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Seznam použitých zkratek: 

ČTK  Česká tisková kancelář 

DAP  Databáze politik Evropské unie 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EDS Evidenční dotační systém 

EFSQ  Evropský průzkum adiktologických služeb ve vězení  

EPSO European Personnel Selection Office 

eKLEP Elektronická knihovna legislativního procesu 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské   

monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti) 

ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 

EU   Evropská unie 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb  

HDG  Horizontální skupina pro drogy Rady EU  

IBM SPSS  Prediktivní analytický software 

ICT   Informační a komunikační technologie 

MF   Ministerstvo financí   

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NEPT Program profesionálních stáží pro národní experty 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

NMS  Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

ODok  Informační systém „Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy“ 

o.p.s.  Obecně prospěšná společnost 

OPTP  Operační program Technická pomoc 

OPZ  Operační program Zaměstnanost 

OSN  Organizace spojených národů 

REITOX Evropská informační síť o drogách a drogových závislostech 

RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

SEZ  Sekce pro evropské záležitosti 

SMVS  Správa majetku ve vlastnictví státu  

ÚV   Úřad vlády České republiky 

VaVaI  Výzkum, vývoj a inovace 

VPS  Kapitola Všeobecná pokladní správa 

VEMA   Personální a mzdový informační systém 

ZPC  Zahraniční pracovní cesta 

z.s.  Zapsaný spolek 
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Hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2020 

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 především 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. Závazné ukazatele a jejich úpravy 

Zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 byly stanoveny 

celkové příjmy Úřadu ve výši 30.480 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 1.091.826 tis. Kč. 

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 2020 plnil. 

2.1 Příjmy celkem 

Závazný ukazatel „Příjmy celkem“ byl stanoven ve výši 30.480 tis. Kč a v průběhu roku 2020 

nedošlo k jeho změně. 

 

 

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 1.091.826 tis. Kč byl v úhrnu navýšen o 76.701 tis. Kč, 

přičemž změny se týkaly navýšení prostředků určených na: 

- realizaci aktivit souvisejících s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů 

do Evropské komise a s financováním odborných seminářů v rámci Strategie podpory 

Čechů v institucích EU posílením z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“);  

- navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové politiky podle 

usnesení vlády č. 1221/2020 z kapitoly VPS. 

Současně byl rozpočet výdajů Úřadu snížen celkem o 16.322 tis. Kč, protože z rozpočtu 

Úřadu byly převedeny prostředky do rozpočtu kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví 

(spolufinancování realizace konkrétních projektů protidrogové politiky v roce 2020, které jsou 

zajišťovány příspěvkovými organizacemi Ministerstva zdravotnictví), do rozpočtu kapitoly 

322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (zajištění a dodání dezinfekčních prostředků 

v souvislosti s koronavirovou krizí) a k posílení rozpočtu kapitoly 361 – Akademie věd České 

republiky (vývojem přístrojů pro detekci koronaviru, respirátorů, ochranných štítů, přístrojů 

na podporu dýchání a testováním vzorků na přítomnost koronaviru, vznikly této kapitole 

neplánované výdaje, které musela realizovat na úkor jiných plánovaných výdajů). 

Celkově tak došlo ke změnám schváleného závazného ukazatele „Výdaje celkem“ ve výši 

+ 60.379 tis. Kč.  

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 3 systemizovaných 
pracovních míst a současně vytvoření 3 systemizovaných služebních míst) s účinností 
od 1. září 2020, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 862/2020;  

- posílení investičních výdajů v programovém financování na vrub prostředků na platy 
zaměstnanců na služebních i pracovních místech, povinného pojistného 
a institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace v souvislosti s usnesením 
rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 453 ze dne 6. října 2020; 

- zajištění české části spolufinancování grantu od Evropského monitorovacího centra 
pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“). 

Rozpočet výdajů po změnách činil 1.152.205 tis. Kč. Podrobný přehled rozpočtových 

opatření s jejich stručnou charakteristikou je uveden v části Ostatní přílohy - příloha č. 5. 

3. Specifické ukazatele rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR 
stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2020 

3.1 Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 
celkem 

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly příjmy celkem stanoveny ve výši 30.480 tis. Kč, 

v tom příjmy z rozpočtu EU v částce 25.410 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních 

mechanismů ve výši 3.570 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy v částce 1.500 tis. Kč, přičemž 



5 
 

v průběhu roku nedošlo k jejich změně. Skutečné příjmy k 31. prosinci 2020 dosáhly objemu 

58.584 tis. Kč, tzn. 192,2 % schváleného rozpočtu.  

Struktura příjmů celkem  
                                               v tis. Kč 

 

Položka (seskupení položek) 

Schválený Rozpočet Plnění  Plnění  

rozpočet po změnách k 31.12. 
2020 

v % 
2020 2020 

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

800 800 1.161 145,1 

22 Přijaté sankční platby a vratky transferů   149 x 

23 
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 
a ostatní nedaňové příjmy                 

700 700 244 34,9 

  Nedaňové příjmy – celkem 1.500 1.500 1.554 103,6 

4118 
Neinvestiční převody z Národního fondu 
(spolufinancované projekty) 

9.285 9.285 51.181 551,2 

4218 
Investiční převody z Národního fondu 
(spolufinancované projekty) 

19.695 19.695  x 

4151 
Neinvestiční přijaté transfery od cizích 
států (OP Danube) 

  1.676 x 

4153 
Neinvestiční transfery přijaté od 
Evropské unie (granty) 

  4.173 x 

Příjmy celkem 30.480 30.480 58.584 192,2 

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky z rozpočtu EU a z prostředků 

finančních mechanismů ve výši 57.030 tis. Kč. Z této částky byly na příjmový účet Úřadu 

poukázány z Národního fondu Ministerstva financí prostředky ve výši 51.181 tis. Kč. Jednalo 

se o prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 15.103 tis. Kč – 

z projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", 

z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 31.749 tis. Kč – z projektů „Systémové 

zajištění sociálního začleňování“, „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 

v rámci integrované protidrogové politiky“, " Implementace Vládní strategie pro rovnost žen 

a mužů v České republice na léta 2014-2020 a související aktivity" a z Operačního programu 

Technická pomoc ve výši 3.996 tis. Kč – z projektů „Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění 

strategie Evropa 2020“ a „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, 

ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“. Z prostředků finančních mechanismů 

se jednalo o příjmy ve výši 333 tis. Kč v rámci projektu „Posilování kapacit v oblasti prevence 

domácího a genderově podmíněného násilí“. Dále se jednalo o prostředky přijaté od cizích 

států ve výši 1.676 tis. Kč v rámci projektu „Koordinace Prioritní oblasti 2 Podpora udržitelné 

energetiky Strategie EU pro Podunají“ z programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube. 

Do příjmů byly rovněž převedeny prostředky z rozpočtu EU na granty a komunitární projekty 

celkem ve výši 4.173 tis. Kč. Jednalo se o prostředky od Evropského monitorovacího centra 

pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) v celkové výši 2.167 tis. Kč. Z tohoto 
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objemu byly prostředky ve výši 1.253 tis. Kč určeny na pokrytí 50 % realizovaných výdajů 

odborem protidrogové politiky v roce 2020 - Národním monitorovacím střediskem pro drogy 

a závislosti, a prostředky ve výši 914 tis. Kč, které tvořily doplatek vyúčtování grantu 

„EMCDDA“ za rok 2019. Úřad také přijal do příjmů prostředky z projektu „Prevence HIV mezi 

injekčními uživateli drog – HA REACT“ ve výši 1.209 tis. Kč a z projektu „Evropa pro občany“ 

ve výši 797 tis. Kč (v tom 662 tis. Kč příjem za rok 2020 a 135 tis. Kč doplatek za rok 2019). 

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery, které byly rozpočtovány 

ve výši 1.500 tis. Kč, byly naplněny v objemu 1.554 tis. Kč, tj. plnění na 103,6 %. Jedná 

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.     

 Srovnání příjmů kapitoly Úřadu za roky 2016 až 2020 

           v tis. Kč 

  
Skutečnost 

2016 
Skutečnost 

2017 
Skutečnost 

2018 
Skutečnost 

2019 
Skutečnost 

2020 

Příjmy 20.310 81.872 119.713 83.865 58.584 
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Srovnání příjmů Úřadu za roky 2016 až 2020 podle druhu příjmů je uvedeno 
v následující tabulce a grafu.  

     v tis. Kč 

 Příjmy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Příjmy – ostatní nedaňové 2.528 2.845 2.454 5.721 1.554 

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 72 86    

Neinvestiční transfery EU 5.033 3.905 5.839 2.155 4.173 

Neinvestiční transfery od cizích států   697 671 1.676 

Neinvestiční převody z NF 11.832 75.036 110.723 75.318 51.181 

Převody z RF OSS 845     

Příjmy celkem 20.310 81.872 119.713 83.865 58.584 

 

 

 

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

spolufinancovaných z rozpočtu EU (převody z Národního fondu), a to v závislosti na průběhu 

realizace jednotlivých spolufinancovaných projektů.  

3.2 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR  
                                                                                                                                          v tis. Kč 

Výdaje 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

změnách 

Čerpání k 
31.12.2020 

včetně 
nároků                     
a grantů 

Čerpání            
v % 

Běžné výdaje celkem 982.497 973.469 1.011.639 103,9 

z toho:     

           platy a ostatní platby za provedenou práci 384.824 325.128 388.629 119,5 

           národní dotace (neinvestiční transfery) 287.500 349.314 346.939 99,3 

Kapitálové výdaje celkem 109.329 178.736 21.219 11,9 

VÝDAJE CELKEM 1.091.826 1.152.205 1.032.858 89,6 
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Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.091.826 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF 

upraven na částku 1.152.205 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů činil 1.409.603 tis. Kč a byl 

tvořen rozpočtem po změnách ve výši 1.152.205 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů 

minulých let ve výši 255.789 tis. Kč a ostatními mimorozpočtovými prostředky ve výši 

1.609 tis. Kč (grant „EMCDDA“ 947 tis. Kč a projekt „Evropa pro občany“ 662 tis. Kč). 

Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 1.032.858 tis. Kč, tj. 89,6 % rozpočtu po změnách 

a 73,3 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 

834.031 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 197.582 tis. Kč 

a ostatní mimorozpočtové prostředky v částce 1.245 tis. Kč z grantu „EMCDDA“ a z projektu 

„Evropa pro občany“. 

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 723.602 tis. Kč byl po provedení rozpočtových opatření upraven 

na částku 752.695 tis. Kč. Jednalo se o navýšení prostředků určených na realizaci aktivit 

souvisejících s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů do Evropské komise 

a s financováním odborných seminářů v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU 

posílením z kapitoly VPS. Dále se jednalo o posílení investičních výdajů v programovém 

financování na vrub institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace v souvislosti 

s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 453 ze dne 6. října 2020. 

Současně se jednalo o snížení výdajů převodem prostředků na MPO souvisejících 

se zajištěním a dodáním dezinfekčních prostředků v souvislosti s koronavirovou krizí. 

Rovněž došlo ke snížení výdajů tohoto ukazatele ve prospěch druhého specifického 

ukazatele „Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“, a to v souvislosti 

se zajištěním české části grantu „EMCDDA“. Další úprava byla uskutečněna bez finanční 

změny tohoto specifického ukazatele - jednalo se o zabezpečení změny systemizace 

služebních a pracovních míst v Úřadu s účinností od 1. září 2020 dle usnesení vlády 

č. 862/2020. V rámci rozpočtu výdajů tohoto ukazatele byly zapojeny ostatní 

mimorozpočtové zdroje v celkové výši 662 tis. Kč z projektu „Evropa pro občany“ a nároky 

z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 119.649 tis. Kč. Konečný rozpočet 

tohoto ukazatele ve výši 873.006 tis. Kč byl čerpán v objemu 597.327 tis. Kč a nedočerpány 

tak byly výdaje ve výši 275.679 tis. Kč. Jednalo se zejména o  investiční prostředky v rámci 
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informačního systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu (dále 

jen „SMVS“) – zpoždění realizace zakázek rekonstrukce zahrady Strakovy akademie včetně 

projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie - výměna 

nepropustných povrchů na propustné“ spolufinancovaného v rámci Operačního programu 

Životní prostředí a navazující zakázky k zabezpečení perimetrické ochrany objektu Úřadu, 

modernizaci zasedacího sálu vlády a předsálí, modernizaci tiskového sálu, obnovu 

gastroprovozu závodního stravování v hlavní budově Úřadu a částečně i investiční zakázky 

v oblasti ICT. Dále se jednalo o prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci 

včetně souvisejících výdajů na povinné pojistné a základní příděl fondu kulturních 

a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“), prostředky na opravy a údržbu, cestovné a výdaje 

na realizaci projektu „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI 

a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“ spolufinancovaného z Operačního programu 

Technická pomoc (dále jen „OPTP“)  

„Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“ 

Specifický ukazatel byl rozpočtován ve výši 368.224 tis. Kč a po provedení rozpočtových 

opatření činil rozpočet po změnách 399.510 tis. Kč. Úpravy rozpočtu tohoto ukazatele 

ovlivnilo zejména navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové 

politiky podle usnesení vlády č. 1221/2020 z kapitoly VPS. Dále se jednalo o navýšení 

výdajů tohoto ukazatele na vrub specifického ukazatele „Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“, 

a to v souvislosti se zajištěním české části grantu „EMCDDA“. Naopak ke snížení 

specifického ukazatele vedl přesun prostředků na Ministerstvo zdravotnictví 

na spolufinancování realizace konkrétních projektů protidrogové politiky, dále pak posílení 

průřezového ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování 

EDS/SMVS celkem“ na úkor průřezového ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 

celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“ 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 ostatní mimorozpočtové zdroje v celkové výši 947 tis. Kč z grantu „EMCDDA“ 

a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 128.943 tis. Kč. Konečný 

rozpočet tohoto ukazatele ve výši 529.399 tis. Kč byl čerpán v objemu 430.064 tis. Kč 

a nedočerpány tak byly výdaje celkem ve výši 99.335 tis. Kč.  

Nedočerpání prostředků bylo tvořeno zejména výdaji na Program protidrogové politiky, 

institucionálními výdaji na výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“) včetně mzdových 

a souvisejících prostředků a výdaji na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU 

a z prostředků finančních mechanismů (dále jen „FM“). Jednalo se zejména o projekty 

„Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové 
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politiky“ a „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 

2014-2020 a související aktivity“ spolufinancované v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a projekt „Posilování kapacit a metodologická podpora 

v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ spolufinancovaný z finančních 

mechanismů (dále jen „FM“). 

Do specifického ukazatele jsou zahrnuty: 

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

Program protidrogové politiky (stejnojmenný průřezový ukazatel). 

- 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 zdravotně postižených“, „Podpora veřejně 

prospěšných aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů“ a „Podpora kapacit 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“, „Systémová podpora společné evropské politiky 

podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“, „Posilování kapacit 

a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ 

a „Snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v České republice“.  

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

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

romské integrace do roku 2020 a financování národních dotačních programů Rady vlády 

pro záležitosti romské menšiny – „Podpora terénní práce“, „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. 

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

V rámci tohoto specifického ukazatele nebyly pro rok 2020 rozpočtovány prostředky státního 

rozpočtu. K zajištění výdajů na platy zaměstnanců zabezpečující přípravu výkonu 

předsednictví ČR v Radě EU, včetně povinného pojistného a základního přídělu do fondu 

kulturních a sociálních potřeb, byly zapojeny prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů 

v objemu 7.197 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 5.467 tis. Kč. 

3.2.1 Běžné výdaje 

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 982.497 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF 

upraven na částku 973.469 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 1.011.639 tis. Kč, tj. 103,9 % 

rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly zapojeny prostředky z nároků 
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z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 223.046 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové 

prostředky k zabezpečení projektu „Evropa pro občany“ a grantu „EMCDDA“ ve výši 

1.609 tis. Kč. Konečný rozpočet běžných výdajů tak činil 1.198.124 tis. Kč. Na čerpání 

běžných výdajů se nejvýrazněji podílí výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci 

ve výši 388.629 tis. Kč a s nimi související výdaje – povinné pojistné ve výši 127.605 tis. Kč 

a FKSP ve výši 6.545 tis. Kč. Ve mzdové oblasti tak byly vynaloženy prostředky celkem 

ve výši 522.779 tis. Kč, tj. 51,7 % čerpání běžných výdajů. Další významný objem prostředků 

byl vynaložen na národní dotace v oblasti protidrogové politiky a v oblasti lidských práv 

a ochrany menšin poskytnuté především nestátním neziskovým organizacím, obcím 

a krajům ve výši 346.939 tis. Kč, tj. 34,3 % běžných výdajů. Dále se jednalo o výdaje 

na opravu a údržbu celkem ve výši 29.214 tis. Kč (zejména na dokončení opravy vnějšího 

pláště Strakovy akademie a oplocení), o náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní 

funkce a náhrady v době nemoci (2.881 tis. Kč), prostředky na zabezpečení realizace 

spolufinancovaných projektů bez mzdových a souvisejících výdajů (2.197 tis. Kč) 

a na  institucionální výdaje na VaVaI bez mzdových a souvisejících výdajů (4.901 tis. Kč). 

Zbývající běžné výdaje (102.728 tis. Kč) na ostatní provozně technické činnosti 

a na zabezpečení agend Úřadu. Podrobná specifikace běžných výdajů je uvedena v části 

Ostatní přílohy - příloha č. 6. 

Komentář k vybraným položkám běžných výdajů 

Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu 

Rozpočet stanovený ve výši 15.605 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven 

na 15.479 tis. Kč. Čerpání celkem činilo 15.068 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných 

výdajů v částce 3.193 tis. Kč. Jednalo se především o pořízení drobného hmotného 

dlouhodobého majetku do objektů Úřadu (závěsy, záclony, kancelářská a konferenční křesla 

a židle, skříně, regály, chladničky, mikrovlnné trouby, kávovary, rychlovarné konvice, digitální 

teploměry, ozonér, podlahové dezinfekční stojany). Dále jednalo nákup bezdotykových 

zásobníků, dávkovačů dezinfekčních roztoků včetně náhradních dílů, nádob na medicinální 

odpad, sanitárních doplňky na WC, nákup kancelářských potřeb, nákup spotřebního 

polygrafického materiálu včetně xerografického papíru, nákup truhlářského, instalatérského, 

zámečnického a elektro materiálu, hasicích přístrojů, úklidových, hygienických a čisticích 

prostředků, ochranných pracovních pomůcek. Rovněž i nákup prostředků nutných 

pro celoroční úpravu zahrad v jednotlivých objektech Úřadu (chemické postřiky a hnojiva, 

zemina, rašelina, stromy, keře) a na květinovou výzdobu zejména při významných akcích 

pořádaných v objektech Úřadu, vázané kytice i pietní věnce. V oblasti autodopravy 

se jednalo o nákupy pneu, závaží, autokosmetiky, prostředků na údržbu vozidel 

a provozních kapalin. V rámci oblasti informačních technologií byly pořízeny tablety, 
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počítačové sestavy, notebooky s příslušenstvím, stolní tiskárny, tiskárny štítků, zabezpečené 

USB disky, dále nákup spotřebního materiálu - tonery, webkamery, media, tokeny, barvící 

pásky a štítky do tiskáren čárových kódů, materiál do frankovacího stroje, LTO pásky, patch 

kabely UTP a další IT materiál. V oblasti komunikačních technologií byly prostředky 

vynaloženy na pořízení kancelářské a telefonní techniky – rozhlasová ústředna včetně 

hlásky, modemy, mobilních telefony, mobilní stojany na TV a LCD displejů, a rovněž 

za nákup spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku, multifunkční kopírovací stroje, 

telefonní techniku a ozvučovací techniku; jednalo se o pořízení zásobníků tonerů, vývojnic, 

válcových jednotek, zapékacích jednotek, odpadních nádobek do kopírovací techniky 

a baterií do kancelářské a ozvučovací techniky. Rovněž se jednalo o nákup materiálu 

výrobní povahy jak pro Eurocentra, tak i pro některé projekty spolufinancované z rozpočtu 

EU.   

