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Úvod
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Působnost Úřadu vlády ČR (dále
i „Úřad“) je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon). Úřad vlády ČR podle
tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením
činnosti vlády ČR a jejích orgánů.
Činnost Úřadu je možno rozdělit podle příjemců jeho služeb. V prvé řadě Úřad poskytuje služby
vládě jako celku. V tomto případě zajišťuje Úřad především úkoly spojené s jednáním vlády. Dále
Úřad vlády ČR zabezpečuje chod tzv. poradních a pracovních orgánů vlády, jako jsou Legislativní
rada vlády, Bezpečnostní rada státu apod.
V roce 2019 se dařilo zvládat všechny úkoly a agendy, které probíhaly na Úřadě, což bylo
zásluhou usilovné, poctivé, odborné a odpovědné práce všech zaměstnanců Úřadu.
Cílem této zprávy je sumarizovat některé údaje, které charakterizují jak personální složení Úřadu,
tak jeho činnost a hospodaření jako celku včetně investic. Zdůrazněna je zejména agenda zajištění
jednání vlád a Legislativní rady vlády a protokolární akce.
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1. Jednání vlády
Vláda ČR zasedá zpravidla jednou týdně, a to v pondělí od 14:00 hodin. V roce 2019 proběhlo
44 schůzí vlády (včetně jednoho mimořádného jednání), na kterých byly projednávány materiály
předložené jednotlivými členy vlády, případně dalšími předkladateli, jak je uvedeno v tabulce.
Materiály projednané vládou v roce 2019
Typ materiálů
Schválené návrhy zákonů
Schválená nařízení vlády
Projednaná stanoviska k poslaneckým a senátním
návrhům zákonů a návrhům zákonů zastupitelstev krajů
Projednané nelegislativní materiály
Materiály pro informaci členů vlády

Počet
84
52
103
665
228

Jednání vlády, na kterém bylo zařazeno nejvíce materiálů, proběhlo 26. srpna 2019 (62 materiálů)
a 9. prosince 2019 (61 materiálů).
Jednání vlády s nejmenším počtem materiálů proběhlo 24. června 2019 (10 materiálů), které však
bylo zároveň časově nejdelší (3 h a 34 min), protože na něm byla projednávána příprava státního
rozpočtu na rok 2020.
Jednání vlády za účasti všech členů vlády proběhla 4. března 2019, 24. června 2019, 8. července
2019 a 16. prosince 2019. Jednání vlády, kde bylo nejvíce nepřítomných členů vlády, proběhlo
30. října 2019.
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2. Poradní orgány vlády
Vláda si zřizuje k podpoře své činnosti své poradní a pracovní orgány (dále i „PPOV“) složené
z členů vlády a dalších odborníků. PPOV mohou být zřízeny jako stálé nebo dočasné orgány podle
charakteru problematiky, kterou se zabývají.
Poradní, pracovní a jiné orgány, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR
PPOV

Počet jednání

Počet
pracovních
orgánů

Počet vlastních akcí
realizovaných vůči veřejnosti

Bezpečnostní rada státu

11

8

1

Výbor pro Evropskou
unii

17 na vládní
úrovni

0

0

44 na pracovní
úrovni
Etická komise České
republiky pro ocenění
účastníků odboje a
odporu proti komunismu

10

0

1

Rada vlády pro
záležitosti romské
menšiny

2

9

4

Rada vlády pro lidská
práva

3

6

2

Rada vlády pro rovnost
žen a mužů

3

6

6

Rada vlády pro
národnostní menšiny

2

4

3

Rada vlády pro nestátní
neziskové organizace

2

3

2

Vládní výbor pro
personální nominace

11

0

0

Rada vlády pro
koordinaci protidrogové
politiky

9

12

8

Vládní výbor pro osoby
se zdravotním
postižením

3

10

4

Vládní dislokační
komise

11

0

0

Rada vlády pro
konkurenceschopnost a
hospodářský růst

0

6

0
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Rada hospodářské a
sociální dohody –
tripartita

