápravě. Oddělení interního 

auditu si vyžádalo ve vybraných případech od příkazců operací zdůvodnění porušení 

postupů a vyjádření ke konkrétním přijatým opatřením k eliminaci případných dalších chyb 

v procesu předběžné řídící kontroly. 

V hodnoceném roce 2021 Úřad vydal, respektive aktualizoval celkem 31 vnitřních předpisů 

(4 pokyny, 5 rozhodnutí, 11 směrnic a 11 služebních předpisů) s cílem zlepšit fungování 

vnitřního kontrolního systému, reagovat na nové skutečnosti (např. zajištění budoucího 

předsednictví v Radě EU, veřejné zakázky, oblast IT, stravování zaměstnanců). V úpravách 

relevantních předpisů byla zohledněna zjištění z provedených interních auditů.  

Úřad v hodnoceném období vydal pokyn o zásadách pro vyřizování, úhradu a evidenci 

odvodů, penále a pokut, pokyn k postupu při vydávání a používání platebních karet 

nebo pokyn k odpovědnému zadávání veřejných zakázek. Úřad v oblasti IT aktualizoval 

stěžejní směrnici o zásadách užívání informačních systémů a informačních a komunikačních 

technologií. K přípravám na předsednictví v Radě EU Úřad vydal směrnici k zajištění akcí 

v gesci útvarů Úřadu. 

Úřad dále provedl aktualizaci v předpisech pro veřejné zakázky, pro řízení projektů 

a ve směrnicích k dotačnímu řízení v oblasti lidských práv a protidrogové politiky. Změny 

provedl ve směrnicích k zahraničním a tuzemským cestám nebo ve spisovém a skartačním 

řádu a v oblasti stravovacích služeb. Dále Úřad upravil oblast péče o zaměstnance 

v pracovním poměru a státní zaměstnance ve služebním poměru. Úřad v roce 2021 rovněž 

aktualizoval služební předpisy, jako např. změny organizačního řádu a organizační struktury 

nebo předpisy o systemizaci služebních a pracovních míst v Úřadu a Etický kodex. 

Zaměstnankyně Oddělení interního auditu (dále jen „OIA“) v roce 2021 vykonaly celkem 

7 auditů. Z toho 1 audit započatý v roce 2020 byl z personálních důvodů a vlivem výrazného 

vlivu pandemie covid-19 na činnosti Úřadu i OIA ukončen v dubnu roku 2021. Jednalo se 

o audit přístupových práv IT. Dalších 6 auditů bylo vykonáno v souladu se schváleným 

ročním plánem interního auditu, přičemž audit Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární ochrany byl oproti plánu rozdělen na 2 samostatné audity. Audit veřejných 

zakázek byl z kapacitních důvodů přesunut do roku 2022. 

Audity v roce 2021 byly zaměřeny zejména na dodržování právních předpisů a nastavených 

interních postupů v auditovaných oblastech protidrogové politiky, přístupových práv IT, 

spisové služby nebo na nastavení a dodržování postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany. Předmětem auditů bylo rovněž hodnocení řízení rizik 

a vyhodnocení vnitřního kontrolního systému v činnostech Úřadu, spojených s auditovanou 

oblastí. 
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Vykonanými audity nebyla učiněna závažná zjištění dle § 22 odst. 6 zákona o finanční 

kontrole. Z auditů vykonaných v roce 2021 vyplynuly dílčí nedostatky týkající se nesouladu 

postupů s předpisy, neefektivních nebo nekoncepčních postupů nebo nedostatečně 

stanovených kontrolních mechanismů v auditovaných oblastech. Interní audit na základě 

auditů identifikoval rizika při výkonu řídící kontroly, v nenastavení či nedostatečném 

nastavení vnitřních předpisů nebo administrativní pochybení. Dílčí pochybení interní audit 

zjistil např. v nastavení činností Odboru protidrogové politiky a v jím řízeném projektu 

Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky, 

při kontrolní činnosti nebo při školeních bezpečnosti práce a požární ochrany, při řízení 

a identifikaci rizik, při řízení přístupových práv do IT systémů, při výkonu agendy spisové 

služby. Výsledky auditů byly s auditovanými útvary řádně projednány. Při následném auditu 

interní auditoři ověřili míru plnění přijatých opatření k nápravě u auditů vykonaných 

v předchozím období. 

V návaznosti na zjištěné nedostatky interní auditoři navrhli celkem 81 doporučení. 

Doporučení směřovala k systému řízení rizik, k systémovému nastavení či ke zvýšení 

efektivity a posílení kontrolních mechanismů, k aktualizacím vnitřních předpisů, ke stanovení 

a dodržování povinností a odpovědností v auditovaných oblastech, k pravidelnému 

vyhodnocování činností aj. K navrženým doporučením přijali příslušní vedoucí zaměstnanci 

konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě zjištěných nedostatků, z nichž část 

byla již v roce 2021 splněna.  