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie 

Rozpočet stanovený ve výši 19.462 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 

18.986 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 14.728 tis. Kč. Nejvyšší část představují výdaje 

za nákup elektrické energie ve výši 10.102 tis. Kč, dále potom za dodávku plynu, 

za pohonné hmoty, vodné, stočné a teplo. 

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb 

Stanovený rozpočet ve výši 74.811 tis. Kč byl upraven rozpočtovými opatřeními na částku 

73.022 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 64.528 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných 

výdajů v částce 16.554 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, 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 zabezpečení aplikační podpory ekonomického systému SAP a výdaje 

na servisní smlouvy - na zálohovací systém, na servis záložních zdrojů napájení, na síťová 

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

systém webových stránek, na službu fulltextové indexace webů, na servisní podporu 

systémů HCL Domino/Notes, na podporu provozu Intranetu, na zařízení mikrovlnných spojů, 
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na podporu antivirových produktů, na aplikační firewall, na zařízení pro správu logů, nový 

responsivní design modulu pro vánoční ankety, instalační a konfigurační práce v rámci nově 

dodaných řešení, implementace M365 v prostředí Úřadu apod. 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 licencí HCL, podpora licencí IBM, 

podpora licencí Microsoft, podpora řešení dvoufaktorové autentizace, podpora HW aplikační 

FW. Mezi další služby, které byly realizovány, patří 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 Symantec, podpora licencí Adobe Photoshop, Newton Dictate, podpora 

licencí k aplikaci CastIS, podpora knihovního systému Clavius, nasazení a konfigurace 

nového helpdeskového systému, demontáž docházkových terminálů v objektu Kodaňská. 

V neposlední řadě se jednalo o oblast komunikace o evropských záležitostech, a to zejména 

o služby související se zajištěním technické podpory Euroskop.cz, služby k nájmu 

Eurocenter, údržby hlasových služeb Eurofonu, využívání databáze zpráv a obrazových 

zpráv ČTK, monitoring legislativy. 

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy 

Schválený rozpočet ve výši 54.703 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 

52.314 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 32.849 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných 

výdajů v částce 397 tis. Kč. Největší část prostředků byla použita na dokončení opravy 

vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení ve výši 23.444 tis. Kč. Další prostředky byly 

čerpány na údržbu a opravu všech objektů Úřadu – jednalo se o opravu a údržbu stavebních 

konstrukcí, práce zednické, zámečnické, elektrikářské, lakýrnické a malířské práce, pokládky 

podlahových krytin, dlaždičské práce, opravy žaluzií, zemní práce z důvodu havarijní opravy 

vodovodního potrubí v objektu Chabry, oprava topného systému vody v Sezimově Ústí, 

odstranění nebezpečného stavu opěrných zdí Kramářovy vily, oprava podlahy v garážích 

provozní budovy Strakovy akademie, oprava schodiště u vládní kuchyně, oprava pletiva 

a nátěr vrat v Sezimově Ústí, sanace vlhkého zdiva u Kramářovy vily. Dále se jednalo 

o údržbu plynových kotlů, havarijní výměnu ohřívače teplé užitkové vody v objektu 

Vladislavova, výměnu baterií u nouzového osvětlení v Hrzánském paláci, výměnu ložisek 

setrvačníku v energetickém centru Strakovy akademie, drobné opravy výtahů v objektech 

Úřadu, na opravy a údržbu produkčních tiskových, kopírovacích a polygrafických strojů 

umístěných na pracovišti polygrafie - Konica Minolta Bizhub Press C8000, Konica Minolta 

Bizhub C360, Xerox, Océ Varioprint, stroj na americkou vazbu, stroj RISOGRAPH, lepičky, 
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řezačky a dokončovací zařízení, V oblasti ICT se jednalo o opravu zdroje radioreléového 

přenosového systému v Kramářově vile, opravy a údržbu multifunkční kopírovací, 

kancelářské, satelitní televizní techniky. 

V rámci běžných výdajů byly Úřadem poskytnuty formou národních neinvestičních dotací 

finanční prostředky celkem ve výši 346.939 tis. Kč, které jsou uvedeny v části Ostatní přílohy 

- příloha č. 7.  

3.2.2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 

V roce 2020 byly schváleny prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 

práci v celkové výši 384.824 tis. Kč (jedná se o průřezový ukazatel). Tyto schválené 

prostředky byly dále upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 325.128 tis. Kč. Jednalo 

se o úpravy související: 

- se snížením prostředků na platy zaměstnanců na služebních místech a prostředků 

na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve prospěch výdajů vedených v informačním 

systému programového financování dle usnesení vlády č. 976/2020 (zejména 

investičních výdajů na rekonstrukci zahrady Strakovy akademie, rekonstrukci 

zasedacího sálu vlády a tiskového sálu, obnovu gastroprovozu závodního stravování 

a oblast ICT);  

- 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. 

Další provedené úpravy neměly vliv na celkovou výši tohoto průřezového ukazatele. Jednalo 

se o úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2020 

dle usnesení vlády č. 898/2019, která pro Úřad znamenala zřízení 9 pracovních míst 

a 1 služebního místa k zajištění předsednictví ČR v Radě EU a zřízení 1 služebního místa 

v Odboru právním a kontrolním. Usnesení vlády č. 862/2020 pak s účinností od 1. září 2020 

zrušilo 3 pracovní místa a zřídilo 3 služební místa. Rovněž zajištění české části české části 

spolufinancování grantu „EMCDDA“ nemělo vliv na výši uvedeného průřezového ukazatele. 

Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů 

ve výši 87.631 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 905 tis. Kč na realizaci 

grantu na provoz Národního kontaktního místa programu „Evropa pro občany“ a grantu 

„EMCDDA“. Konečný rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby 

za provedenou práci tak činil 413.663 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 

388.629 tis. Kč, tj. 119,5 % rozpočtu po změnách a 93,9 % konečného rozpočtu.  

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

čerpány ve výši 204.970 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 

48.967 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v částce 524 tis. Kč (479 tis. Kč 
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v rámci grantu „EMCDDA“ a 45 tis. Kč v grantu „Evropa pro občany“).  Na platy zaměstnanců 

v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly čerpány prostředky 

ve výši 122.285 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 25.956 tis. Kč 

a ostatních mimorozpočtových prostředků v částce 12 tis. Kč v rámci grantu „Evropa 

pro občany“. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 61.373 tis. Kč, včetně 

nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 7.501 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových 

prostředků ve výši 178 tis. Kč v rámci grantu „Evropa pro občany“. 

Počet systemizovaných míst pro rok 2020 byl stanoven na 504 systemizovaných míst 

(z toho 235 pracovních a 269 služebních systemizovaných míst), který se v průběhu roku 

2020 změnil na konečný stav 514 systemizovaných míst (z toho 240 pracovních 

a 274 služebních systemizovaných míst). Závazný limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2020 

stanoven na 500,2 zaměstnanců (z toho 231,2 zaměstnanci v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech a 269 zaměstnanci na služebních místech). V průběhu 

roku se tento limit změnil na 510,2 (z toho 238,2 zaměstnanci v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech a 272 zaměstnanci na služebních místech). Průměrný 

roční přepočtený počet zaměstnanců činil 490 zaměstnanců (226,74 zaměstnanci 

v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 263,34 zaměstnanci 

na služebních místech). Rok 2020 byl z velké části poznamenán pandemií onemocnění 

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

roční obsazenost dosahovala 96 %. Průměrný plat zaměstnanců Úřadu vlády ČR 

za rok 2020 dosáhl výše 55.647 Kč (44.943 Kč zaměstnanci v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech a 64.862 Kč zaměstnanci na služebních místech), 

pro srovnání 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, v roce 2016 se jednalo o částku 

43.695 Kč a v roce 2015 se jednalo o částku 42.886 Kč.  

3.2.3 Kapitálové (investiční) výdaje 

Skutečné čerpání kapitálových výdajů za rok 2020 činilo 21.219 tis. Kč, tj. 11,87 % rozpočtu 

po změnách. Na krytí investičních potřeb byly použity prostředky státního rozpočtu v částce 

15.090 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6.129 tis. Kč. Prostředky ve výši 

20.256 tis. Kč byly čerpány v rámci programového financování EDS/SMVS a částka 

963 tis. Kč byla hrazena z institucionálních výdajů na VaVaI (tj. mimo EDS/SMVS). 
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Čerpání kapitálových výdajů podle rozpočtových položek 
                                                                                            v tis. Kč 

Položka 

Schválený Rozpočet Čerpání  Čerpání 

rozpočet po změnách k 31.12.2020 v % 

2020 2020  včetně nároků   

6111 Programové vybavení 3.559 10.136 908 9,0 

6121 Budovy, haly a stavby 73.000 143.186 7.681 5,4 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 21.000 14.315 4.683 32,7 

6123 Dopravní prostředky 2.000 2.000 2.500 125,0 

6125 Výpočetní technika 7.770 7.099 5.447 76,7 

6909 Ostatní kapitálové výdaje 2.000 2.000  x 

Celkové kapitálové výdaje 109.329 178.736 21.219 11,9 

 

 
3.2.4 Porovnání výdajů Úřadu za roky 2016 až 2020 v členění na běžné a kapitálové 

podle jednotlivých paragrafů  
                                                                                                                                                     v tis. Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
v tom 

Skutečnost  

2016 2017 2018 2019 2020 

§ 3541 Prevence před drogami, 
alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 

126.567 141.400 188.758 231.022 298.786 

§ 6145 Úřad vlády 657.203 730.418 812.530 829.170 653.678 

§ 6180 Výzkum ve státní správě 
a samosprávě                                        

61.652 76.370 52.456 67.044 59.175 

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 845.422 948.188 1.053.764 1.127.236 1.011.639 
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v tis. Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
v tom 

Skutečnost 

2016 2017 2018 2019 2020 

§ 3541 Prevence před drogami, 
alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 

100 100 348 68 545 

§ 6145 Úřad vlády 27.027 22.796 42.366 45.562 19.711 

§ 6180 Výzkum ve státní správě 
a samosprávě  

834     956 963 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 27.961 22.896 42.714 46.586 21.219 

 

 
 

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 2020 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. Činnost Rady zajišťoval v rámci Úřadu Odbor 

Rady pro výzkum, vývoj a inovace.  
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V roce 2020 se Rada mimo jiné zabývala přípravou návrhu výdajů státního rozpočtu 

na roky 2021+, novelizací zákona č. 130/2002 Sb., přípravou nové koncepce informačního 

systému VaVaI, přípravou Národní politiky VaVaI 2021+, úkoly vyplývající z Aktualizace 

Národní politiky VaVaI ČR na léta 2016 – 2020, hodnocením výsledků ukončených 

programů VaVaI, realizací bibliometrické analýzy dle Metodiky 2017+, koncepcí vědecké 

diplomacie, problematikou otevřeného přístupu k vědeckým informacím a analýzou stavu 

výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnáním se zahraničním za rok 2019. 

Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2020 činil 67.946 tis. Kč (celá 

částka byla alokována v rámci průřezového ukazatele institucionální podpora celkem). 

V průběhu roku byl rozpočet snížen o 31.000 tis. Kč, rozpočet po změnách tak činil 

36.946 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let 

v částce 35.848 tis. Kč, konečný rozpočet tak dosáhl výše 72.794 tis. Kč. Skutečné čerpání 

výdajů na výzkum, vývoj a inovace činilo 60.137 tis. Kč, tj. 162,8 % rozpočtu po změnách 

a 82,6 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 

28.927 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 31.210 Kč. 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byly v roce 2020 čerpány mimo jiné na: 

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

(19.624 tis. Kč), 

- ostatní osobní výdaje vč. odměn členů Rady a jejích poradních orgánů (21.016 tis. Kč), 

- povinné pojistné placené zaměstnavatelem (13.683 tis. Kč) a základní příděl FKSP 

(392 tis. Kč), 

- ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje a ocenění propagace či popularizace 

výzkumu a vývoje (celkem 1.383 tis. Kč – z toho Národní cena vlády Česká hlava 

1.000 tis. Kč, Cena předsedy Rady 350 tis. Kč a čestné ocenění za vědecký přínos 

k řešení problému pandemie COVID-19 v globálním kontextu 33 tis. Kč), 

- nákup ostatních služeb (1.248 tis. Kč), 

- výpočetní technika (963 tis. Kč) 

- odměny za užití počítačových programů (622 tis. Kč), 

- služby související s informačními a komunikačními technologiemi (443 tis. Kč), 

- právní služby (304 tis. Kč), 

- překladatelské služby (241 tis. Kč). 

Nevyčerpání disponibilních prostředků bylo způsobeno zejména v souvislosti s pandemií 

COVID-19, což se výrazně projevilo např. zastavením zahraničních cest. Dalším důvodem 

bylo také zdržení procesu příprav vybraných veřejných zakázek a následný přesun výdajů 

do roku 2021. Nevyčerpané prostředky budou realizovány v následujících letech na činnosti 

dle § 35 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zejména 

na realizaci hodnocení dle Metodiky 2017+. Další prostředky budou případně využity 

na pokrytí neplánovaných výdajů v dalších letech. 
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4.2 Program protidrogové politiky  

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2020 byl schválen ve výši 213.166 tis. Kč 

a v průběhu roku došlo k jeho navýšení na rozpočet po změnách v částce 295.451 tis. Kč. 

Jednalo se o navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové 

politiky podle usnesení vlády č. 1221/2020 z kapitoly VPS ve výši 68.000 tis. Kč a zajištění 

české části spolufinancování grantu „EMCDDA“ ve výši 471 tis. Kč a současně snížení 

ve výši 6.185 tis. Kč v souvislosti s převodem finančních prostředků na Ministerstvo 

zdravotnictví ke spolufinancování realizace konkrétních projektů protidrogové politiky. Jako 

další zdroj byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 79.621 tis. Kč a rovněž 

ostatní mimorozpočtové prostředky ve výši 947 tis. Kč z grantu „EMCDDA“. Znamená to, 

že konečný rozpočet prostředků na protidrogovou politiku činil 376.019 tis. Kč. Skutečné 

čerpání těchto prostředků činilo 299.331 tis. Kč, tj. 101,3 % rozpočtu po změnách a 79,6 % 

konečného rozpočtu. Na národní dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 

285.966 tis. Kč, na projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 

integrované protidrogové politiky“ spolufinancovaný v rámci OPZ (podrobněji v části 4.4.) 

prostředky ve výši 8.379 tis. Kč a na ostatní činnosti v oblasti protidrogové politiky výdaje 

ve výši 4.986 tis. Kč, a to včetně výdajů na realizaci grantu „EMCDDA“ - podrobněji v části 

4.4. 

Hlavním strategickým dokumentem určujícím zaměření protidrogové politiky do roku 2018 

byla Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 (Národní strategie  

2010–2018) a její akční plány. Podstatná změna nastala v roce 2014, kdy vláda redefinovala 

pojetí protidrogové politiky – protidrogová politika je od roku 2014 nově definována jako 

integrovaná, tzn. spojující témata užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního 

hraní. V prosinci 2014 byla schválena první revize Národní strategie 2010–2018, která 

rozšířila strategii o oblast hazardního hraní a alkoholu; druhá revize Národní strategie  

2010–2018 byla schválena v lednu 2016 a rozšířila strategii o téma kontroly tabáku. Hlavním 

důvodem integrace je vytvoření jediné protidrogové politiky, která je z hlediska vynaložených 

zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v řešení problémů spojených s užíváním 

návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto 

témat odděleně. 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 
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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 2020 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 292.151 tis. Kč na realizaci 398 projektů protidrogové 

politiky. Po ukončení prvního kola byl proveden převod finančních prostředků ve výši 

6.185 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. Konečné čerpání v rámci Úřadu tak činilo 285.966 tis. Kč a mimo 

prostředků státního rozpočtu se na něm podílely nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 

65.652 tis. Kč (prostředky poskytnuté z kapitoly VPS v roce 2019 na podporu projektů 

protidrogové politiky). 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 31.12.2020 uvádějí následující tabulky. 

Struktura dotací pro projekty protidrogové politiky v roce 2020 podle právní formy příjemce 
dotace:  

Právní forma 
Požadavky   

(v Kč) 
Dotace         
(v Kč) 

Církev 18.434.938 12.157.000 

Obecně prospěšná společnost 157.425.400 114.925.000 

Příspěvková organizace kraje 1.519.800 982.000 

Příspěvková organizace obce 338.000 326.000 

Příspěvková organizace státu* 10.583.911 6.185.000 

Společnost s ručením omezeným 13.280.596 5.513.000 

Spolek 65.127.474 40.252.000 

Ústav 154.632.424 107.987.000 

Veřejná vysoká škola 2.950.140 868.000 

Zájmové sdružení právnických osob 4.804.317 2 956. 000 

Celkový součet 429.097.000 292.151.000 

Struktura dotací distribuovaných v rámci dotačního řízení v roce 2020 do jednotlivých typů 
služeb integrované protidrogové politiky: 

Typ služby 
Požadavky   

(v Kč) 
Dotace                        
(v Kč) 

Primární prevence 29.490.374 20.264.000 

Poradenství 10.230.569 8.133.000 

Nízkoprahové programy 146.751.824 107.967.000 

Detoxifikace 4.591.180 2.149.000 



21 
 

Typ služby 
Požadavky   

(v Kč) 
Dotace                        
(v Kč) 

Ambulantní léčba (včetně substituce) 124.004.909 75.368.000 

Služby doléčování a následné péče 27.376.305 17.401.000 

Terapeutické komunity 43.646.132 34.954.000 

Adiktologické služby ve vězení 16.832.259 11.850.000 

Projekty informační, výzkumné 24.171.423 6.884.000 

Krátkodobá a střednědobá lůžková péče 2.002.025 996.000 

Celkový součet 429.097.000 285.966.000 

 

Dotace rozdělené podle oblastí protidrogové politiky v roce 2020: 

Oblast podpory 
Požadavky               

(v Kč) 
Dotace                        
(v Kč) 

Alkohol 21.007.604 1.310.000 

Drogy 341.914.947 238.047.000 

Gambling 30.456.961 24.687.000 

Integrované služby*
)
 30.606.580 19.398.000 

Tabák 5.110.908 2.524.000 

Celkový součet 429.097.000 285.966.000 

Pozn.: *
)
 Integrované služby se zabývají více typy závislostního chování, nelze rozlišit primární cílovou 

skupinu 

V dotačním řízení Úřadu zaměřeném na podporu projektů realizovaných v rámci integrované 

protidrogové politiky v roce 2020 bylo identifikováno celkem 37 příjemců, u kterých byla 

překročena částka 1.000 tis. Kč, která byla stanovena za dolní hranici pro zahrnutí 

do objemově významných příjemců. Z uvedeného výčtu příjemců připadly nejvyšší částky 

přijatých dotací Společnosti Podané ruce o.p.s. (53.469 tis. Kč) a organizaci SANANIM, z.ú. 

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

protidrogové politiky v roce 2020 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 

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

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

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

V roce 2020 bylo nezbytné zapojit i prostředky na krytí zvýšených nákladů spojených 

s opatřeními přijatými v rámci epidemie COVID-19. 