6 plenární
schůze

18

0

6

20

5 předsednictvo
31 krajské rady

Rada pro výzkum, vývoj
a inovace

11

Mezi poradní, pracovní a jiné orgány, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR, patří i zmocněnkyně
vlády pro lidská práva. Funkci zmocněnkyně vykonávala do 31. března 2019 náměstkyně pro
řízení Sekce pro lidská práva Mgr. Martina Štěpánková. Vláda na zasedání 6. května 2019
jmenovala novou zmocněnkyní pro lidská práva prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc. Zmocněnkyně
má v gesci následující agendy: lidská práva, romská menšina, národnostní menšiny, nestátní
neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a rovnost žen a mužů.
Zmocněnkyně je místopředsedkyní příslušných poradních orgánů vlády: Rady vlády pro lidská
práva, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Rady vlády pro národnostní menšiny, Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace, Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Strana 6 (celkem 21)

Úřad vlády České republiky
vedoucí Úřadu vlády ČR

3. Legislativní činnost
3.1 Odbor vládní legislativy
V roce 2019 bylo vládě předloženo celkem 151 legislativních návrhů, z toho byly 2 návrhy
věcných záměrů zákonů, 96 návrhů zákonů (z toho 2 ústavní zákony) a 55 návrhů nařízení vlády.
Uskutečnilo se celkem 16 zasedání Legislativní rady vlády (dále i „LRV“), na kterých bylo
projednáno celkem 36 návrhů právních předpisů, resp. materiálů, z toho 33 návrhů zákonů
a 6 upravených znění návrhů zákonů, které již předtím byly Legislativní radou vlády projednávány
a jejich projednávání bylo přerušeno. LRV v roce 2019 neprojednala žádný návrh věcného záměru
zákona ani prováděcího právního předpisu.
Odbor vládní legislativy v roce 2019 zorganizoval a státní zaměstnanci zařazení v Odboru vládní
legislativy se v roce 2019 zúčastnili celkem 121 zasedání pracovních komisí Legislativní rady
vlády, včetně 1 zasedání ad hoc ustavené zvláštní pracovní komise složené z vybraných členů
Legislativní rady vlády a pracovních komisí LRV, na nichž pracovní komise projednávaly podle
rozhodnutí předsedy LRV výše uvedené legislativní návrhy předložené vládě a dále projednávaly
návrhy vyhlášek předložené ministerstvy a jinými ústředními správními úřady k projednání
Legislativní radě vlády (vláda návrhy vyhlášek neprojednává). Celkem bylo v roce 2019 předloženo
pracovním komisím LRV k projednání 132 návrhů vyhlášek.
Ke všem 151 legislativním materiálům předloženým v roce 2019 vládě vypracoval Odbor vládní
legislativy ve spolupráci s Odborem kompatibility a s Oddělením pro koordinaci hodnocení dopadů
regulace 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 předsedy LRV určené pro jednání
schůze vlády ke konkrétnímu návrhu právního předpisu. V roce 2019 bylo vypracováno celkem
14 stanovisek Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů a 120 stanovisek předsedy
nebo předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů.
Vláda byla podle čl. 44 odst. 1 Ústavy České republiky požádána o předložení svého stanoviska
k celkem 104 návrhům zákonů předloženým poslanci, Senátem nebo zastupitelstvem kraje,
přičemž všechny návrhy těchto stanovisek pro schůzi vlády vypracoval Odbor vládní legislativy
v rámci své působnosti, a to na základě podkladů dotčených členů vlády. Stanoviska vlády po
jejich schválení vládou následně Odbor vládní legislativy v případě potřeby upravil podle výsledku
projednání vládou a finalizoval tak, aby předseda vlády mohl stanovisko vlády předložit v souladu
s uvedeným ustanovením Ústavy ČR předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Činnost Odboru vládní legislativy za rok 2019
Věc

Počet za
rok 2019

Legislativní materiály (návrhy věcného záměru zákona, zákona nebo nařízení
vlády) předložené vládě