Součástí činností interního auditu byly také konzultační a poradenské služby útvarům Úřadu, 

především při aktualizaci vnitřních předpisů a při identifikaci a hodnocení rizik. V roce 2021 

se OIA podílelo ve spolupráci s personálním odborem na vstupním školení pro nové 

zaměstnance v rámci převzaté agendy boje s korupcí. 

Vyhodnocení výsledků finančních kontrol 

Oddělení kontroly ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky, Odborem lidských práv 

a ochrany menšin a Odborem rovnosti žen a mužů vykonali v průběhu roku 2021 v souladu 

s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční 

kontrole“), veřejnosprávní kontroly (dále jen „kontroly“) u příjemců veřejné finanční podpory 

poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Rozhodnutí“) 

z kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 

2021. 

Neinvestiční dotace byly poskytnuty ze státního rozpočtu územně samosprávným celkům 

(kraje, obce) a nestátním neziskovým organizacím, příp. jiným právním subjektům, 

a to na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky, lidských práv a ochrany menšin, 
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podpory kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací 

či rovnosti žen a mužů. 

U příjemců dotací byly prověřeny zejména údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, 

dodržování právních předpisů a podmínek stanovených v Rozhodnutí. Kontroly byly rovněž 

zaměřeny na odhalování podezření nasvědčujících tomu, že při hospodaření s finančními 

prostředky a majetkem došlo ke spáchání trestných činů, či podezření z porušování 

rozpočtové kázně příjemců dotací podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů. V kontrolním vzorku byly zastoupeny všechny dotační programy administrované 

Úřadem. Kontroly byly v roce 2021 vykonávány převážně tzv. dálkovým způsobem, 

a to s ohledem na epidemiologickou situaci v České republice související s pandemií covid-

19. Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2021 zaměřené na kontrolu finančních prostředků 

poskytnutých příjemcům dotací na projekty realizované v roce 2020. Úřad v roce 2020 

poskytl dotace na celkem 372 projektů, a to v celkové výši 353.310.972 Kč, přičemž v rámci 

76 následných kontrol byl prověřen objem poskytnutých finančních prostředků ve výši 

61.136.023 Kč, tj. 17,30 %. K 25.01.2022 byly ukončeny všechny veřejnosprávní kontroly. 

V roce 2021 Oddělení kontroly uplatňovalo ustanovení § 14f zákona o rozpočtových 

pravidlech a v případě porušení podmínek Rozhodnutí zasílalo příjemcům dotací Výzvu 

k vrácení dotace nebo její části. Oddělení kontroly v roce 2021 ze 76 ukončených kontrol 

zjistilo v 16 případech porušení podmínek daných Rozhodnutím a následně zaslalo 

kontrolovaným osobám Výzvy k vrácení dotace nebo její části v celkovém objemu 

833.144,93 Kč. Ve 14 případech byly výzvy uhrazeny ve stanovených lhůtách, 

a to na příjmový účet Úřadu. Ve 2 případech nebyly Výzvy k vrácení dotace nebo její části 

kontrolovanými osobami uhrazeny a byly zaslány podněty s podezřením na porušení 

rozpočtové kázně dle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech místně příslušným finančním 

úřadům, oprávněným uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě.  

K nejčastějším nedostatkům při čerpání dotací patřilo použití finančních prostředků 

na úhradu nákladů, které nebyly součástí specifikace položek rozpočtu dotace uvedených 

v Rozhodnutí, či překročení schváleného podílu státních zdrojů ke krytí skutečně 

vynaložených celkových nákladů projektu. Dále patřilo k častým nedostatkům použití 

finančních prostředků na osobní náklady, které nebyly shodné s druhem vykonávané práce 

a popisem činností uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, resp. upravené žádosti 

o poskytnutí dotace, či překročení maximální výše hodinové odměny stanovené 

v Rozhodnutí a použití finančních prostředků na náklady, které nebyly náklady kalendářního 

roku, na který byly dotace poskytnuty. 
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Externí kontrola 

V roce 2021 byly zahájeny, prováděny či ukončeny tyto externí kontroly, audity a šetření: 

- NKÚ ukončil dne 30.08.2021 kontrolní akci č. 20/18 „Peněžní prostředky určené k plnění 

národních cílů strategie Evropa 2020“. Na žádost Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen 

„MMR“) zpracoval Úřad podkladový materiál, který připravuje MMR pro jednání vlády. 

Cílem předkládaného materiálu je navrhnout a přijmout vhodná opatření v oblastech, 

kde shledává NKÚ nedostatky (příprava podkladů a informací o plnění národních 

strategických cílů strategie Evropa 2020; zajištění analytických informací a přínosu ESI 

fondů k plnění cílů strategie Evropa 2020). 