Přehled celkových požadavků a dotací Úřadu v letech 2012–2020 

Rok Požadavky   
na dotace     

(v Kč) 

Poskytnuto 
Úřadem           
(v Kč) 

Míra finančního 
krytí požadavku 
na dotaci Úřadu 

(%) 

Meziroční 
nárůst/pokles 

požadavků           
(v Kč) 

Meziroční nárůst 
dotací                   
(v Kč) 

2012 123.813.437 85.764.000 69,3 x x 

2013 130.122.259 91.350.000 70,2 6.308.822 5.586.000 

2014 133.139.159 89.631.000 67,3 3.016.900 -1.719.000 

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 
 

*Částka dotací poskytnutých z rozpočtu ÚV ČR v roce 2020 (285.966.000 Kč) je snížena o převod finančních 

prostředků do rozpočtové kapitoly 335 v objemu 6.185.000 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 

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

certifikační agenturou dne 1. června 2007 (Dodatky ke smlouvě pak v roce 2010, 2012 

a 2015). Certifikační agentura (dále jen "CA") na základě této smlouvy sestavovala 

harmonogram místních šetření. CA rovněž sestavovala certifikační týmy, přičemž byla 

povinna zajistit nepředpojatost jednotlivých certifikátorů při výkonu šetření kvality 

jednotlivých služeb protidrogové politiky. Dále shromažďovala od žadatelů potřebnou 

dokumentaci pro provedení místního šetření a zajišťovala předání vypracovaných Protokolů 

a Závěrečných zpráv z místního šetření Úřadu. Po ukončení smlouvy s certifikační 

agenturou k 31.prosinci 2019 bylo rozhodnuto o prodloužení platnosti certifikátů odborné 
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způsobilosti adiktologických služeb poskytovaných v rámci integrované protidrogové politiky 

uživatelům drog, závislým a patologickým hráčům do 31.července 2021, tzn. do ukončení 

přípravy a realizace otevřeného zadávacího řízení na výběr nové certifikační agentury v roce 

2021.  

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. 

Certifikát lze udělit podle míry naplnění standardů odborné způsobilosti v běžném režimu 

na dobu 1 až 4 let. 

Odbor protidrogové politiky Úřadu dále 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 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 EMCDDA. NMS zajišťuje drogový informační systém a koordinaci realizace Národního 

akčního plánu drogového informačního systému, který je schvalován RVKPP a který 

je podkladem pro spolupráci institucí v ČR na sběru, analýze a distribuci informací o drogách 

a o hazardním hraní. 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 2020 sběr a kontrolu dat pro řadu studií, např.: 

 ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS omnibusovou 
studii Prevalence užívání drog v populaci České republiky v roce 2020; 

 ve spolupráci s agenturou INRES-SONES dokončilo NMS omnibusovou studii Výzkum 
občanů ČR 2020, do které NMS zařadilo otázky týkající se užívání drog i hazardního 
hraní;  
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 ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS další (5.) vlnu 
dotazníkové studie zaměřené na užívání návykových látek v populaci osob ve výkonu 
trestu odnětí svobody v roce 2020; 

 ve spolupráci s agenturou ppm factum research, s. r. o., realizovalo NMS v rámci 
Mapování trendů a aktuální situace na drogové scéně rovněž další vlnu sčítání 
adiktologických služeb v ČR v roce 2020, které se provádí ve tříleté periodicitě; 

 NMS ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting, a. s., zabezpečilo sběr a kontrolu 
dat v rámci Národního výzkumu užívání návykových látek v České republice v roce 2020, 
který se provádí ve čtyřleté periodicitě.  

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 

spojené s ICT, tj. správa informačního portálu www.drogy-info.cz, včetně www.koureni-

zabiji.cz, provoz webhostingu www.drogove-sluzby.cz (portál pro správu aplikace UniData 

pro evidenci klientů a služeb v adiktologických službách, kterou spravuje NMS).  

Úřad v rámci svých informačních povinností v roce 2020 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 dvě výroční zprávy a 4 další odborné publikace: Výroční 

zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019, výroční zprávu Hazardní 

hraní v České republice v roce 2019, 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, Národní akční 

plán informačního systému v závislostech na období 2020-2022, National Strategy 

to Prevent and Reduce the Harm Associated with Addictive Behaviour 2019-2027. Česká 

republika se prostřednictvím Úřadu aktivně zapojuje do mezinárodních aktivit v oblasti 

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

4.3 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 

4.3.1 Program Podpora terénní práce  

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

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

jen „Komise“) bylo doporučeno k podpoře 37 obcí v celkové výši 11.663 tis. Kč. V rámci 

úpravy žádosti došlo u dvou obcí ke snížení dotace nad požadavek Komise v celkové výši  

302 tis. Kč a zároveň před vydáním rozhodnutí jedna obec (Město Mělník – navrženo  

150 tis. Kč) z dotačního řízení odstoupila. Další obec (Statutární město Kladno – navrženo 

300 tis. Kč) nevyhověla v rámci úpravy žádosti doporučení Komise, a tak Komise hlasovala  

o původní žádosti žadatele a doporučila žádost zcela zamítnout.  Finanční prostředky tak 

byly vyplaceny celkem 35 obcím v celkové výši 10.912 tis. Kč. U žádného z příjemců dotace 

http://www.drogy-info.cz/
http://www.drogove-sluzby.cz/
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nedošlo po vyplacení dotací k odstoupení z dotačního řízení ani nebyla provedena vratka 

dotace v průběhu roku 2020.  

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

Statutární město Chomutov bylo podpořeno částkou 900.000 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. Tím docházelo ke zmírnění 

dopadů sociálního vyloučení a k postupnému zlepšování sociální situace. Výsledkem 

činnosti terénní práce byla motivace klientů k plnění svých rodičovských povinností, 

ke splácení 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 Český Krumlov bylo podpořeno ve výši 589.500 Kč. Z dotace byly podpořeny aktivity 

dvou terénních pracovnic. Terénní práce ve městě Český Krumlov se orientovala na oblasti 

zaměstnání, bydlení a chudoby. Cílem terénní práce bylo napomáhat sociálně slabým 

osobám, překonávat nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 

nežádoucích společenských jevů. Přínos terénní práce spočíval především v tom, že terénní 

pracovnice přicházely za svými klienty přímo do jejich přirozeného prostředí, kde jim 

zprostředkovávaly potřebnou pomoc při řešení jejich konkrétních problémů.  

Město Rumburk obdrželo dotaci ve výši 576.000 Kč. Z dotace byly hrazeny dvě terénní 

pracovnice, které se zaměřovaly na oblasti zaměstnání, bydlení a zdraví. Záměrem projektu 

pro rok 2020 bylo podpořit aktivity směřující k cílené a dlouhodobé práci s místní komunitou, 

které byly prostředkem k překonání nepříznivé životní situace, pomáhaly změnit hodnotový 

systém a navracely patřičné kompetence vyloučeným rodinám i jednotlivcům. Cílem projektu 

terénní práce bylo zmírnění či zastavení zhoršování sociální situace klienta. Prioritou bylo 

zlepšení jeho sociálních dovedností a kompetencí tak, aby došlo k zvýšení jeho životní 

úrovně. Základem terénní práce byla přímá práce s cílovou skupinou, v rámci projektu 

se jednalo především o příslušníky romské menšiny na území města a to v jejich přirozeném 

prostředí. 

Město Cheb bylo podpořeno ve výši 539.861 Kč. Z dotace byly hrazeny činnosti dvou 

terénních pracovnic. Činnost terénních pracovnic byla zaměřena na realizaci terénní práce 

ve městě Chebu, která přispívá k sociálnímu začleňování Romů v oblasti vzdělání, 

zaměstnání, zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace. Cílovou skupinu tvořili zejména 

příslušníci romské menšiny, kteří bydlí ve městě Chebu. Terénní pracovnice cíleně 

navštěvovaly romské rodiny a také byly výrazně nápomocny při monitorování rodin, které 

se do Chebu nově přistěhovaly. Navštěvovaly je, případně zjišťovaly jejich problémy, 
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zprostředkovávaly jim kontakty s příslušnými institucemi a informovaly je o programech, 

které se k řešení jejich situace v rámci města i ostatních neziskových organizací připravovaly 

nebo již realizovaly.  

Město Jaroměř bylo podpořeno ve výši 525.000 Kč. Jedná se o příjemce dotace, který byl 

podpořen po několikaleté přestávce. Z dotace byli hrazeni 2 terénní pracovníci, kteří 

se zaměřovali především na oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení a chudoby. 

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 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), zlepšovali zdravotní stav klientů 

(podporou při dodržování hygienických návyků, doprovodem k lékaři, vedením k pravidelným 

zdravotním prohlídkám) a také zlepšovali školní výsledky dětí a mládeže (pomocí 

při přípravě do školy, podporou zájmu rodičů o školní prospěch dětí, doprovodem do školy). 

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. Účelem programu 

Podpora terénní práce pro rok 2020 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 2020 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 2020 s čerpáním prostředků v předchozích letech: 

Rok Schválený 
rozpočet 

v Kč 

Rozděleno 
v Kč 

Skutečnost 
v Kč 

Počet 
podpořených 

projektů 

2016 8.005.000 9.196.122           8.843.581 41 

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 
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4.3.2 Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce  

Schválený rozpočet na program Podpora terénní práce činil 12.750 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 20 organizací v celkové 

výši 12.708 tis. Kč. V rámci úpravy žádosti nedošlo u žádné organizace ke snížení dotace 

nad požadavek Komise ani nedošlo k odstoupení některého z žadatelů z dotačního řízení. 

Finanční prostředky tak byly vyplaceny celkem 20 subjektům v celkové výši 12.708 tis. Kč. 

Prostředky byly poskytnuty na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem  

(8 podpořených projektů), spolkům (7 podpořených projektů) a církevním právnickým 

organizacím (5 podpořených projektů).  

V roce 2020 přesáhla výše poskytnuté dotace 500 tis. Kč celkem u 11 příjemců, z toho 

u 3 příjemců částku vyšší než 1.000 tis. Kč.  

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 1.396.192 

Oblastní charita Šluknov c.p.o. Komunitní práce ve Šluknově 2020 1.130.760 

Oblastní charita Most c.p.o. Asistenční centrum v Janově 1.113.822 

Romano jasnica, spolek  z.s. Rozvoj komunitní práce v Trmicích 964.515 

Khamoro o.p.s. o.p.s. 
Aktivizace komunit v Novém Sedle a 
Vřesové 2020 

940.039 

Vzájemné soužití o.p.s o.p.s. Pro nás s námi 2020 796.925 

Člověk v tísni, o.p.s o.p.s. 
Komunitní práce a aktivity pro mládež 
v Přerově a Kojetíně 

721.366 

Diecézní charita České 
Budějovice 

c.p.o. Komunitní práce Novohradská 2020 615.025 

Bunkr, o.p.s. o.p.s. Komunitní centrum Borek 604.779 

Oblastní charita Pardubice c.p.o. Pomoc romským rodinám 571.800 

Diecézní charita ostravsko-
opavská 

c.p.o. 
Komunitní práce v Ostravě - 
Kunčičkách a v Ostravě - Přívoze 

535.607 

 

Pro rok 2020 byl nejlépe hodnocen projekt organizace Romano jasnica, spolek. Snahou 

organizace bylo pokračovat v započaté komunitní práci z minulých let a změnit přístup 

sociálně vyloučených obyvatel města Trmice k jejich nepříznivé situaci. Angažovaní členové 

se v rámci realizace projektu zapojili do organizování veřejně prospěšných akcí, ale 

i do příprav různých akcí volnočasového a kulturně-naučného charakteru. Projekt organizace 

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 

společných prostor v domech i v okolí. Díky realizaci projektu došlo ke snížení napětí mezi 

obyvateli lokality i ke snížení výskytu narušování sousedského soužití a drobné kriminality 
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v lokalitě. Diecézní charita České Budějovice realizovala projekt v sociálně vyloučené 

lokalitě Novohradská. Projekt tak navázal na započatou práci v lokalitě z minulých let a vedl 

k aktivizaci obyvatel lokality a ke zlepšení stavů domů a okolí v důsledku větší aktivity 

obyvatel. Aktivity projektu dále vedly k rozvoji informovanosti členů komunity v oblasti 

nájemního bydlení, zdravého stravování a k osobnímu rozvoji. V Karlovarském kraji 

ve městě Nové Sedlo a v obci Vřesová realizovala komunitní práci organizace 

Khamoro, o.p.s. V rámci projektu došlo k vytvoření stabilních jádrových skupin, byly 

realizovány komunitní setkání za účelem zjištění potřeb cílové skupiny a byly uskutečněny 

komunitní akce, na jejichž realizaci se podíleli samotní obyvatelé lokality. Tradičním 

příjemcem dotace je také organizace Člověk v tísni, o.p.s., který realizoval komunitní práci v 

Přerově s cílem zvýšení hygienického standardu bydlení, zvýšení zodpovědnosti k místu 

bydlení či snížení výskytu patologických jevů. Projekt nabízel také mnoho volnočasových 

aktivit, které navštěvovaly děti z lokalit. Volnočasové aktivity byly realizovány i na území 

města Kojetín. V sociálně vyloučené lokalitě Janov, která se potýká jak s vysokou 

nezaměstnaností, tak se značnými problémy s integrováním romské menšiny do majoritní 

společnosti, působila Oblastní charita Most. V rámci projektu byly realizovány aktivity s cílem 

získání praktických schopností a dovedností, posilování sebevědomí a zlepšení 

komunikačních schopností. Projekt organizace Vzájemné soužití o.p.s. byl realizován ve 

čtyřech sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy. Projekt si kladl za cíl 

podporovat místní komunity v hledání společných témat a jejich řešení a v posilování místní 

koheze. V rámci projektu byly realizovány aktivity na zvelebování prostředí prostřednictvím 

svépomocných prací a dále komunitní aktivity za účelem vzniku a utužování pocitu 

sounáležitosti s danou komunitou a smysluplného trávení volného času dětí/mládeže se 

zapojením jejich rodičů. Projekt organizace Oblastní charita Šluknov si kladl za cíl podpořit 

ekonomické postavení Romů na českém i zahraničním trhu (pomoc při hledání zaměstnaní 

v ČR i v Německu, kurzy německého jazyka) a posílit členy romské komunity ve vnímání své 

vlastní identity a v posílení zdravého sebevědomí např. činností na veřejných akcích, 

poznáváním vlastní historie. Oblastní charita Pardubice realizovala projekt ve městě Luži. 

Aktivity projektu byly zaměřeny na osvětové přednášky a besedy pro rodiče a dospívající 

mládež. Dále byly realizovány edukační a volnočasové aktivity pro děti a mládež. 

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

vyloučené lokalitě Borek. Cílem projektu bylo vytvářit podmínky pro všestranný rozvoj dětí, 

mládeže i dospělých, začlenit obyvatele lokality do společenského života a inspirovat 

obyvatele lokality k plánování a realizaci komunitních akcí. Dalším 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 
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volném trhu. Projekt nabídl romským rodinám portfolio ubytovatelů, kteří poskytli možnost 

férového bydlení. 

Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je preventivního 

charakteru a je určen pro neziskové organizace na realizaci neinvestičních projektů 

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

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

Dotační program byl pro rok 2020, stejně jako v minulých letech, rozčleněn do dvou okruhů, 

v rámci nichž byly podporovány následující: 

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 mimo jiné 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 příp. 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 2020 s čerpáním prostředků v předchozích letech: 

Rok 
Schválený rozpočet 

v Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2016 11.180.000 11.950.420 11.718.420 28 

2017 14.000.000 13.389.461 13.389.461 37 

2018 13.000.000 12.253.878          11.992.739 23 

2019 13.000.000 11.749.622 11.749.622 21 

2020 12.750.000 12.708.355 12.708.355 20 

4.3.3 Program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti  

Schválený rozpočet roku 2020 programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti činil 

5.850 tis. Kč. Mezi krajské úřady bylo v rámci dotačního řízení rozděleno 5.570 tis. Kč, 
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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. Čtyři kraje, Jihočeský, Královéhradecký, Ústecký 

a Zlínský, čerpaly dotaci ve výši 500 tis. Kč. 

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. 

Vláda ČR tímto usnesením uložila vedoucímu Úřadu uvolňovat každoročně v rámci 

schváleného rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR finanční prostředky krajům 

prostřednictvím dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Program 

je v souladu s naplňováním strategického cíle zaměřeného na oblast podpory integrace 

Romů na krajské a místní úrovni a boj proti sociálnímu vyloučení, který je uveden 

ve Strategii romské integrace do roku 2020. 

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. Vzhledem 

k tomu, že se uvedený zákon nevztahuje na hlavní město Prahu, které je upraveno 

speciálním zákonem, nelze tuto dotaci poskytnout na zabezpečení koordinátora pro romské 

záležitosti v Praze. 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 koherentní a koordinované tvorbě a realizaci politik romské integrace 

na celém území státu. 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. 

 

 

 



31 
 

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2020 s čerpáním prostředků v předchozích letech: 

Rok 
Schválený rozpočet 

v Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2016 5.165.000 5.235.520 5.235.520 13 

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 

4.3.4 Koordinace a realizace Doporučení EU pro vnitrostátní rámce strategie Romů 
v roce 2020 (dříve: Dekáda romské inkluze 2005–2015) 

V roce 2020 byly finanční prostředky využity na aktivity Oddělení kanceláře Rady vlády 

pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, jako 

Národního kontaktního místa pro integraci Romů v rámci EU, k zajištění naplňování 

Strategie romské integrace do roku 2020. Strategie implementuje evropské závazky 

a navazuje na Akční plán Dekády romské inkluze 2005–2015. Finanční prostředky ve výši 

18 tis. Kč byly využity především cestovné členů pracovních a poradních orgánů vlády 

na jednání těchto orgánů. Tradiční výjezdní národní setkání členů Rady vlády pro záležitosti 

romské menšiny, krajských koordinátorů pro romské záležitosti a terénních pracovníků 

se nekonalo vzhledem k pandemické situaci.  

4.4 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie  
 

4.4.1 Projekty spolufinancované ze strukturálních a investičních fondů Evropské 
unie a programů nadnárodní spolupráce  

V roce 2020 byly na Úřadu rozpočtovány a realizovány projekty v rámci tří Operačních 

programů spolufinancovaných ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie 

a jednoho programu nadnárodní spolupráce. 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se jednalo o dva projekty: 

- Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové 

politiky; 

- Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020 

a související aktivity. 

Jeden projekt byl řešen v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP): 

- Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných 

fondů na Úřadu vlády ČR. 
 

Jeden projekt byl rozpočtován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), 

který dosud nebyl zahájen: 

- Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie - výměna 

nepropustných povrchů na propustné 

A v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE byl řešen projekt: 

- Koordinace Prioritní oblasti 2 Podpora udržitelné energetiky Strategie EU pro Podunají. 
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4.4.1.1   Projekt OPZ – „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 
integrované protidrogové politiky“ 

Realizace individuálního systémového projektu byla zahájena 1. září 2016. Celkový rozpočet 

projektu činí 51.807 tis. Kč, 22,44 % česká část a 77,56 % část EU. Plánovaná doba 

realizace projektu je 60 měsíců, ukončení se předpokládá 31. srpna 2021. U schváleného 

rozpočtu na rok 2020 ve výši 2.186 tis. Kč (491 tis. Kč česká část a 1.695 tis. Kč část EU) 

nedošlo ke změně. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 

12.472 tis. Kč, konečný rozpočet tak činil 14.658 tis. Kč (3.289 tis. Kč česká část 

a 11.369 tis. Kč část EU). Skutečné čerpání prostředků na realizaci projektu v roce 2020 

činilo 8.379 tis. Kč (1.881 tis. Kč česká část a 6.498 tis. Kč část EU). Nevyčerpané 

prostředky budou převedeny prostřednictvím nároků z  nespotřebovaných výdajů 

do rozpočtu roku 2021 na financování aktivit související s implementací projektu. 

Za dosavadní dobu realizace projektu přijal Úřad příjmy z EU v celkové výši 20.494 tis. Kč, 

z toho v roce 2020 příjmy ve výši 6.301 tis. Kč. 

Tento projekt je prvním samostatným a velkým projektem v ČR financovaným z ESIF 

v oblasti protidrogové politiky a v oblasti řešení problémů spojených se závislostmi 

a závislostním chováním. Projekt si klade za cíl systematizaci a koncepční rozvoj služeb, 

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 je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby, 

vytvoření nového integrovaného systému kvalitních a dostupných služeb postaveného 

na jasném kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a stabilním systému 

financování. 

Dílčí cíle projektu jsou 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 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. 
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Naplnění hlavního a dílčích cílů projektu je realizováno postupným plněním jednotlivých 

klíčových aktivit projektu. Cílovými skupinami projektu jsou: 

- poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších služeb 

na podporu sociálního začleňování; 

- zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní 

problematice; 

- sociální pracovníci; 

- pracovníci v sociálních službách; 

- osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. 
 

V období 09/2016 - 12/2020 bylo dokončeno 6 výstupů, a to „Analýza systémového rámce 

integrované protidrogové politiky“, „Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění 

kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR“, „Komparativní 

analýza nástrojů financování“, „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“, „Návrh 

nástroje zajištění dostupnosti služeb a metodika k jeho praktické realizaci“ a zpráva 

„Zajištění dostupnosti pomáhajících služeb v České republice – zakotvení praxe 

v relevantních normách a strategiích“.  V roce 2020 bylo realizováno plnění 3. části 

nadlimitní veřejné zakázky "Tvorba Metodiky moderních meto sociální práce a síťování" 

s názvem "Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových 

koordinátorů" a "Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí 

veřejné správy". V průběhu roku 2020 byl dokončen výběr dodavatele v rámci opakované 

veřejné zakázky "Programátorské práce - Jednotný informační systém pro adiktologické 

služby“. Dále bylo zahájeno plnění veřejné zakázky "Pilotní ověření moderních metod 

sociální práce a síťování", které je 4. částí výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. 

Členové interního realizačního týmu se podílejí na realizaci jednotlivých klíčových aktivit 

projektu a na tvorbě výstupů projektu, spolupracují s externími pracovníky, kteří jsou 

předními odborníky v oblasti poskytování adiktologických služeb, v oblasti problematiky 

závislostí a závislostního chování.   

V rámci projektu byly v období 09/2016–12/2020 profinancovány výdaje v celkové výši 

29.034 tis. Kč, tj. 56,04 % rozpočtu projektu schváleného Řídícím orgánem (MPSV ČR). 

Z dosud realizovaných projektových výdajů tvoří nejvýznamnější část výdaje v oblasti 

osobních nákladů (88,49 %), z toho výdaje na platy činí v absolutní výši 15.179 tis. Kč, 

ostatní osobní výdaje 4.386 tis. Kč, pojistné na sociální zabezpečení 4.201 tis. Kč a pojistné 

na veřejné zdravotní pojištění 1.518 tis. Kč. Ze zbývajících výdajů je podstatná část výdajů 

vynaložena na externě zpracované analýzy v objemu 893 tis. Kč a na realizaci výše uvedené 

nadlimitní zakázky v oblasti vzdělávání a zvyšování kompetencí cílových skupin v objemu 

1.600 tis. Kč. Ostatní druhy výdajů v průběhu realizace projektu jsou drobné a nevýznamné. 

Čerpání nepřímých nákladů projektu vykazované v uvedeném realizačním období 

nepřekročilo stanovených 15 % uskutečněných přímých nákladů projektu. 
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4.4.1.2  Projekt OPZ – „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na 
léta 2014–2020 a související opatření“ 

Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 43.901 tis. Kč (19,31 % česká část 

a 80,69 % EU část), s předpokladem realizace projektu do 31. prosince 2020. Schválený 

rozpočet roku 2020 činil 602 tis. Kč (116 tis. Kč česká část a 486 tis. Kč část EU) a nebyl 

v průběhu roku měněn. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný 

rozpočet projektu 12.133 tis. Kč (2.343 tis. Kč česká část a  9.790 tis. Kč část EU). Skutečné 

čerpání prostředků na realizaci projektu v roce 2020 činilo 6.783 tis. Kč (1.310 tis. Kč česká 

část a 5.473 tis. Kč část EU). Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny 

prostřednictvím nároků z  nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2021 na financování 

aktivit související s implementací projektu. 

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 2020 mimo jiné k: 
- zpracování Zprávy za rok 2019 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 

podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 a jeho předložení vládě ČR pro informaci; 

- uspořádání mezinárodní online konference s názvem Násilí na ženách a pandemie 

covid-19; 

- realizaci dvou online workshopů k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 

pro materiály předkládané vládě ČR; 

- uspořádání čtyř pracovních porad se zástupci a zástupkyněmi rezortů ČR; 

- uspořádání 8 kulatých stolů v souvislosti s koordinací příprav navazující strategie 2021+;  

- pravidelnému pořádání výborů a pracovních skupin. 

Nejzásadnější aktivitou v roce 2020 byla příprava Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 

– 2030. V rámci ní probíhala řada konzultací s odbornou i širokou veřejností a dotčenými 

ústředními orgány státní správy. 
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4.4.1.3     Projekt OPTP - „Systémová podpora společné evropské politiky podpory 
a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“ 

Realizace projektu byla zahájena k 1. březnu 2019 s předpokládaným ukončením ke dni 

31. prosince 2021. Celkový schválený rozpočet projektu je 18.875 tis. Kč (15 % Kč česká 

část a 85 % část EU). V roce 2020 byl projekt financován z prostředků rozpočtu i z nároků 

z nespotřebovaných výdajů minulých let, konečný rozpočet tak činil 11.336 tis. Kč (v tom 

1.690 tis. Kč česká část a 9.946 tis. Kč EU část). Výdaje na realizaci projektu byly čerpány 

ve výši 5.002 tis. Kč (v tom 750 tis. Kč česká část a 4.252 tis. Kč část EU), a to převážně 

na mzdové prostředky. Po personální stránce je projekt zabezpečen 4 systemizovanými 

místy, a dále Dohodami o pracovní činnosti. Plánované akce i (tuzemské a zahraniční) cesty 

byly v důsledku probíhající koronavirové krize zrušeny. Náklady projektu jsou v režimu 

přímých nákladů. V roce 2020 byly v rámci realizovaného projektu od Řídícího orgánu OPTP 

schváleny a proplaceny dvě žádosti o platbu ve výši 2 204 tis. Kč a ve výši 2 445 tis. Kč. 

Jedním z hlavních cílů projektu je kontinuálně navázat na ukončený projekt „Zajištění 

fungování a výkonu definovaných činností v rámci Oddělení EU fondů OKH SEZ“, který byl 

na Úřadu realizován v období březen 2016 – únor 2019, a rozšířit dosud poskytovaný 

odborný servis pro útvary Úřadu, a to nejen v oblasti fondů EU, ale i v oblasti 

nejvýznamnějších nadresortních průřezových témat, která by měla být strategicky sledována 

z úrovně vlády ČR pro toto programové období s tím, že nastavený směr se promítá 

i do přípravy nového programového období 2021–2027. V rámci realizovaného projektu jsou 

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 výkonu předsednictví ČR v Radě EU ve druhé polovině 2022 na Úřadu 

se zaměřením především na oblast politiky soudržnosti. V rámci projektu se kontinuálně 

pokračuje v úzké spolupráci s MMR – Národním orgánem pro koordinaci a s MF, především 

Platebním a certifikačním orgánem i Auditním orgánem.  

4.4.1.4  Projekt OPŽP - „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 
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se o investiční akci, která je vedena v systému programového financování EDS/SMVS 

pod stejným názvem a číslem 004V012001905. 

Na projekt bylo v roce 2020 rozpočtováno 21.176 tis. Kč (3.176 tis. Kč česká část 

a 18.000 tis. Kč EU část). Prostředky nebyly čerpány, neboť nebyl vybrán zhotovitel díla 

v rámci veřejné zakázky Obnova zahrady Strakovy akademie, kde s ohledem 

na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebylo 

v předmětném roce dokončeno zadávací řízení. 

4.4.1.5   Projekt programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE  - „Koordinace 
Prioritní oblasti 2 Podpora udržitelné energetiky Strategie EU pro Podunají“ 

Česká republika společně s Maďarskou republikou v letech 2017–2019 koordinovala prioritní 

oblast 2 - „Podpora udržitelné energetiky“ (dále „PA2“) Strategie EU pro Podunají. 

Implementace projektu byla administrativně zabezpečena programem nadnárodní 

spolupráce Interreg DANUBE. Jelikož projekt skončil na konci roku 2019, byly v roce 2020 

realizovány pouze transakce související s ukončením projektu. Pro dokončení projektu byly 

zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 113 tis. Kč (17 tis. Kč česká 

část a 96 tis. Kč část EU). Skutečně byly čerpány prostředky ve výši 14 tis. Kč (2 tis. Kč 

česká část a 12 tis. Kč část EU). Jednalo se o proplacení cestovních výdajů externím 

expertům prezentujícím studii Energy Poverty na jednání řídící skupiny PA2 konané 

3. prosince 2019 v Budapešti (jedna zahraniční cesta) a účastnícím se navazujícího 

semináře Energy Poverty, který se uskutečnil 12. prosince 2019 v Praze (jedna tuzemská 

a dvě zahraniční cesty). 

Cílem projektu “PA 02 Energy” byla podpora a koordinace národních, regionálních 

a lokálních aktérů při  naplňování národních cílů založených na evropských klimaticko-

energetických cílech 2030, k odstranění stávajících překážek v oblasti energetiky, bránící 

splnění cílů energetické unie v rámci Podunají a ke zlepšení propojení regionů 

prostřednictvím společných aktivit relevantních institucí a iniciativ. 

4.4.2 Komunitární programy a jiné projekty Evropské unie spolufinancované 
na základě smluv o grantu  

V roce 2020 Úřad realizoval operační grant na provoz Národního kontaktního místa 

programu „Evropa pro občany“ a grant z rozpočtu „EMCDDA“ (Evropské monitorovací 

centrum pro drogy a drogovou závislost). 

4.4.2.1   Grant „Evropa pro občany“ 

Realizace byla zahájena dne 1. ledna 2020 a ukončena bude dne 22. června 2021. Celkový 

rozpočet projektu činí 32.812,5 Eur (1.562,50 Eur česká část a 31.250 Eur EU část). 

Konečný rozpočet projektu v roce 2020 činil 662 tis. Kč (EU část) a vyčerpáno bylo celkem 

299 tis. Kč (EU část). Finanční prostředky byly využity na úhradu odměn zaměstnanců 

v pracovním i služebním poměru podílejících se na realizaci projektu a dále pak na odměny 
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z dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Dále byly prostředky čerpány na zajištění 

účasti na NGO marketu. K nízkému čerpání došlo zejména z důvodu zrušení řady 

prezenčních akcí a jejich náhradě online formou. Nebyly také realizovány žádné 

z plánovaných cest. I přes nižší čerpání disponibilních prostředků je dosahováno 

požadovaných výstupů.  

Program Evropa pro občany je programem přímo řízeným Evropskou komisí zaměřeným 

na podporu aktivního evropského občanství s cílem rozvíjet evropskou demokratickou 

společnost a občanství a zvyšovat povědomí o EU a přispívat k tomu, aby občané 

porozuměli EU, její historii a rozmanitosti. Operační grant pro provoz Národního kontaktního 

místa je realizován na základě rámcové smlouvy. Národní kontaktní místo zajišťuje základní 

informovanost o programu a podporu žadatelům a příjemcům podpory. V rámci aktivit jsou 

realizovány akce pro širokou i odbornou veřejnost a dále individuální konzultace.  

4.4.2.2   Grant „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 2020 obdržel Úřad v souvislosti s grantem příjmy 

ve výši 2.167 mil. Kč, z toho 914 tis. Kč byly dobíhající platby za rok 2019 a zbývající část, 

tj. 1.253 tis. Kč tvořila 1. platbu grantu za rok 2020. Konečný rozpočet výdajů činil 

1.893 tis. Kč (50 % česká část a 50 % EU část) a byl čerpán zejména na platy státních 

zaměstnanců včetně odvodů na sociální a veřejné zdravotní pojištění a výdaje v oblasti 

sběru dat v rámci Národního výzkumu užívání návykových látek v populaci ČR v roce 2020. 

4.5 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány 
z prostředků finančních mechanismů 

V roce 2020 Úřad realizoval dva projekty spolufinancované z prostředků finanční 

mechanismů: „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího 

a genderově podmíněného násilí“ a „Snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v České 

republice“. 

4.5.1 FM - „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. prosinec 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; 
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6. Školení policistů a policistek ke genderově podmíněnému kybernásilí; 

7. Publicita projektu. 

V roce 2020 byly v rámci projektu mimo jiné realizovány mezinárodní konference Prevence 

domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých, 6 online workshopů na školách k tématu 

prevence sexuálního násilí u dětí a mladistvých a příprava metodických dokumentů k těmto 

workshopům a spuštěn byl web www.zurivec.cz k využívání edukativního filmu pro práci 

s dětmi vyrůstajícími v rodinách s výskytem domácího násilí. 

Konečný rozpočet projektu činil 3.900 tis. Kč (630 tis. Kč česká část a 3.270 tis. Kč část FM) 

a byl čerpán ve výši 2.058 tis. Kč (293 tis. Kč česká část a 1.765 tis. Kč část FM). Většinu 

výdajů tvořily ostatní osobní výdaje včetně odvodů na sociální zabezpečení a veřejné 

zdravotní pojištění. S ohledem na opatření spojená s epidemií Covid-19 rozpočet nebyl 

ve větší míře čerpán, neboť situace neumožnila pořádání workshopů a mezinárodních 

konferencí v prezenční formě, a nebyly tak realizovány výdaje např. na cestovné nebo nájem 

konferenčních prostor. 

4.5.2 FM - „Snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v České republice“ 

V roce 2020 proběhla realizace bilaterální iniciativy s názvem Snižování rozdílu 

v odměňování žen a mužů v České republice. Bilaterální iniciativa směřovala k uskutečnění 

dvoudenního workshopu, který se konal ve dnech 3. - 4. února 2020 v Reykjavíku a byl 

zaměřen na problematiku rovného odměňování žen a mužů. Součástí české delegace byli 

zástupci a zástupkyně Odboru rovnosti žen a mužů, Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Českomoravská konfederace odborových svazů a Byznysu pro společnost. V rámci 

workshopu, jehož program byl vytvořen ve spolupráci s islandským Ředitelstvím rovnosti, 

útvarem odpovědným za rovnost žen a mužů na Islandu a spadajícím pod předsedkyni 

vlády, proběhly také diskuze s nestátními subjekty, které působí v oblasti rovného 

odměňování, a to konkrétně Ráður ehf (poradenská společnost), Islandské konfederace 

práce (odborová organizace) a Islandského sdružení pro práva žen (nestátní nezisková 

organizace).  

Konečný rozpočet činil 300 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 287 tis. Kč. Veškeré výdaje 

směrovaly na zajištění bilaterální iniciativy a byly plně financovány EHP a Norskými fondy. 

 
4.6 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS  

V roce 2020 probíhalo financování akcí v rámci programu č. 004 01 „Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny Úřadu vlády ČR od roku 2018“ a programu č. 104 01 „Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny ÚV“. Tyto programy jsou určeny k financování 

pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Úřadu. 

Schválený rozpočet činil 107.936 tis. Kč, rozpočet po změnách 177.536 tis. Kč a po zapojení 

nároků ve výši 32.743 tis. Kč tvořil konečný rozpočet programového financování částku 

http://www.zurivec.cz/
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210.279 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na realizaci akcí činilo 20.256 tis. Kč, z toho nároky 

byly čerpány ve výši 6.129 tis. Kč. 

Nevyčerpané prostředky budou využity 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 v roce 2021. 

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 13.649 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 1.355 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 4.847 tis. Kč. V roce 2020 prostředky 

směrovaly především na pořízení braillského řádku Focus 40 Blue, Blade serveru DELL, 

optického síťového přepínače, serverových licencí CYONE a firewallů (vč. licencí, 

konfigurace a podpory). 

004V011001802  Komunikační technologie od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 1.451 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 600 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 1.296 tis. Kč. Pořízeny byly 

videokonferenční zařízení a konferenční systém. 

004V011001803  Rozvoj a provoz bezpečnostních systémů 

Rozpočet po změnách činil 1.100 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 1.078 tis. Kč. 

V průběhu roku byly nakoupeny termodispleje, vnitřní a venkovní bezpečnostní IP kamery, 

síťový rekordér a záznamové zařízení. 

004V011001805  Upgrade a rozvoj webové aplikace – dotace protidrogové politiky 

Rozpočet po změnách činil 200 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 345 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 545 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy 

na realizaci fáze 3 upgradu a rozvoje webové aplikace. 

004V011001899 Zajištění financování akcí programu 004V01 od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 2.000 tis. Kč a zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 2.437 tis. Kč. Na akci nebyl uskutečněn žádný výdaj. 
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004V011002001 Softwarové řešení sdíleného informačního systému adiktologických služeb 

Rozpočet po změnách činil 2.186 tis. Kč, na akci nebyl uskutečněn žádný výdaj. 

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 8.215 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 1.104 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 1.575 tis. Kč. Prostředky směrovaly 

zejména na studii proveditelnosti a dokumentaci k zateplení stropů Strakovy akademie 

a provozní budovy Úřadu a na zpracování projektu zřízení klimatizace v prostorách 

ochranné služby Policie ČR. 

004V012001802 Rekonstrukce zahrady Strakovy akademie  

Rozpočet po změnách činil 57.424 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 641 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 484 tis. Kč. Prostředky byly použity 

na úhradu projektové dokumentace na rekonstrukci zahrady Strakovy akademie. 

004V012001803 Obnova strojů a zařízení od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 1.500 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 18 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 471 tis. Kč. Nakoupen byl přístroj 

na vzdálené měření teploty lidského těla, inkoustový duplikátor vč. příslušenství a digitální 

zlatička pro polygrafii. 

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

Rozpočet po změnách činil 850 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 130 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 818 tis. Kč. Za prostředky byly 

nakoupeny barevné multifunkční tiskárny. 

004V012001805 Obnova autoparku od roku 2018 

Rozpočet po změnách činil 2.000 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 2.000 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 2.500 tis. Kč. Pořízena byla malá 

užitková vozidla. 

004V012001807 Rekonstrukce plynové kotelny v Lichtenštejnském paláci 

Rozpočet po změnách činil 13.500 tis. Kč a nebyl v roce 2020 čerpán. Prostředky budou 

využity v roce 2021. 

004V012001808 Rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace v Lichtenštejnském paláci 

Rozpočet po změnách činil 8.000 tis. Kč a zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 4.800 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány a budou využity v roce 2021.  

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

Rozpočet této akce po změnách ve výši 2.200 tis. Kč nebyl čerpán, prostředky budou 

použity v roce 2021. 
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004V012001901 Úpravy gastroprovozu Úřadu vlády ČR v 1. PP Strakovy akademie 

Rozpočet po změnách činil 24.000 tis. Kč, zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 1.169 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 1.020 tis. Kč. Prostředky směrovaly 

na úhradu projektových prací. 