- NKÚ ukončil dne 19.04.2021 kontrolní akci č. 20/12 „Peněžní prostředky státu 

poskytované na programy protidrogové politiky“. Vláda přijala ke kontrolnímu závěru 

NKÚ dne 25.10.2021 usnesení č. 932, kterým uložila vedoucí Úřadu realizovat opatření 

ke zjištěním NKÚ a informovat vládu do 6 měsíců od přijetí usnesení o jejich plnění 

(duben 2022). 

- Ústřední registr Národního bezpečnostního úřadu realizoval dne 02.03.2021 audit 

(inspekce) v Oddělení vnitřní bezpečnosti/Registru Úřadu. Výsledky auditu byly zaslány 

v utajovaném režimu a evidovány v tajné spisovně Úřadu. 

- Auditní orgán Ministerstva financí provedl ve dnech 22.02.2021–20.04.2021 audit 

operace projektu „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, 

ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády“. V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné 

zjištění. 

- Finanční úřad pro hl. m. Prahu provedl ve dnech 22.04.2021-08.07.2021 na základě 

podnětu Ministerstva práce a sociálních věcí daňovou kontrolu se zaměřením 

na dodržování rozpočtové kázně při realizaci Žádosti o platbu č. 7 a č. 8 projektu 

„Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové 

politiky“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035. Finanční úřad pro hl. m. 

Prahu při kontrole nezjistil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 44 odst. 1 

zákona o rozpočtových pravidlech. 

- Finanční úřad pro hl. m. Prahu zahájil dne 27.04.2021 daňovou kontrolu na základě 

podnětu MMR. Kontrola se týká podezření na porušení rozpočtové kázně při čerpání 

poskytnutých finančních prostředků v rámci Operačního programu Technická pomoc 

na projekt reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000079 „Evaluace příspěvku ESI fondů k 

plnění strategie Evropa 2020“.  

- Finanční úřad pro hl. m. Prahu zahájil dne 16.08.2021 daňovou kontrolu na základě 

podnětu NKÚ v návaznosti na kontrolní akci NKÚ č. 20/18. Kontrola se týká podezření 

na porušení rozpočtové kázně v souvislosti s nenaplněním účelu projektu „Evaluace 

příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020“. 
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- Finanční úřad pro hl. m. Prahu zahájil dne 16.11.2021 daňovou kontrolu na základě 

podnětu Ministerstva práce a sociálních věcí. Kontrola se týká podezření na porušení 

rozpočtové kázně v souvislosti s realizací projektu „Implementace Vládní strategie 

pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020.“ 

- Národní archiv zahájil dne 11.02.2020 kontrolu výkonu spisové služby. Na podzim 2021 

provedl Národní archiv několik návštěv Úřadu, v rámci kterých si vyžádal doplnění 

podkladů a poté se 08.10.2021 uskutečnily osobní schůzky se zástupci několika útvarů 

Úřadu. Kontrola nebyla v roce 2021 ukončena. 

7. Závěr 

Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen. Oblast všech 

stanovených závazných ukazatelů byla splněna, a to tak, aby byly zajištěny podmínky 

pro práci vlády, předsedy vlády, poradních a pracovních orgánů vlády včetně organizačních 

útvarů Úřadu.  
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Přílohy 
 
1. Tabulky podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů  

Tabulka č. 1 a   Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby 

Tabulka č. 1 b  Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění 

Tabulka č. 2  Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 

Tabulka č. 3   Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

Tabulka č. 4  Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací 

Tabulka č. 5  Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým 

organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) 

krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly 

Tabulka č. 6  Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních 

výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly 

Tabulka č. 7   Výdaje účelově určené na programové financování  

Tabulka č. 8  Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

nebo finančních mechanismů 

Tabulka č. 9   Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby 

za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů 

financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních 

mechanismů čerpané v roce 2021 

Tabulka č. 10  Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

nebo finančních mechanismů 
 

  

2. Ostatní přílohy  

Příloha č. 1 Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými 

závislostmi za roky 2017–2021 dle podseskupení položek rozpočtové skladby  

Příloha č. 2 Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2017–2021 dle podseskupení 

položek rozpočtové skladby  

Příloha č. 3 Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2017–

2021 dle podseskupení položek rozpočtové skladby  

Příloha č. 4 Srovnání výdajů kapitoly za roky 2017–2021 dle jednotlivých paragrafů  

Příloha č. 5 Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2021 

Příloha č. 6 Podrobná specifikace běžných výdajů v roce 2021 

Příloha č. 7 Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2021 

Příloha č. 8 Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) v oblasti 

protidrogové politiky v roce 2021 

Příloha č. 9 Přehled dotací poskytnutých v programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti v roce 2021 

Příloha č. 10 Přehled příjemců dotací v dotačním programu Podpora implementace Evropské 

charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2021 

Příloha č. 11 Přehled dotací poskytnutých v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit 

nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2021 

Příloha č. 12 Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2021 

Příloha č. 13 Organizační schéma platné k 31.12.2021 




























































