004V012001902 Úpravy sociálních zařízení v hlavní budově Úřadu vlády ČR 

Na financování akce byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 744 tis. Kč 

a byly čerpány v plné výši na úpravy sociálních prostor. Investiční akce byla v roce 2020 

dokončena. 

004V012001903 Rekonstrukce perimetrické ochrany v objektu Úřadu vlády ČR 

Rozpočet po změnách činil 8.000 tis. Kč a zapojeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů 

v částce 1.606 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány a budou využity v příštím roce. 

004V012001905 Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie - 

výměna nepropustných povrchů na propustné 

Akce je spolufinancovaná z OPŽP v rámci stejnojmenného projektu, viz kapitola 4.4.1.4. 

Rozpočet po změnách činil 21.176 tis. Kč a nebyl čerpán. Prostředky budou zapojeny 

do rozpočtu v příštím roce.  

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

Rozpočet po změnách činil 21.000 tis. Kč a nebyl čerpán. Prostředky budou zapojeny 

do rozpočtu v příštím roce. 

Program č. 104 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚV“ 

Program 104 01 byl uskutečňován v rámci podprogramu – REPRODUKCE MAJETKU ÚV, 

ve kterém byla realizována následující akce. 

104V012001701  Rekonstrukce - hlavní budova ÚV ČR 

Rozpočet na rok 2020 činil po změnách 4.785 tis. Kč a zapojeny byly nároky 

z nespotřebovaných výdajů v částce 93 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 4.877 tis. Kč 

směřovaly zejména na investiční část opravy vnějšího pláště hlavní budovy Úřadu 

a oplocení, včetně autorského a technického dozoru. 

5. Další údaje k hospodaření kapitoly v roce 2020 

5.1 Vyhodnocení zahraničních pracovních cest 

Výdaje na zahraniční pracovní cesty (dále jen „ZPC) v roce 2020 činily 826 tis. Kč. 

Uskutečněno bylo celkem 255 cest, z toho 97 směřovalo do Bruselu. V celkovém počtu 

je zahrnuto i 17 vrcholných státních návštěv předsedy vlády – kromě Belgie se jednalo 

např. o Izrael, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Estonsko, Německo, Slovinsko a Rakousko. 

V oblasti evropských politik zaměstnanci Úřadu absolvovali během roku 2020 výrazně 

omezené množství zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC) s ohledem na situaci 
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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 účastnili 

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. Pracovníci  SEZ se účastnili 

těchto jednání 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 tematických konferencích a workshopech. Tento typ ZPC byl 

v roce 2020 pracovníky SEZ realizován minimálně. Účast na konferencích, workshopech 

a seminářích souvisí se sledováním vývoje v agendách v koordinační gesci SEZ. Jejich 

výsledky jsou dále využívány při přípravě podkladů pro další jednání na úrovni státní 

tajemnice pro evropské záležitosti, jednání vlády, Výboru pro Evropskou unii, apod.  

f) ZPC související s účastí na jiných jednáních v gesci i mimo gesci Úřadu. Účast 

pracovníků SEZ měla význam pro efektivní vykonávání funkce koordinátora EU 

problematik na národní i EU úrovni. Přínosná byla také osobní účast a výměna názorů 

mezi účastníky. 

V oblasti lidských práv nebyly z důvodu pandemie COVID-19 po větší část roku vůbec 

realizovány zahraniční pracovní cesty. ZPC, které byly realizovány na počátku roku, 

se týkaly účasti zástupců České republiky na jednání sítě Národních kontaktních míst 

pro integraci Romů při Evropské komisi v Bruselu, zasedání Řídícího výboru Rady Evropy 
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pro práva dítěte ve Štrasburku a na pátém společném zasedání expertní skupiny pro práva 

dítěte a expertní skupiny pro situaci migrujících dětí při Evropské komisi, které se konalo 

v Berlíně. Všechny uskutečněné pracovní cesty směřovaly k aktivní participaci ČR na unijní 

úrovni, nebo na mezinárodních fórech a k plnění aktuálních úkolů. Jednalo o aktivní 

vystoupení v rámci orgánů, institucí a skupin EU a mezinárodních organizací. Participace 

na pracovních cestách tak sloužila k zajištění aktivní účasti na tvorbě politik na mezinárodní 

a unijní úrovni a také k představení toho, co ČR v oblasti naplňování lidských práv 

a pro ochranu menšin činí. 

V roce 2020 bylo uskutečněno 5 zahraničních pracovních cest zástupci Úřadu v oblasti 

rovnosti žen a mužů. Zbývající jednání orgánů EU, Rady Evropy, OECD a dalších 

mezinárodních organizací probíhaly v on-line formátu. Všechny realizované zahraniční 

pracovní cesty byly vyhodnoceny jako účelné a přínosné pro další činnost Odboru rovnosti 

žen a mužů. Přínos spočíval především ve sběru poznatků využitelných při přípravě 

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 a dalších vnitrostátních dokumentů. 

Jednání na úrovni orgánů EU pak byly významné z hlediska přípravy českého předsednictví 

Radě EU. V rámci chorvatského předsednictví Rady EU proběhlo koncem ledna 2020 

pravidelné jednání High-level Group on Gender Mainstreaming, pracovní skupiny 

při Evropské komisi. Na jednání byly mj. představeny priority a iniciativy Evropské komise 

a tria předsednictví v oblasti genderové rovnosti. Evropská komise také představila návrh 

nové strategie EU pro rovnost žen a mužů. Na jednání byly mimo jiné představeny priority 

a iniciativy Evropské komise a tria předsednictví v oblasti genderové rovnosti. EK také 

představila návrh nové strategie EU pro rovnost žen a mužů. V Paříži pak začátkem února 

2020 proběhlo první zasedání Pracovní skupiny OECD ke gender mainstreamingu 

a vládnutí. Jedná se o novou formaci v rámci OECD, která má za úkol koordinovat 

spolupráci na prosazování rovnosti žen a mužů v činnostech OECD. Na programu prvního 

zasedání byla diskuse o stávajících i budoucích prioritách OECD v oblasti rovnosti žen 

a mužů, pokroku na úrovni členských států či institucionálních kapacitách. Na zasedání také 

byly představeny aktuální a připravované zprávy a dokumenty OECD v oblasti rovnosti žen 

a mužů. V rámci zahraniční pracovní cesty se uskutečnila studijní cesta na Island za účelem 

prohloubení znalostí v oblasti snižování rozdílů v odměňování žen a mužů. Studijní cesta 

byla zaměřena na výměnu dobré praxe v oblasti rovného odměňování, včetně tzv. gender 

pay gap. Českým účastníkům a účastnicím byl představen islandský model prosazování 

rovného odměňování, který od roku 2018 zahrnuje certifikaci firem a subjektů 

nad 250 zaměstnanců. Studijní cesta byla připravena ve spolupráci s islandským 

Ředitelstvím rovnosti. Studijní cesta přispěla k zvýšení expertních znalostí Odboru rovnosti 

žen a mužů v oblasti rovného odměňování žen a mužů a byly využity mj. při přípravě 

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030. Studijní cesta byla realizována v rámci 
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bilaterální iniciativy s názvem Snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v České 

republice.  Bilaterální  iniciativa  byla  ze 100 %  financována  z  EHP a Norských fondů 

2014-2021. Další zahraniční pracovní cesta se konala v Bratislavě. Konkrétně se jednalo 

o Mutual learning seminar on ‘Gender mainstreaming and gender budgeting in the ESIF 

and national budgets’ k tématu genderového mainstreamingu a genderového rozpočtování. 

Seminář sloužil k výměně dobré praxe a sdílení aktuálních zkušeností. K danému tématu 

představily svou politiku Slovensko, Rakousko a Česká republika. Pracovníci Úřadu 

se účastnili ve Vilniusu (Litva) pravidelného jednání Expertního fóra Evropského institutu pro 

rovnost žen a mužů (EIGE). Účast na tomto jednání přinesla možnost podílet 

se na nastavení mechanismů budoucího fungování EIGE a posílila součinnost s EIGE, která 

je důležitá i v kontextu českého předsednictví v Radě EU, neboť předsednické státy s EIGE 

v rámci přípravy předsednictví úzce spolupracují a mohou mj. EIGE požádat o vypracování 

studie na konkrétní téma z oblasti rovnosti žen a mužů. Pracovní cesta dále přinesla nové 

poznatky o nástrojích využívaných v členských státech EU, včetně informací o výhodách 

a úskalích daných opatření. Znalost těchto nástrojů je využívána při nastavování cílů 

strategických dokumentů pro další období, a to včetně Strategie rovnosti žen a mužů na léta 

2021–2030.  

V oblasti protidrogové politiky se zahraniční pracovní cesty uskutečnily pouze v lednu 

a  v únoru 2020. V rámci protidrogové politiky se Úřad aktivně podílí na činnosti 

následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou: 

Horizontální skupina 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. Česká republika tak může 

ovlivňovat podobu dokumentů, které zpětně mají na Českou republiku vliv a rovněž se podílí 

na vytváření jednotných pozic EU. Na tomto setkání byla účast ČR nezbytná z důvodu 

projednávání důležitých témat s dopadem na národní úroveň (např. doporučení WHO 

ke konopí a látkám z konopí apod.) a nutnosti vyjádření národní pozice k těmto tématům. 

Česká republika byla na jednání oceněna za svou účast na 3. bi-regionálním setkání mezi 

státy EU a CELAC k výměně dobré praxe v oblasti snižování poptávky. Stručně byla 

představena situace v oblasti drogové politiky a v oblasti prevalence užívání návykových 

látek. Podrobněji byl představen certifikační proces a standardy. Účelem další pracovní 

cesty bylo pravidelné setkání expertů z vybraných zemí zabývajících se monitoringem 

uživatelů návykových látek a užívání návykových látek ve věznicích. Toto setkání poskytlo 

ČR důležité podklady pro provádění pravidelných dotazníkových studií mezi vězni, která 

je uskutečňována ve dvouletých intervalech, a k mapování dostupnosti adiktologických 

služeb ve věznicích, které je součástí mapování adiktologických služeb v ČR v roce 2020. 

Cílem setkání bylo posoudit zkušenosti s implementací evropského průzkumu 
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adiktologických služeb ve vězení (EFSQ) a zjistit potřeby revize nástrojů, diskutovat otázky 

týkající se přístupu k vězeňským službám, roli studií zaměřených na užívání drog 

ve věznicích a probíhající práce na společné analýze dat a rovněž zahájit diskusi o EFSQ. 

Jednotlivé země, včetně ČR, sdílely zkušenosti s realizací vězeňských studií zaměřených 

na užívání návykových látek, kdy Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR provádí tyto studie od r. 2010. Předmětem diskusí 

byla rovněž revize evropského modelového dotazníku, diskuse společných analýz 

a možnost mapovat adiktologické služby ve věznicích standardním evropským nástrojem. 

Česká republika je součástí procesu na evropské úrovni, který vyvíjí nástroje pro monitoring 

fenoménu užívání návykových látek ve věznicích a poskytování adiktologických služeb 

ve věznicích. 

Účast na další zahraniční pracovní cestě vyplývá ze členství ČR ve skupině Pompidou 

a možnosti využívat školení na aktuální témata protidrogové politiky, tento rok na téma role 

aktérů v oblasti prevence. Oblast prevence je jedním z pilířů Národní strategie pro prevenci 

a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, tudíž budou konkrétní 

závěry a doporučení v této oblasti dále distribuovány mezi ostatní zaměstnance Odboru 

protidrogové politiky a dalším subjektům protidrogové politiky a uplatňovány při realizaci 

opatření protidrogové politiky, včetně plnění aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie 

pro prevenci a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 a dalších 

strategických dokumentů. Tímto způsobem dochází k předávání zahraničních zkušeností 

a příkladů dobré praxe a k jejich postupné částečné implementaci v prostředí ČR. První 

ze dvou částí vzdělávacího semináře se zaměřila na existující přístupy k prevenci a zapojení 

jednotlivých aktérů; byl představen historický vývoj oblasti prevence, definovány hlavní cíle 

a faktory prevence, byla představena role policie v oblasti prevence a příklady dobré praxe 

(norský a kanadský příklad). V rámci studijních návštěv byla uskutečněna návštěva věznice 

Bastoy a policejní stanice. Tato školení představují vysoce interaktivní vzdělávací platformu 

zahrnující sdílení dobré praxe, na níž je zastoupeno široké spektrum evropských 

i mimoevropských odborníků, kteří do daného tématu vstupují. Ze strany účastníků 

je vyžadována aktivní účast, zapojení do diskusí a rovněž sdílení jejich myšlenek týkajících 

se řešení a výzev.  

V oblasti  legislativy  a  kompatibility  práva s právem EU byla s ohledem na epidemii 

COVID-19 od konce února 2020 prezenční jednání pracovních skupin nahrazována 

písemnou procedurou a videokonferencemi. Z uskutečněných ZPC do konce února 2020 

byly v rámci jednání uplatněny připomínky, které přispěly ke zvýšení kvality přijímaných 

právních předpisů Evropské unie jak z jazykového, tak věcného hlediska. Naprostá většina 

připomínek uplatňovaných za Českou republiku byla přijata a do návrhů zapracována. Velmi 

pozitivně je potřeba také vnímat pokračování intenzivní neformální spolupráce s českými 
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právníky-lingvisty a překladateli v Radě Evropské unie a Evropském parlamentu, 

která poskytuje široký prostor pro uplatňování připomínek České republiky, a spolupráci 

s Českým jazykovým odborem Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady, 

která obecně přispívá k vyšší jazykové kvalitě české jazykové verze přijímaných předpisů 

Evropské unie.  

V oblasti hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment – RIA) se uskutečnilo 

v roce 2020 celkem 18 zahraničních jednání. Vzhledem k epidemii COVID-19 převážně 

online. Jednání kontinuálně navazovala na dlouhodobé aktivity v oblasti RIA respektive lepší 

regulace. Byla zajištěna formulace a koordinace národních pozic a zároveň bylo využito 

zahraničních zkušeností, odborných a jiných relevantních materiálů pro vlastní činnost 

na národní úrovni (ex post RIA, regulatorní sandboxy, SME test). Vše za průběžné 

spolupráce s dotčenými subjekty vně i v rámci ÚSÚ a stálého zastoupení v Bruselu.  

5.2 Vybrané oblasti činností Úřadu vlády ČR 

5.2.1 Činnost Úřadu v oblasti komunikace o evropských záležitostech v ČR 

Schválený rozpočet výdajů na realizaci komunikace o evropských záležitostech činil 

4.870 tis. Kč a byl po provedení rozpočtových opatření upraven na 5.190 tis. Kč, včetně 

prostředků na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU z kapitoly 

VPS k realizace aktivit souvisejících s testy EPSO. Společně se zapojenými nároky 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 tis. Kč činily disponibilní prostředky celkem 

5.199 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 4.458 tis. Kč. Výdaje byly 

vynaloženy zejména na zajištění chodu Eurocenter, informačního webového portálu o EU 

Euroskop.cz, na bezplatnou informační telefonní linku Eurofon (800 200 200) a rovněž 

na realizaci aktivit souvisejících s Koncepcí přípravy na EPSO testy, jež byly financovány 

z prostředků poskytnutých Úřadu kapitolou VPS. 

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 2020 se jednalo o následující 

priority: 

I. Vnitřní a vnější bezpečnost Unie (vč. zapojení ČR do vojenských a civilních misí EU, 

rozšiřování EU na západní Balkán),  

II. Zelená dohoda pro Evropu,  

III. Prosperita v EU (prohlubování vnitřního trhu, příležitosti v rámci digitálního vnitřního 

trhu, HMU, iniciativy pro mladé, dopady brexitu),  

IV. Nový víceletý finanční rámec po roce 2020,  

V. Efektivní čerpání ESI fondů a nastavení kohezní politiky po roce 2020,  

VI. Ochrana spotřebitele, 

VII. Zapojení občanů do Konference o budoucnosti Evropy (vč. základních informací 

o EU, společných hodnotách, historii, kultuře, právním řádu, společné měně, 
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budoucnosti EU, možných dopadech souvisejících s procesem vystoupení Velké 

Británie z EU) 

VIII. 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.  

Návštěvnost Euroskopu v roce 2020 byla 356.454 reálných uživatelů (nárůst o 13,5 % 

oproti roku 2019), kteří uskutečnili 514.174 návštěv (nárůst cca o 7 %) a shlédli 

858.023 stránek (pokles o 0,7 %). Počet fanoušků facebookové stránky Euroskopu na konci 

roku 2020 dosáhl 6.069 (růst oproti předešlému roku o 8 %). Euroskop je aktivní 

i na Twitteru. Profil Euroskopu měl na konci roku 3.874 sledujících, což je nárůst o  24 % 

oproti předcházejícímu roku. Euroskop za rok 2020 dosáhl na Twitteru přibližně 1.513.800 

impresí příspěvků (nárůst o 37 %). Počet fanoušků na Instagramu Euroskopu dosáhl 

1.363 osob, což je nárůst oproti předešlému roku o 107 %. 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 úspěšné a mezi fanoušky aktivně 

sledované a žádané kampaně #karieravEU (nejen na LinkedIn ale také na ostatních 

sociálních sítích).  

Eurocentra uspořádala v roce 2020 celkem 596 akcí, kterých se zúčastnilo 129.907 osob. 

Jednalo se o 207 přednášek pro studenty a 389 dalších akcí pro širší i odbornou veřejnost. 

Celkově došlo oproti roku 2019 následkem epidemiologické situace sice k poklesu 

celkového počtu akcí (o 56,3 %), podařilo se však oslovit významně větší počet osob 

(o 62,5 %). 

V roce 2020 bylo na lince Eurofon zodpovězeno více než 1.200 dotazů. Průměrný počet 

hovorů byl 22 měsíčně. Počet odbavených hovorů výrazně ovlivnila pandemická situace, 

neumožňující fyzickou přítomnost operátorů linky na pracovišti. Proto již byly do budoucna 

podniknuty kroky k změně tohoto stavu. Kromě telefonických hovorů vypracovali pracovníci 

Eurofonu v roce 2020 také téměř 340 odpovědí na e-mailové dotazy veřejnosti 

a prostřednictvím online chatové podpory na webových stránkách www.dotaceEU.cz 

zodpověděli více než 600 dotazů. Elektronická komunikace se u veřejnosti těší stoupající 

popularitě. 

V rámci činnosti Národního konventu o EU byly po adaptaci na pandemickou situaci 

organizovány odborné kulaté stoly online formou. Počátkem roku proběhl i jeden kulatý stůl 
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v prezenční formě. V roce 2020 se uskutečnilo 5 kulatých stolů na témata: Kosmické aktivity 

EU, Priority předsednictví ČR v Radě EU 2022, Priority ČR v klimatické agendě, Konference 

o budoucnosti Evropy a Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR. Na základě každého 

kulatého stolu byly formulovány doporučení pro vládu a další tvůrce evropské politiky. 

Z proběhnuvších kulatých stolů vzešlo celkem 23 doporučení pro vládu ČR, která byla 

prezentována na pracovní úrovni Výboru pro EU a setkáních pracovního týmu tripartity 

pro EU. Celkově se kulatých stolů Národního konventu o EU zúčastnilo 450 expertů z řad 

státní správy, hospodářských a sociálních partnerů, akademické sféry, neziskového sektoru 

a další odborné veřejnosti. Informace o činnosti Národního konventu o EU jsou šířeny 

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

prostřednictvím YouTube. 

5.2.2 Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

Schválený rozpočet roku 2020 programu Podpora implementace Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků činil 3.000 tis. Kč. 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 13 organizací 

v celkové výši 2.762 tis. Kč. V rámci úpravy žádosti si však 2 organizace snížily dotaci 

a finanční prostředky tak byly poskytnuty celkem 13 subjektům v celkové výši 2.761 tis. Kč. 

Prostředky byly čerpány na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 

(3 podpořené projekty), spolkům (8 podpořených projektů), školám a školským zařízením 

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (1 podpořený projekt) a vysokým školám podle zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (1 podpořený projekt). 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 62 tis. Kč. Příjemce dotace se rozhodl projekt 

nerealizovat z důvodu uzavření škol v souvislosti s pandemií COVID-19. Skutečně tak byly 

v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 

jazyků čerpány prostředky ve výši 2.699 tis. Kč. Přehled podpořených projektů je uveden 

v části Ostatní přílohy - příloha č. 10. 

Nevyčerpání prostředků v tomto dotačním programu ve výši 300.680 Kč je dáno mimo jiné 

také povahou dotačního programu, který je realizován v režimu de minimis. Výše limitu 

de minimis se vztahuje k subjektu a rozhodnému období, tj. ke třem po sobě jdoucím 

účetním obdobím stanoveným příjemcem podpory dle zákona o účetnictví. Vzhledem 

k tomuto omezení se někteří tradiční příjemci dotací nemohli v roce 2020 o dotaci ucházet. 
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Dotační program vznikl jako nástroj k pokrytí nákladů na aktivity spojené s implementací 

Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, kterou ČR ratifikovala v roce 2006. 

Dotační program má za cíl naplnit mezinárodní závazek, který ČR převzala, a to zachovat 

a podporovat historické regionální a menšinové jazyky, a to 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 2020 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. 

 

Deset podpořených projektů v roce 2020 bylo zaměřeno na oblast podpory A) Vzdělávací 

aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování a tři podpořené 

projekty se zaměřovaly na oblast podpory D) Mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů.  

V roce 2020 přesáhla výše poskytnuté dotace 500.000 Kč pouze u jednoho příjemce dotace. 

Organizaci Spolek Zaedno byla na projekt Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti 

poskytnuta dotace ve výši 567.416 Kč. Projekt podporuje multikulturní výchovu s důrazem 

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 

či pedagogických pracovníků. Nejvyšší část finančních prostředků ve výši 679.932 Kč 

pro rok 2020 směřovala na projekty zaměřující se na romštinu (3 projekty). Byli podpořeni 

nejen příjemci, kteří předkládají projekty dlouhodobě, jako například projekt Romano Suno 

organizace Nová škola, o.p.s., ale také prvožadatelé, mezi které patří například organizace 

Romodrom o.p.s. Hlavním cílem projektu organizace Romodrom o.p.s. bylo posílit pozici 

                                                           
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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romštiny v mediálním prostoru, nabídnout Romům vysílání v romském jazyce a zvýšit 

toleranci a porozumění mezi majoritní a romskou kulturou. Druhým nejvíce podporovaným 

jazykem byla slovenština. Pro rok 2020 byly stejně jako v předešlém roce podpořeny 

3 slovenské projekty, a to v celkové výši 606.208 Kč. Mezi podpořené žadatele patří 

především organizace, u kterých dochází k udržování a inovaci již osvědčených aktivit. 

Jedním z takových příjemců je organizace BONA FIDE, která dlouhodobě realizuje 

čtrnáctideník o slovenštině, Slovácích a Slovensku, vysílaný slovensky na Rádiu ZET. 

V rámci druhého podpořeného projektu této organizace došlo k vytvoření CD veršovaných 

pohádek a básniček, které napsal spisovatel a překladatel Daniel Hevier pro nejmenší děti. 

Dále byl podpořen jeden projekt podporující němčinu, a to ve výši 248.544 Kč. Finanční 

prostředky ve výši 96.220 Kč pro rok 2020 směřovaly na projekty zaměřující se na polštinu 

(2 projekty). V roce 2020, stejně jako v roce předchozím, nebyl podpořen žádný projekt 

se zaměřením na moravskou chorvatštinu. Důvodem pro nepodání projektu se zaměřením 

na moravskou chorvatštinu může být nízký počet chorvatských organizací, což je dáno 

i nízkou početností chorvatské menšiny v ČR. Co se týká příjemců dotací, kteří realizovali 

své projekty v tematickém okruhu D) Mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů, finančními 

prostředky ve výši 455.900 Kč byly podpořeny dvě organizace, které na území České 

republiky mapovaly německé hřbitovy. Jednalo se o organizaci Omnium, z.s., která 

mapovala německé hřbitovy na území Ústeckého kraje. Na území Ústeckého kraje 

a Karlovarského kraje mapovalo německé hřbitovy také Shromáždění německých spolků  

v České republice, z.s. Dále byl podpořen jeden projekt, v rámci kterého byly mapovány 

běloruské hroby na českých hřbitovech, a to ve výši 107.100 Kč. 

Srovnání výdajů vynaložených v roce 2020 s čerpáním prostředků v předchozích letech: 

Rok Schválený rozpočet 
v Kč 

Rozděleno 
v Kč 

Skutečnost 
V Kč 

Podpořené 
projekty 

2016 1.850.000 1.850.000 1.850.000 12 

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 

 

* vratka v průběhu roku (Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole im. Jana Kubisza, příspěvková organizace, Hnojník 62.000 Kč) 

5.2.3 Program na podporu veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených 

V roce 2020 byly na tento program vyčleněny prostředky ve výši 22.500 tis. Kč 

a rozpočtovým opatřením posíleny na celkovou částku 22.624 tis. Kč. Bylo zaevidováno 

55 žádostí (projektů) s celkovým požadavkem 35.776 tis. Kč a podpořeno 35 projektů 

s celkovým čerpáním finančních prostředků ve výši 22.624 tis. Kč. V roce 2020 bylo 
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14 spolků podpořeno dotací vyšší než 500 tis. Kč, z toho jeden příjemce částkou vyšší 

než 4.000 tis. Kč, jeden částkou vyšší než 3.000 tis Kč a 4 spolky částkou vyšší 

než 1.000 tis. Kč. 

Největší příjemci dotací v roce 2020                                                                                
Skutečnost      

v Kč 

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. 4.976.000 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný 
spolek 3.307.410 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. 1.354.157 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. 
1.108.529 

Svaz tělesně postižených v České republice 1.097.365 

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. 1.088.594 

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. 756.557 

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. 706.961 

Sdružení celiaků ČR, z. s. 
610.600 

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. 
559.450 

PARENT PROJECT, z.s. 
541.688 

ARCUS - onko centrum, z.s. 
511.460 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s. 
510.221 

Společnost Parkinson, z. s. 
500.847 

Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených (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 15.1 a 15.2 

Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2015-2020, schváleného usnesením vlády č. 385/2015.  

Program Podpora spolků ZP je určen na výdaje spojené s realizací veřejně prospěšných 

aktivit spolků zdravotně postižených. 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. 

D. Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně 
postižených. 
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O dotaci mohly žádat spolky zdravotně postižených 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 podat v rámci jedné žádosti 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 zdravotně postižených. 

Zdravotně postižení 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 spolků zdravotně postižených od roku 

2016 do roku 2020 je uvedeno v následující tabulce. 

Rok 
Schválený rozpočet 

v Kč 
Rozděleno 

v Kč 
Skutečnost 

v Kč 
Podpořené 

projekty 

2016 20.000.000 19.720.000 19.720.000 112 

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 

Z programu byla v roce 2020 podpořena široká škála aktivit spolků zdravotně postižených. 

Jako konkrétní formy podpořených aktivit je možno uvést např.:  

 vydávání specializovaných časopisů a bulletinů pro jednotlivé skupiny osob 
se zdravotním postižením (např. Mosty, PLUS21, časopis Parkinson, Zpravodaj asociace 
muskulárních dystrofiků, ARCUS, Paprsek (zpravodaj Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí), bulletin Společnosti C-M-T a bulletin Zpravodaj (Asociace polio), 
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 provoz informačních portálů (např. www.nrzp.cz, www.sons.cz, www.snncr.cz, 
www.spmpcr.cz, www.vozejkov.cz, www.arcus-oc.org, www.spcch.cz, 
www.downsyndrom.cz, www.spolecnost-parkinson.cz, www.vzacna-onemocneni.cz, 
www.spolekkolumbus.cz, www.czepa.cz, www.ilco.cz, www.pov.cz, www.celiak.cz, 
www.klubpratel.wz.cz, www.c-m-t.cz), 

 podpora vydávání publikací (např. publikace Epilepsie a dítě a Žijeme s epilepsií, kniha 
Jsem jedno ucho III, Život s příchutí soli), 

 pořádání výstav (např. Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme ...., výstava o životě se stomií 
(České ILCO, putovní výstava Klubu nemocných cystickou fibrózou),  

 pořádání seminářů, workshopů, konferencí, webinářů a besed (např. Národní 
konference: Komunitní bydlení lidí s kombinovaným postižením ve Finsku a Amsterdamu, 
Konference k inkluzivnímu vzdělávání v MSK, Fórum celiaků, Diskuzní fórum - Celiakie 
nejen zdravotní problém, semináře Novinky v onkologické léčbě a péči, Péče 
o lymfedém, Život se stomií, Mýty o stomiích, Jak žít s duševní poruchou, Bezlepková 
dieta - Jde to i bez lepku, Využití moderních technologií ve vzdělávání, dopravě, práci 
a životě OZP, legislativní změny, Metoda SPELL pro spolupráci s lidmi s autismem, 
Osamostatňování člověka s mentálním postižením, workshopy pro dospělé a rodiče dětí 
s pes equinovarus, workshopy pro stomiky a další), 

 členství v mezinárodních organizacích (Světová unie nevidomých, Evropská unie 
nevidomých, Evropská asociace Downova syndromu, Asociace evropských společností 
celiaků, Evropské fórum zdravotně postižených, Evropská unie neslyšících, Světová 
federace neslyšících, Evropská asociace celiaků, Evropská spinální federace, Evropská 
federace sdružení pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu, Evropská federace 
pro míšní léze, Evropská aliance asociací neuromuskulárních onemocnění, Evropská 
organizace pro vzácná onemocnění, Evropská unie polio, Evropská platforma 
sebeobhájců, Evropská asociace Huntingtonů, Mezinárodní federace ankylozující 
spondylitidy, Evropská asociace Parkinsonovy choroby a další).  

Souhrnná informace o průběhu dotačního řízení a přehled o 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 

2015-2020.  

5.2.4 Program na podporu veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových 
organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 

Schválený rozpočet roku 2020 programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních 

neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů ve výši 3.000 tis. Kč byl navýšen 

zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů o částku 1.943 tis. Kč na konečný rozpočet 

ve výši 3.943 tis. Kč. V rámci dotačního řízení byly vyčerpány finanční prostředky určené 

na tento program ve výši 3.818 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty celkem devíti subjektům – 

spolkům na pět projektů, obecně prospěšným společnostem na 3 projekty a  neziskovým 

a podobným organizacím jeden projekt. Přehled podpořených projektů je uveden v části 

Ostatní přílohy - příloha č. 11. 

Stejně jako v roce 2019, mohly i v roce 2020 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. 24/2019 o poskytování 
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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. Strategie však mezi těmito subjekty identifikuje nízký stupeň spolupráce. 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. Např. projekt DĚTSTVÍ 

BEZ NÁSILÍ III - Rozvoj služeb pro děti ohrožené domácím násilím reagoval na přetrvávající 

špatnou dostupnost specializovaných služeb pro děti ohrožené domácím násilím.  Příjemce 

realizací tohoto projektu již po několikáté přispěl ke zvýšení jak dostupnosti těchto služeb, 

tak k lepší informovanosti o jejich potřebnosti a o efektivních způsobech pomoci. A právě 

na podporu tohoto typu aktivit je dotační program zaměřen.  

V roce 2020 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, 

terapeutická práce s dětmi, posilování rodičovských kompetencí, standardizace metod 

pro minimalizování transgeneračního přenosu násilí u dospívajících); mapování aktuální 

situace v oblasti zastoupení žen v české zahraniční politice a postavení žen v relevantních 

institucích (analýza aktuální situace v oblasti zastoupení žen ve formulaci a výkonu české 

zahraniční politiky, prezentace získaných dat širší veřejnosti, on-line kampaň, podpora 

navazování a udržování kontaktů mezi relevantními aktérkami v oblasti vnějších vztahů); 

posilování postavení migrantek ve společnosti, zvýšení povědomí o problematice genderu 

v migraci, posílení spolupráce všech relevantních aktérů, zejména v oblasti prevence 

a potírání domácího násilí a genderově podmíněného násilí u migrantek. (individuální 

asistence migrantkám, advokační činnost, osvětové a vzdělávací akce); rozvoj kontinuální 

péče v porodnictví (analýza dosavadní spolupráce mezi porodnicemi a komunitními 

porodními asistentkami, zpracování informačních materiálů pro zúčastněné aktéry a aktérky 

i pro rodičky, za účelem posílení možností informované volby, poradenská a advokační 

činnost); či podporu LGBT osob (vzdělávací a osvětové akce, workshopy, podpůrné 

skupiny). 
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Srovnání poskytnutých dotací v letech 2016 až 2020 je uvedeno v následující tabulce.  

Rok Rozpočet 
v Kč 

Rozděleno                      
v Kč 

Skutečnost 
v Kč 

Podpořené 
projekty 

2016 5.000.000 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 4.000.000 3.942.395 3.817.553 9 

  

Úřad jako poskytovatel dotací usiluje o maximální hospodárnost, efektivnost a účelnost 

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 ÚV ČR. 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. 

5.2.5 Program na podporu kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních 
neziskových organizací 

Schválený rozpočet roku 2020 programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí 

nestátních neziskových organizací činil 3.000 tis. Kč a prostředky byly čerpány ve výši 

2.642 tis. Kč. Z programu byly celkem podpořeny 3 projekty, které svým zaměřením cílí 

zejména na profesionalizaci a další vzdělávání svých členských organizací, rozvoj sítě 

cestou získávání nových členů, posilování komunikačních kanálů a spolupráci s orgány 

státní správy. 

         v Kč 

Fórum dárců, z. s. 881.344 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s. 896.232 

Národní asociace dobrovolnictví, z. s. (dříve Asociace 
dobrovolnických mentoringových projektů, z. s.) 

864.273 

CELKEM 2.641.849 

 

Dotační program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových 

organizací (dále jen „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO“) byl vyhlášen 

poprvé na rok 2017, a to na základě usnesení vlády č. 608/2015 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: 
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 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. 

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, 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, správného řízení apod. Členství v takové 

SNNO není omezeno podle oborového zaměření účelu, aktivit nebo konkrétních cílových 

skupin osob, na které jsou zaměřeny aktivity jednotlivých členů. Dotační program 

nepodporuje SNNO, jejichž hlavní náplní je poskytování služeb veřejnosti. Z dotačního 

programu jsou podpořeny pouze projekty, které odpovídají výše uvedenému vymezení účelu 

dotace a jsou v souladu se Státní politikou vůči NNO na léta 2015-2020 schválenou 

usnesením vlády č. 608/2015. 

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. Dotaci 

je možné poskytnout těm SNNO, které splňují řadu podmínek, mezi jinými to, že:  

 stanovy SNNO zakotvují demokratické mechanizmy instalovaní 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 v pěti 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 01. 08. 2018 do dne předložení žádosti zřízené webové stránky. 

Požadovaná částka musí být žadatelem o dotaci stanovena maximálně do výše 900.000 Kč. 

Povinnými indikátory, které je žadatel v průběhu trvání projektu povinen naplnit, jsou: 

 počet akcí pro členy SNNO; 

 mediální výstupy prezentující činnost SNNO směrem k veřejnosti; 

 aktivity směřující k rozšíření počtu členů SNNO; 

 zahájení nebo pokračování ve vydávání periodika pro členy SNNO; 

 funkční nástroje sloužící pro oboustrannou komunikaci s členy SNNO a jejich počet; 
 zpracování ankety spokojenosti členů SNNO jako součást závěrečné evaluace projektu. 
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Srovnání výdajů vynaložených v roce 2020 s čerpáním prostředků v předchozím roce: 

Rok Rozpočet 
v Kč 

Rozděleno 
v Kč 

Skutečnost 
v Kč 

Podpořené 
projekty 

2017 3.000.000 2.324.625 2.324.625 3 

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 

5.3 Činnost Sekce legislativní rady vlády 

V úvodu je potřeba uvést, že Sekce Legislativní rady vlády (dále jen „Sekce“) se nepodílela 

na přípravě návrhů krizových opatření vydaných v době nouzového stavu vyhlášeného 

v souvislosti s epidemií COVID-19. Uvedené návrhy jí nebyly předloženy k připomínkám 

a ani k nim nezpracovávala žádné stanovisko. Rovněž neposkytovala a nehodnotila dopady 

uvedených opatření, ani nehodnotila jejich soulad (resp. slučitelnost) s právem EU. Stejně 

tak Legislativní rada vlády ani její pracovní komise tyto návrhy krizových opatření 

neprojednávaly a ani k nim nepřijaly žádné stanovisko. 

Sekce v roce 2020 mimo jiné zpracovala materiály pro jednání vlády a odborné podklady 

pro rozhodnutí vlády o tom, zda vláda 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. Sekce se také podílela na vypracování vyjádření vlády v řízeních 

před správními soudy, v rámci kterých byla napadána opatření vlády v boji se šířením 

nemoci COVID-19. Konkrétně se Sekce podílela na vypracování vyjádření v rámci třech 

řízení před správním soudem v prvním stupni a dále na vypracování vyjádření ve dvou 

řízeních o kasačních stížnostech. Pověření zaměstnanci Sekce v roce 2020 vykonávali 

činnosti související se členstvím v Etické komisi Úřadu, činnost prošetřovatele Úřadu 

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 vykonávali činnosti související s jejich členstvím ve zkušebních 

komisích zřízených v Úřadu vlády ČR podle zákona o státní službě pro obory státní služby: 

22. Legislativa a právní činnost a 61. Odborné zabezpečení činnosti vlády. 

V roce 2020 bylo vládě předloženo celkem 237 legislativních návrhů, z toho bylo pět návrhů 

věcných záměrů zákonů, 156 návrhů zákonů /žádný nebyl ústavní/ a 76 návrhů nařízení 

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

o předložení svého stanoviska k celkem 118 návrhům zákonů předložených poslanci, 

Senátem nebo zastupitelstvem kraje, ke kterým byla zpracována stanoviska vlády k těmto 

návrhům zákonů. Zaměstnanci Sekce se v roce 2020 zúčastnili celkem 86 zasedání 
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pracovních komisí Legislativní rady vlády (dále jen „LRV“), včetně 1 zasedání ad hoc 

ustavené zvláštní pracovní komise složené z vybraných členů LRV, na nichž tyto komise 

projednávaly podle rozhodnutí předsedkyně LRV výše uvedené legislativní návrhy 

předložené vládě a dále projednávaly návrhy vyhlášek předložené ministerstvy a jinými 

ústředními správními úřady k projednání LRV - vláda návrhy vyhlášek neprojednává. Celkem 

bylo v roce 2020 předloženo k projednání 149 návrhů vyhlášek. V roce 2020 se uskutečnilo 

celkem 16 zasedání LRV, na kterých bylo projednáno celkem 36 návrhů právních předpisů, 

resp. materiálů, z toho 31 návrhů zákonů (žádný nebyl ústavní) a 5 návrhů věcných záměrů 

zákonů. V případě 8 návrhů zákonů 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 2020 neprojednala žádný návrh prováděcího 

právního předpisu. 

V důsledku omezujících opatření zavedených na Úřadu proti šíření onemocnění COVID-19 

LRV na jaře 2020 nezasedala nebo se její zasedání konala formou videokonferencí. 

Ve formě videokonferencí se zasedání LRV následně konala opět od podzimu 2020, 

a to až do konce roku. Uvedená opatření dopadla rovněž na činnost pracovních komisí LRV, 

které na jaře 2020 (až do začátku června 2020) nezasedaly a legislativní materiály byly 

v této době projednávány výhradně ve zkráceném řízení v tzv. proceduře per rollam. 

Od podzimu 2020 až do konce roku se zasedání pracovních komisí LRV konala pouze 

formou videokonferencí. K naprosté většině legislativních materiálů byl vypracován buď 

návrh stanoviska LRV a následně v návaznosti na závěry zasedání LRV stanovisko LRV, 

nebo v souladu s čl. 4 bodem 3 Statutu LRV stanovisko předsedkyně LRV určené 

pro jednání schůze vlády ke konkrétnímu návrhu právního předpisu. K této oblasti lze 

shrnout, že v roce 2020 bylo vypracováno celkem 16 stanovisek LRV k návrhům právních 

předpisů a 213 stanovisek předsedkyně LRV k návrhům právních předpisů, z toho bylo 

14 stanovisek předsedkyně LRV vypracováno k upravenému materiálu po přerušení jeho 

projednávání v LRV.  V době  nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s epidemií 

COVID -19 bylo zpracování stanovisek Legislativní rady vlády nebo předsedkyně Legislativní 

rady vlády významně ztíženo, zejména pak byla stanoviska u části legislativních materiálů 

souvisejících s bojem s epidemií v některých případech z důvodu časové naléhavosti jejich 

přijetí zpracovávána ve velmi omezeném termínu, často i mimo obvyklou pracovní dobu 

nebo ve dnech pracovního klidu anebo v časové tísni těsně před schůzí vlády a byla 

publikována až těsně před započetím nebo výjimečně dokonce i v průběhu zasedání vlády. 

Sekce se obdobně jako každý rok věnovala přípravě plánu legislativních prací vlády 

na následující rok. Práce na přípravě Plánu legislativních prací vlády na rok 2021 byly 

zahájeny v srpnu roku 2020, kdy byli členové vlády požádáni o zaslání dílčích podkladů 

pro přípravu plánu. Zaslané podklady byly následně shromážděny, doplněny o informaci, 
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zda by součástí plnění předmětného legislativního úkolu mělo být zpracováno hodnocení 

dopadů regulace (RIA) a ve spolupráci s Oddělením boje s korupcí Ministerstva 

spravedlnosti i o informaci, zda by materiál měl být projednán na Radě vlády pro koordinaci 

boje s korupcí. Zcela nově byla do návrhu Plánu legislativních prací vlády ve spolupráci 

s Oddělením Rady vlády pro informační společnost Odboru eGovernmentu Ministerstva 

vnitra 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 dosud reflektovány 

nebo se potřeba jejich plnění ukázala až dodatečně, a některé úkoly navrhnuté 

připomínkovými místy v rámci meziresortního připomínkového řízení. Plán legislativních 

prací vlády na rok 2021 byl schválen usnesením vlády č. 1309 ze dne 14. prosince 2020. 

Sekce rovněž odborně a organizačně zajišťovala činnost rozkladové komise vedoucí Úřadu, 

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. Při osmi jednáních rozkladové komise bylo projednáno celkem 

18 věcí a dalších 8 věcí bylo projednáno per rollam. Z uvedeného počtu šlo v 18 případech 

o rozklad proti rozhodnutí Úřadu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

ve 2 případech o podání obsahující jednak stížnost proti postupu Úřadu, ve věci žádosti 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a současně rozklad proti rozhodnutí, 

kterým byla v téže věci žádost o poskytnutí informací zamítnuta. Ve 4 případech se jednalo 

o stížnost proti postupu Úřadu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., v jednom případě o stížnost proti požadavku Úřadu na úhradu nákladů 

v souvislosti s poskytnutím požadovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

a v jednom případě o rozklad proti usnesení Úřadu, kterým bylo podle § 14j odst. 4 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) zastaveno řízení o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021.  

Na základě projednání těchto věcí rozkladovou komisí a přijatých doporučení bylo 

zpracováno celkem 26 návrhů rozhodnutí vedoucí Úřadu. Ve všech těchto případech byl 

návrh plně akceptován a bylo rozhodnuto podle návrhu. Pokud jde o rozklady, 

ve 2 případech bylo rozhodnutím vydaným na základě doporučení rozkladové komise 

rozhodnutí správního orgánu I. stupni zrušeno a věc byla vrácena správnímu orgánu 

I. stupně k řádnému vyřízení žádosti. V ostatních případech byly rozklady zamítnuty. 
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V případě jedné stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací bylo 

správnímu orgánu I. stupně přikázáno vyřídit žádost v celém rozsahu a v ostatních 

případech byl postup správního orgánu I. stupně při vyřizování žádosti potvrzen. V případě 

stížnosti proti požadavku na úhradu nákladů byla potvrzena stanovená výše náhrady. 

V průběhu roku byl nadále rozvíjen a spravován Informační systém pro aproximaci práva 

(ISAP), který poskytuje komplexní informace o předpisech EU od jejich vzniku na unijní 

úrovni až po zapracování publikovaných předpisů EU do právního řádu ČR. Elektronický 

systém ke své činnosti využívaly jak resorty, tak samotný Úřad a jeho prostřednictvím bylo 

vykazováno plnění povinností uložených Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU a Směrnicí vlády o postupu 

při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty EU, projednávání záležitostí EU 

v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého 

jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty EU). ISAP poskytoval 

prostřednictvím 14 aktivních databází uživatelům (mimo jiné také Parlamentu ČR 

a v omezené míře i veřejnosti) informace o navrhovaném i platném právu EU, 

o dokumentech Rady EU a souvisejících dokumentech vypracovaných příslušnými českými 

orgány (např. stanoviska pro Parlament, rámcové pozice apod.), o vnitrostátních 

implementačních právních předpisech a legislativním procesu, o provádění notifikace 

transpozičních předpisů ke směrnicím EU Evropské komisi a o řízeních o porušení unijního 

práva. V průběhu roku 2020 byly prováděny úpravy některých databází ke zlepšení jejich 

funkčnosti a uživatelské přívětivosti. Nově byla vytvořena databáze, ve které je evidováno 

a sledováno plnění úkolů uložených gestorům a předkladatelům usneseními vlády 

v souvislosti se čtvrtletními Zprávami o stavu přidělování gescí a plnění legislativních 

závazků vyplývajících z členství ČR v EU, a dále databáze, ve které jsou obsaženy podněty 

adresované odborem kompatibility gestorům předpisů EU za účelem vyřešení některých 

zjištěných nedostatků v oblasti implementace práva EU a jeho vykazování. Rovněž byly 

zahájeny práce na novém elektronickém systému zpracování srovnávacích tabulek 

prostřednictvím databáze ISAP. 

V oblasti posuzování slučitelnosti návrhů českých právních předpisů s právem EU 

se zaměstnanci Úřadu v roce 2020 zabývali přibližně tisícem dokumentů legislativní 

i nelegislativní povahy, přičemž k nim vypracovali 531 stanovisek o slučitelnosti návrhů 

českých právních předpisů s právem EU. Přibližně dvě třetiny těchto stanovisek se týkaly 

návrhů českých právních předpisů 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 úpravami, 

ke kterým bylo vypracováváno stanovisko, je možno zmínit například návrh nového 

stavebního zákona, návrh nové úpravy zbraňové problematiky, návrh zákona o službách 
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platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, návrh zákona o prekurzorech výbušnin, návrh zákona 

o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů, návrh 

zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek 

a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel), návrh 

zákona o ochraně oznamovatelů, či návrh zákona o panevropském osobním penzijním 

produktu. 

Z řady novelizujících předpisů předložených v roce 2020, které mají významný vliv na plnění 

legislativních závazků ČR a ke kterým bylo vypracováváno stanovisko odboru kompatibility, 

je pak možno zejména zmínit několik novel z oblasti bankovnictví a kapitálového trhu, 

např. novelu zákona o bankách a novelu zákona o ozdravných postupech z první poloviny 

roku 2020, novelu několika zákonů z oblasti kapitálového trhu z druhé poloviny roku 2020, 

implementující desítky nových předpisů EU přijatých ve formě nařízení i směrnic EU, dále 

několik novel z oblasti dopravy, např. novelu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 

novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

či novelu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, obsáhlou novelu zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích, podstatnou novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže nebo novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární 

zákon), adaptující právní řád ČR na velké množství nových přímo použitelných nařízení EU. 

V oblasti hodnocení dopadů regulace (RIA) byla poskytována metodická pomoc a informace 

ústředním správním úřadům ke zpracování RIA (např. Ministerstvu spravedlnosti k zákonu 

o ochraně oznamovatelů), podkladů pro žádosti o výjimku z RIA a také k přípravě zpráv 

z přezkumu účinnosti regulace. Pro co nejširší záběr metodické pomoci byla průběžně 

aktualizována webová stránka ria.vlada.cz, kde byla pravidelně zveřejňována stanoviska 

Komise RIA a další tematické dokumenty (Zpráva o činnosti Komise RIA 2019, ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra revidovaná Metodika pro stanovení nákladů na výkon státní správy 

v přenesené působnosti) a články zaměstnanců Úřadu (např. k aktivitám Evropské komise 

nebo OECD k oblasti dobré praxe v lepší regulaci). 

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. V roce 2020 

připravil sekretariát osm jednání Etické komise, z nichž tři se vzhledem k opatřením přijatým 

Úřadem kvůli šíření onemocnění COVID-19 uskutečnila formou per rollam. Sekretariát v roce 

2020 obdržel devět nových spisů. V roce 2020 projednala Etická komise celkem sedm spisů, 

které jí byly postoupeny Ministerstvem obrany v letech 2019 a 2020 a jež byly řešeny jako 

odvolání podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“). Ve třech případech Etická komise rozhodla podle § 90 

odst. 5 správního řádu o zamítnutí odvolání účastníka řízení a potvrdila rozhodnutí 



62 
 

Ministerstva obrany. Etická komise ve dvou případech rozhodla podle § 90 odst. 1 písm. b) 

správního řádu o zrušení rozhodnutí Ministerstva obrany a vrácení věci k novému 

projednání. Ve dvou případech 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 2020 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. Dále v jednom 

případě Etická komise projednávala žádost účastníka řízení o opatření proti nečinnosti 

dle § 80 a násl. správního řádu, která byla shledána nedůvodnou. Etická komise obdržela 

v roce 2020 šest žádostí o obnovu řízení dle § 100 odst. 1 správního řádu. Ve čtyřech 

případech Etická komise tuto žádost zamítla, ve dvou případech řízení o povolení obnovy 

řízení zastavila. V obou případech zastavení řízení a v jednom případě, kdy Etická komise 

žádost zamítla, se účastník řízení odvolal, přičemž ve všech případech Etická komise své 

rozhodnutí potvrdila. Sekretariát po projednání každé věci následně vyhotovil písemné znění 

rozhodnutí a toto vypravil.  

5.4 Rezervní fond 

V průběhu roku 2020 nedošlo k žádnému příjmu do rezervního fondu a k 31. prosinci 2020 

tento fond vykazuje nulový zůstatek.  

5.5 Nároky z nespotřebovaných výdajů 

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2020 činily 511.115 tis. Kč a v průběhu roku 

byly sníženy o ukončené nároky ve výši 25.401 Kč, a to s ohledem na delimitaci Agentury 

pro sociální začleňování na Ministerstvo pro místní rozvoj k 1. lednu 2020 včetně projektu 

„Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ 

spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podobně byly 

ukončeny nároky u grantu „Koordinace Prioritní oblasti 2 Podpora udržitelné energetiky 

Strategie EU pro Podunají“ spolufinancovaného z nadnárodního programu Interreg Danube, 

kde byla agenda k 1. lednu 2020 delimitována na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další 

nároky byly ukončeny u grantu „Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm 

Reduction (HA-REACT)“.  

Do rozpočtu byly v roce 2020 zapojeny nároky v částce 255.789 tis. Kč a čerpány byly 

do výše 197.582 tis. Kč. Největší část ve výši 82.424 tis. Kč byla čerpána na platy 

zaměstnanců a ostatní osobní výdaje (z toho 11.733 tis. Kč na projekty spolufinancované 

z EU a 16.750 tis. Kč na výdaje VaVaI), v čerpání následovaly výdaje na národní dotace 

v oblasti protidrogové politiky v částce 65.652 tis. Kč (účelové určené prostředky). V rámci 

neprofilujících nároků byla čerpána částka 23.645 tis. Kč, zejména na běžné výdaje v oblasti 
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ICT. Další nároky v částce 14.460 tis. Kč byly čerpány na VaVaI, a to především 

v souvislosti s přesunem prostředků na Akademii věd ČR ke kompenzaci výdajů 

vynaložených při řešení pandemie Covid-19. Kapitálové výdaje Úřad financoval z nároků 

do výše 6.129 tis. Kč. 

Z hlediska srovnání stavu k 1. lednu mezi roky 2021 a 2020 došlo k nárůstu nároků o 18,7 % 

na 606.670 tis. Kč. Hlavní příčinou jsou rostoucí nároky u výdajů vedených v systému 

programového financovaní EDS/SMVS, kde u některých investičních akcí dochází 

ke zpoždění realizace z objektivních důvodů. Jedná se např. o veřejnou zakázku na obnovu 

zahrady Strakovy akademie, kde s ohledem na přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem 

pro  ochranu hospodářské soutěže nebylo v roce 2020 dokončeno zadávací řízení. Naopak 

k významnému snížení došlo u nároků v oblasti platové a výdajů na VaVaI. 

v Kč 

Nároky z nespotřebovaných výdajů 
minulých let 

Stav k 
1.1.2020 

Čerpání k 
31.12.2020 

Stav k 
1.1.2021 

Profilující výdaje celkem 453 467 955,42 173 936 308,60 511 800 493,78 

v tom:       

platy státních zaměstnanců 81 540 476,00 48 967 053,00 38 426 798,00 

platy a ostatní platby za provedenou práci 
kromě platů státních zaměstnanců  

118 101 253,76 33 457 164,00 87 325 526,76 

spolufinancované projekty z rozpočtu EU 58 714 142,83 5 265 542,91 64 561 825,47 

spolufinancované projekty z prostředků FM 11 739 500,00 0,00 12 933 715,56 

programové financování SMVS  32 742 954,68 6 129 055,69 166 660 562,00 

účelově určené prostředky 65 661 442,54 65 657 656,00 68 245 704,54 

výzkum, vývoj a inovace 84 968 185,61 14 459 837,00 73 646 361,45 

Neprofilující výdaje celkem  57 647 519,86 23 645 255,46 94 869 840,25 

CELKEM 511 115 475,28 197 581 564,06 606 670 334,03 

 
5.6 Zálohové platby 

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2020 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 (1 tis. Kč), vody (436 tis. Kč), tepla (516 tis. Kč) a ostatní, 

např. předplatné (297 tis. Kč), budou postupně na základě skutečně spotřebovaných 

nákladů vyúčtovávány v roce 2021. 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 2020 činily 
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závazky z dodavatelských faktur částku 1.860 tis. Kč. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 

2021. 

5.7 Podmíněné pohledávky a podmíněné závazky 

Úřad eviduje k 31. prosinci 2020 dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 

správních a jiných řízení ve výši 247.236 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 133 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 1.114 tis. Kč, 

dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy 

o výpůjčce ve výši 9.205 tis. Kč, dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 

dlouhodobého majetku ve výši 1.568 tis. Kč, krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

ve výši 1.739 tis. Kč a dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 

208.761 tis. Kč.  

5.8 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 2020 takovou 

opravnou položku neeviduje. 

5.9 Veřejné zakázky 

V roce 2020 nevyhlásil Úřad žádnou významnou veřejnou zakázku s předpokládanou 

hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH. V průběhu roku 2020 realizoval a dokončil celkem 

77 veřejných zakázek administrovaných Oddělení veřejných zakázek. Z tohoto počtu bylo 

17 nadlimitních veřejných zakázek, z nichž 2 byly děleny na části (Zajištění konferenčních 

služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 

2022 - část 3 a 4 a Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR 

v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - část 1 a 2) a 5 pokračuje 

i do roku 2021. V rámci nadlimitních zadávacích řízení bylo uzavřeno 10 smluvních vztahů 

na dodávky a služby, a 2 zadávací řízení byla zrušena. Dále Úřad realizoval 10 podlimitní 

veřejných zakázek, z nichž 2 byly děleny na části (Zajišťování komplexních činností 

na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Úřad vlády ČR, 

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi 

Obnova zahrady Strakovy akademie) a 6 zadávacích řízení pokračuje do roku 2021. V rámci 

podlimitních zadávacích řízení nebyly v roce 2020 uzavřeny žádné smluvní vztahy 

a 4 zadávací řízení byla zrušena. Rovněž bylo realizováno 50 veřejných zakázek malého 

rozsahu (z toho 2 veřejné zakázky byly děleny na 5 částí, 1 na 7 částí a 1 na 11 částí). 

https://zakazky.vlada.cz/contract_display_1106.html
https://zakazky.vlada.cz/contract_display_1106.html
https://zakazky.vlada.cz/contract_display_1106.html
https://zakazky.vlada.cz/contract_display_1090.html
https://zakazky.vlada.cz/contract_display_1090.html
https://zakazky.vlada.cz/contract_display_1040.html
https://zakazky.vlada.cz/contract_display_1040.html
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5.10 Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR 

Úřad hospodařil v roce 2020 s objekty jednak pro administrativní účely (hlavní budova, 

provozní budova, 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 

pro ubytování (Slavíčkova vila), skladovacími dílenskými a ubytovacími prostory (provozní 

areál Chabry) a skladovacími a parkovacími prostory (zpevněná plocha Šance). 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. května 2005, s právními účinky vkladu  

čj. V-19642/2005-101, ke dni 18. května 2005, a dále dle Ohlášení přechodu oprávnění 

dle zákona č. 670/2004 Sb., čl. II, ze dne 28. května 2010, čj. Z 47978/2010-101, jak 

je zapsáno na LV 143, u KÚ pro Prahu město, pro katastrální území Malá strana, vztahující 

se k pozemku parc. č. 680/4 jehož součástí je stavba hlavní budovy s čp. 128 a pozemku 

parcely č. 680/3 na němž se nachází samostatná stavba technického vybavení (stavba 

trafostanice TS 8888). Zároveň smlouvou č. 15/281-0 ze dne 7. ledna 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, v rozsahu dle geodetické dokumentace č. zakázky 313/2015, 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, 

Smíchov. Právní účinky zápisu věcného břemene v Katastru nemovitostí nastaly ke dni 

21. ledna 2016. Věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 

ve výši 1 tis. Kč bez DPH. Zapsáno na listu vlastnictví č. 139, vedeném u Katastrálního 

úřadu pro Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Hradčany. 

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“. 
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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. října 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 

výstavby, Čj. UMCP1 115299/2010 ze dne 19. listopadu 2010, a geometrickým 

plánem  č. 450-125/2018 potvrzeným katastrálním úřadem dne 5. září 2018, a to ke dni 

5. prosince 2018. 

Pozemek parc. č. 693 v k. ú. Hradčany. Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

č. 17/338-0 ze dne 6. února 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 kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby „Modernizace 

kabelové sítě Klárov - Špejchar“, které vydal Magistrát hl. města Prahy, Odbor dopravních 

agend, Oddělení speciálního stavebního úřadu, pod č. j. 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. srpna 

2020, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí nastaly ke dni 23. září 2020. 
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5.11 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly  

Vývoj nákladovosti v období 2016 - 2020 
    

Základní ukazatele 2016 2017 2018 2019 2020 

Příjmy celkem (v tis. Kč) 20 310 81 872 119 713 83 865 58 584 

Výdaje celkem (v tis. Kč) 873 383 971 084 1 096 477 1 173 822 1 032 858 

Běžné výdaje (v tis. Kč) 845 422 948 188 1 053 764 1 127 236 1 011 639 

Mzdové a související výdaje (v tis. Kč) 525 447 596 613 575 262 587 223 522 779 

Výdaje na národní dotace (v tis. Kč) 170 601 192 537 238 404 277 332 346 939 

Běžné výdaje na opravy a údržbu (v tis. Kč) 6 414 10 789 119 170 125 272 29 214 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
přepočtený 621 673 630 581 490 

Výdaje státního rozpočtu (SR) 
celkem (v mld. Kč) 1 220 1 280 1 401 1 552 1 843 

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2016 - 2020 
    

Nákladovost 2016 2017 2018 2019 2020 

výdaje na 1 zaměstnance (v Kč) 1 406 414 1 442 918 1 740 440 2 020 348 2 107 873 

Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a 
souvisejících výdajů (v Kč) 560 283 556 420 827 326 1 009 638 1 040 977 

Běžné výdaje na 1 zaměstnance (v Kč) 1 361 388 1 408 897 1 672 641 1 940 165 2 064 569 

Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez 
mzdových a souvisejících výdajů (v Kč) 515 257 522 400 759 527 929 455 997 673 

Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez 
mzdových a souvisejících výdajů a bez 
výdajů na národní dotace (v Kč) 240 537 236 312 381 108 452 119 289 634 

Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez 
mzdových a souvisejících výdajů, bez 
výdajů na národní dotace, opravu a údržbu 
(v Kč) 230 208 220 281 191 949 236 504 230 014 

Podíl celkových výdajů Úřadu vlády ČR na 
SR (v %) 0,072 0,076 0,078 0,076 0,056 

Základní ukazatele rozpočtu Úřadu jsou uvedeny v číselné řadě let 2016 až 2020. 

Nákladovost (tj. výdaje na jednoho zaměstnance) vykazovala v celém období růst, který byl 

však velmi proměnlivý (od 2,6 % do 20,6 %). Hlavní příčinou celkového růstu jsou zejména 

výdaje na národní dotace (především oblast protidrogové politiky), které se v daném 

intervalu více než zdvojnásobily. Stabilně rostoucí a největší složkou běžných výdajů jsou 

mzdové a související výdaje. Naopak výdaje na opravy a údržbu 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). Výdaje na opravy a údržbu však nikdy 

nepřevyšují mzdové a související výdaje nebo výdaje na národní dotace. 
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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 %.  

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.  

Nedočerpání prostředků nastalo v několika oblastech. Největší měrou se na zůstatku 

podílely výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. 

Zejména průběh přípravy a realizace prioritní investiční akce na obnovu zahrady Strakovy 

akademie negativně ovlivnil čerpání investičních výdajů nejen na této akci. Do července 

2020 nebylo vyjasněno financování akce, kdy se jednalo o možné dotaci ze Státního fondu 

životního prostředí (v rámci Operačního programu Životní prostředí). S ohledem na prioritu 

akce proto byla pozastavena realizace dalších akcí (rekonstrukce gastroprovozu v hlavní 

budově Úřadu, rekonstrukce vzduchotechniky a kotelny v Lichtenštejnském paláci), aby byly 

prostředky k dispozici v případě, že by nebyla získána dotace. Na průběhu akce obnovy 

zahrady Strakovy akademie závisely také další investiční akce - rekonstrukce objektu B 

na Kramářově vile, která je náhradním pracovištěm premiéra po dobu obnovy zahrady, 

a rekonstrukce detekčního systému perimetrické ochrany objektu Úřadu, které nemohly být 

realizovány. Po oznámení o schválení dotace, tím i vyjasnění zdrojů investiční akce, byl 

bezprostředně zahájen výběr zhotovitele, který však nebyl v roce 2020 dokončen s ohledem 

na přezkoumávání úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže. Větší část plánovaných investic se tak promítne do čerpání až v roce 

2021 a bude kryta z nároků z nespotřebovaných výdajů. Další nečerpání se projevilo 

v oblasti programu protidrogové politiky, kde byl rozpočet Úřadu před koncem roku posílen 

o prostředky z kapitoly VPS, avšak čerpání těchto prostředků se předpokládá až v roce 

2021. Čerpání prostředků ovlivnila také epidemie Covid-19 a Úřadem přijatá opatření 

v reakci na ni.  Značná část zaměstnanců vykonávala práci z domova, čímž došlo k úspoře 

energií a spotřebního materiálu do kopírovacích strojů. Byly omezeny práce na údržbě 
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objektů a s nimi související spotřeba materiálu. K významné redukci co do počtu i objemu 

výdajů došlo u vrcholných státních návštěv, zahraničních i tuzemských cest, konferencí 

a workshopů. Celá řada aktivit se přesunula do online prostředí. Částečné nečerpání 

v prostředcích na platy a související výdaje bylo způsobeno fluktuací zaměstnanců 

v průběhu roku. 

5.12 Rovnoměrnost čerpání výdajů v roce 2020 

Tabulka s čerpáním výdajů Úřadu po jednotlivých čtvrtletích v roce 2020 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 9,6 %, 

ve druhém čtvrtletí 37,6 %, ve třetím čtvrtletí 23,1 % a ve čtvrtém čtvrtletí 22,8 %.  

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 8,3 mil. Kč, a to v oblasti lidských práv. 

Čerpání ve třetím čtvrtletí bylo druhé v pořadí a převyšuje úroveň prvního čtvrtletí o více 

než 140,2 %. Důvodem velkého rozdílu byly zejména poskytnuté národní dotace v objemu 

65,7 mil. 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 2020, 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. Oproti předcházejícímu čtvrtletí však 

výdaje vzrostly pouze o 4,1 %, protože Úřad ve čtvrtém čtvrtletí neměl žádné výdaje v oblasti 

národních dotací. Nejvyšší objem čerpání výdajů ve druhém čtvrtletí byl zapříčiněn 

uvolněním prostředků na národní dotace v celkové výši 273,1 mil. Kč, a to v oblasti 

protidrogové politiky (220,3 mil. Kč), podpory lidských práv (48,9 mil. Kč) a rovnosti žen 

a mužů (3,9 mil. Kč). 

5.13 Výsledky finančních kontrol za rok 2020 

5.13.1 Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti 
zavedeného systému finanční kontroly 

Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit) 

V roce 2020 řídící kontrolu v Úřadu prováděli vedoucí zaměstnanci útvarů nebo pověření 

zaměstnanci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými 
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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 9 organizačních útvarů Úřadu. 

Celkem bylo zpracováno 64 záznamů, z toho 51 o provedení průběžné řídící kontroly 

a 13 o výkonu následné řídící kontroly. Útvary, v jejichž gesci byla dotační řízení, vykonaly 

průběžné a následné řídící kontroly a nedostatky řešily ve spolupráci s Oddělením kontroly. 

Řídící kontroly provedly i útvary realizující projekty s podílem financování EU a nebyla 

shledána pochybení. Při průběžné řídící kontrole hlavní účetní ve třech 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 na zjištěné nedostatky upozorněni a vyzváni k přijetí opatření k nápravě. 

V oblasti provozu, služeb a při technickém zajištění nebyly při řídících kontrolách shledány 

žádné významné nedostatky, několik drobných pochybení plynulo z běžného provozu a byla 

přijata adekvátní opatření. 

V hodnoceném roce 2020 Úřad vydal, respektive aktualizoval celkem 37 vnitřních předpisů 

(5 pokynů, 7 rozhodnutí, 18 směrnic nebo 7 služebních předpisů) s cílem zlepšit fungování 

vnitřního kontrolního systému, reagovat na nové skutečnosti (např. předsednictví v Radě 

EU), v úpravách byla zohledněna zjištění z provedených auditů. Úřad např. vydal pokyny 

k zatřídění majetku a účetním souvztažnostem k majetku, pokyn o zadávání zakázek malého 

rozsahu v provozní oblasti, postupy při povinnostech Úřadu jako osoby povinné k dani 

z přidané hodnoty. Úřad v oblasti IT zpracoval novou metodiku hodnocení a zvládání rizik 
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IS/ICT nebo směrnici o zásadách užívání sociálních sítí a správy v rámci nich vytvořených 

oficiálních účtů. K přípravám na předsednictví v Radě EU byla vydána směrnice k udělování 

záštit. Aktualizace proběhla v předpisech pro dotační řízení v oblasti lidských práv 

a protidrogové politiky, ve směrnicích o oběhu účetních dokladů, o finanční kontrole, 

při vyřizování škod a likvidaci majetku, k tuzemským a zahraničním cestám nebo 

ve spisovém a skartačním řádu a v oblasti knihovních služeb, v hospodaření 

s protokolárními dary a upomínkovými předměty. Dále Úřad upravil provozní předpisy např. 

zajištění polygrafických služeb, používání motorových vozidel, zásady užívání informačních 

systémů a informačních a komunikačních technologií, předpisy k bezpečnosti např. 

k požární ochraně. Úřad aktualizoval rovněž služební předpisy, jako např. změny 

organizačního řádu a organizační struktury, k systemizaci, osobnímu rozvoji, ke vzdělávání 

státních zaměstnanců a zaměstnanců v Úřadu. 

Zaměstnankyně Oddělení interního auditu (dále jen „OIA“) v roce 2020 vykonaly celkem 

5 auditů. Z toho 1 audit započatý v roce 2019 byl z personálních důvodů a vlivem pandemie 

covid na činnosti Úřadu ukončen během 1. pololetí roku 2020. Jednalo se o audit plnění 

přijatých opatření z auditů vykonaných v roce 2018, v jehož rámci bylo prověřeno plnění 

111 přijatých opatření u 10 auditovaných útvarů. Další 4 audity byly vykonány v souladu 

se schváleným ročním plánem interního auditu. Audit přístupových práv IT, zahájený 

v listopadu 2020 bude i z výše uvedených důvodů dokončen v 1. čtvrtletí roku 2021. Audity 

v roce 2020 byly zejména zaměřeny na dodržování právních předpisů a nastavených 

interních postupů v auditovaných oblastech závodního stravování, procesu investic nebo 

spisové služby, dále na hodnocení řízení rizik, vyhodnocení vnitřního kontrolního systému 

v uvedených činnostech Úřadu a na dodržování principu 3E v auditovaných procesech. 

Z auditů vykonaných v roce 2020 vyplynuly nedostatky týkající se nesouladu postupů 

s předpisy, hospodaření v oblasti stravování, neefektivních postupů nebo nedostatečně 

stanovených kontrolních mechanismů v auditovaných oblastech. OIA dále identifikoval rizika 

v nenastavení či nedostatečném nastavení vnitřních předpisů nebo ve formálním hodnocení 

výsledků činnosti. Dílčí pochybení byla zjištěna např. při ocenění investice, ve stravovacím 

provozu, při řízení nebo identifikaci rizik, v dodržování nastavených postupů řídící kontroly 

nebo v plnění nařízení při zpracování osobních údajů. Výsledky auditů byly s auditovanými 

útvary řádně projednány. U kontroly plnění opatření při následných auditech budou 

nesplněná, částečně splněná nebo trvající opatření nadále ze strany OIA monitorována. 

Vykonanými audity nebyla učiněna závažná zjištění dle § 22 odst. 6 zákona o finanční 

kontrole. 

V návaznosti na zjištěné nedostatky OIA navrhlo celkem 41 doporučení. Doporučení 

směřovala k systému řízení rizik, k systémovým nastavením, k aktualizacím vnitřních 

předpisů a ke stanovení a dodržování povinností a odpovědností v auditovaných oblastech, 
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dále k vyhodnocování činností ve vazbě na finanční prostředky, k nastavení či ke zvýšení 

efektivity a posílení kontrolních mechanismů aj. K navrženým doporučením přijali příslušní 

vedoucí zaměstnanci konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě zjištěných 

nedostatků, z nichž část byla již v roce 2020 splněna. V jednom případě doporučení 

auditorského týmu nebylo přijato a ve dvou případech bylo přijato částečně, jelikož by došlo 

k přesahu kompetencí auditovaného útvaru. Přesto zjištění auditorského týmu 

od auditovaného útvaru zpochybněna nebyla a opatření budou přijata v rámci celého Úřadu. 

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 2020 se OIA podílelo ve spolupráci s personálním odborem na vstupním školení 

pro nové zaměstnance v rámci převzaté agendy boje s korupcí. V souladu s plánem 

Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a stanovenou gescí zpracoval 

OIA v roce 2020 Zprávu o plnění Interního protikorupčního programu (dále jen „IPP“) 

za období 2018 – 2019. Východiskem pro její zpracování byly vyplněné dotazníky 

představených/vedoucích zaměstnanců k plnění jednotlivých úkolů stanovených v IPP 

Úřadu. OIA obdrželo a vyhodnotilo informace od 55 útvarů. Samotné plnění tohoto úkolu 

přispělo ke zvýšení povědomí zaměstnanců o problematice korupce jako takové 

a o důležitosti prosazovat protikorupční klima v podmínkách Úřadu.  

Vyhodnocení výsledků finančních kontrol 

Zaměstnanci Oddělení kontroly ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky, Odborem 

lidských práv a ochrany menšin a Odborem rovnosti žen a mužů vykonali v průběhu roku 

2020 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, 

veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté na základě 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace (dále jen „Rozhodnutí“) z kapitoly Úřadu 

dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2020. 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, 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 

zaměřeny rovněž 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, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). V kontrolním vzorku byly zastoupeny 
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všechny dotační programy administrované Úřadem. Kontroly byly v roce 2020 vykonávány 

převážně tzv. dálkovým způsobem, a to s ohledem na epidemiologickou situaci v České 

republice související s pandemií Covid-19.  

V roce 2020 byly vykonávány kontroly, u kterých byly kontrolovány finanční prostředky 

poskytnuté příjemcům dotací na projekty realizované v roce 2019. Úřad vlády ČR v roce 

2019 poskytl dotaci na celkem 348 projektů, a to v celkové výši 277.770.955 Kč, přičemž 

v rámci 74 následných kontrol byl prověřen objem poskytnutých finančních prostředků 

ve výši 51.050.294 Kč, tj. 18,4 %. K 27. lednu 2021 bylo ukončeno 62 kontrol, u zbylých 

12 kontrol běží zákonné lhůty pro jejich ukončení. V roce 2020 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. Z počtu 

62 ukončených kontrol zjistilo ve 13 případech porušení podmínek daných Rozhodnutím 

a následně zaslalo Výzvy k vrácení dotace nebo její části v celkovém objemu 183.895,98 Kč. 

Ve všech uvedených případech byla výzva uhrazena ve stanovené lhůtě, a to na příjmový 

účet Úřadu.  

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. 

Externí kontrola 

V roce 2020 byly zahájeny, prováděny či ukončeny tyto externí kontroly, audity a šetření: 

- NKÚ zahájil dne 16. prosince 2020 kontrolní akci č. 20/18 „Peněžní prostředky určené 

k plnění národních cílů strategie Evropa 2020“. Kontrola v roce 2020 nebyla ukončena. 

- NKÚ zahájil dne 14. května 2020 kontrolní akci č. 20/12 „Peněžní prostředky státu 

poskytované na programy protidrogové politiky“. Dne 10. prosince 2020 byl Úřad 

seznámen s kontrolním protokolem sp. zn. 20/12-NKU530/471/20. Úřad ve stanovené 

lhůtě proti kontrolnímu protokolu podal námitky dne 21. prosince 2020, sp. zn. 

46448/2020-UVCR. Kontrola nebyla v roce 2020 ukončena. 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) předalo dne 13. prosince 2020 

Úřadu podklady k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně při realizaci 

projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované 

protidrogové politiky“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035. MPSV 
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zjistilo, že Úřad v rámci žádosti o platbu chybně nárokoval k proplacení mzdové náklady 

ve výši 245.875 Kč. Úřad vyčíslené náklady z důvodu opatrnosti dne 29. prosince 2020 

převedl Finančnímu úřadu pro Prahu 1 s tím, že pokud finanční úřad neshledá tento 

odvod jako dostatečně důvodný, budou prostředky vráceny zpět na účet Úřadu. 

- Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo dne 27. srpna 2020 kontrolu projektu „Systémová 

podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů 

na Úřadu vlády ČR“. Kontrolní orgán neidentifikoval žádná zjištění. 

- Ministerstvo financí ukončilo dne 2. listopadu 2020 audit operace č. OPTP/2020/O/017 

s názvem „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI 

a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“. V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné 

zjištění. 

- Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) ukončilo 

dne 2.června 2020 kontrolu dokumentace v souvislosti s realizací projektu „PA 02 

Energy“ v rámci programu DANUBE. Na základě kontroly Zprávy o průběhu projektu 

přistoupilo Centrum ke krácení výdajů v celkové výši 504,56 EUR.  

- Následný audit projektu „PA 02 Energy“ ze strany externího auditora z Maďarska, 

ukončený dne 22. září 2020, neshledal v řízení projektů žádná pochybení nebo 

nedostatky.  

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil dne 8. září 2020 správní řízení 

o možném spáchání přestupku spočívajícím v nedodržení zákonem stanovené lhůty 

pro zápis podpor malého rozsahu do centrálního registru a vydal Rozhodnutí. Úřadu 

byla uložena pokuta ve výši 1.400 Kč za to, že o 1 pracovní den později zaznamenal 

do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci. 

Ke zpoždění došlo v důsledku nouzového stavu s šířením nemoci COVID-19.  

- Národním archivem byla dne 11. února 2020 zahájena kontrola výkonu spisové služby. 

S ohledem na stávající situaci s šířením nemoci COVID-19 kontrola nebyla v roce 2020 

ukončena. 

6. 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 a výkazy 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 financování společných programů/projektů ČR, 

EU a finančních mechanismů  

Tabulka č. 9   Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných 

programů ČR a EU/finančních mechanismů  

Tabulka č. 10  Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných 

programů EU a ČR a z finančních mechanismů 
 

  

2. Ostatní přílohy  
 

Příloha č. 1 Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 

a jinými návykovými látkami za roky 2016–2020 dle položek rozpočtové 

skladby  

Příloha č. 2 Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2016–2020 dle položek 

rozpočtové skladby  

Příloha č. 3 Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 

2016–2020 dle položek rozpočtové skladby  

Příloha č. 4 Srovnání výdajů kapitoly Úřadu za roky 2016–2020  dle jednotlivých 

paragrafů  

Příloha č. 5 Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 

2020 pro kapitolu Úřad vlády ČR 

Příloha č. 6 Podrobná specifikace běžných výdajů 

Příloha č. 7 Přehled neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Úřadu v roce 2020 

Příloha č. 8 Přehled objemově významných příjemců dotací (nad 1.000 tis. Kč) 

v oblasti protidrogové politiky v roce 2020 

Příloha č. 9 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora 

koordinátorů pro romské záležitosti v roce 2020 
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Příloha č. 10 Přehled podpořených projektů v roce 2020 v dotačním programu Podpora 

implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

Příloha č. 11 Přehled podpořených projektů v dotačním programu Podpora veřejně 

prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti 

žen a mužů v roce 2020 

Příloha č. 12 Čerpání výdajů Úřadu za jednotlivá čtvrtletí roku 2020 

 

Organizační schéma platné k 31.12.2020 






















































