151

Návrhy zákonů, jejichž předkladatelem není vláda, předložené vládě

104

Zasedání Legislativní rady vlády

16

Materiály projednané Legislativní radou vlády

36

Zpracovaná stanoviska Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů

14

Zpracovaná stanoviska předsedy/předsedkyně LRV k návrhům právních
předpisů

120
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3.2 Legislativní rada vlády
Odbor vládní legislativy zabezpečuje činnost Legislativní rady vlády jako poradního orgánu vlády
pro její legislativní činnost zřízeného na základě ustanovení § 28a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tzv. kompetenční zákon),
a to v návaznosti na úpravu obsaženou ve Statutu LRV a Jednacím řádu LRV.
Legislativní rada vlády byla zřizována již od vzniku československé federace v roce 1969, takže
v prosinci 2019 uplynulo 50 let od vzniku Legislativní rady vlády na úrovni České republiky.
V souvislosti s tímto jubileem bylo zorganizováno s významnou spoluúčastí Odboru vládní
legislativy slavnostní zasedání k 50. výročí vzniku Legislativní rady vlády konané dne 11. prosince
2019, na němž byla bývalým předsedům Legislativní rady vlády, jejím významným členům
a dalším významným legislativcům ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády
předána ocenění za jejich přínos k tvorbě právního řádu České republiky a zároveň jim byla
předána i publikace „Pocta Legislativní radě vlády k 50. výročí (1969–2019)“, která mapuje
uplynulé půlstoletí činnosti české Legislativní rady vlády, která byla zpracována v autorském
kolektivu na Sekci Legislativní rady vlády.
Legislativní rada vlády měla k 31. prosinci 2019 32 členů včetně její předsedkyně, ministryně
spravedlnosti Marie Benešové, která byla jmenována předsedkyní Legislativní rady vlády
v květnu 2019, do konce dubna 2019 byl jejím předsedou, a to od července 2018, ministr
spravedlnosti Jan Kněžínek.
Legislativní rada vlády zasedá pravidelně jednou za 14 dní ve čtvrtek a obvykle během svého
zasedání projedná 2 až 3 legislativní materiály. Nejvíce materiálů během jednoho zasedání
projednala Legislativní rada vlády v roce 2019 na svém zasedání dne 17. října 2019, kdy
projednala 5 legislativních materiálů (kromě 4 návrhů zákonů předložených vládě Ministerstvem
životního prostředí a tvořících tzv. novou odpadovou legislativu ještě návrh zákona o dani
z digitálních služeb předložený Ministerstvem financí).
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4. Protokolární akce
Odbor protokolu a zahraničních vztahů (dále „OPZ“) v roce 2019 realizoval 36 zahraničních cest
předsedy vlády, 52 přijetí zahraničních delegací (z toho 16 oficiálních nebo pracovních
návštěv na úrovni předsedy vlády) a 23 pietních aktů.
Pro porovnání, v roce 2018 OPZ realizoval 37 zahraničních cest předsedy vlády, 74 přijetí
zahraničních delegací (z toho 10 oficiálních nebo pracovních návštěv na úrovni předsedy
vlády) a 25 pietních aktů.

4.1 Zahraniční cesty předsedy vlády ČR
13.–20. 1. 2019

Oficiální návštěva Singapuru, Thajska a Indie

24.–25. 1. 2019
7. 2. 2019

WEF: World Economic Forum Annual meeting 2019
Summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a
kancléřky SRN
Pracovní návštěva Státu Izrael
Summit EU a Ligy arabských států
Pracovní návštěva USA
Oslavy vstupu do NATO
Evropská rada
Mimořádná Evropská rada
Summit předsedů vlád 16+1
Summit předsedů vlád V4 + předsedy vlády Japonska
Oslavy vstupu do EU
Mimořádná Evropská rada
Mimořádná Evropská rada
Den D
GLOBSEC
Oficiální návštěva Severní Makedonie
Evropská rada
Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace
Mimořádná ER

18.–20. 2. 2019
24.–25. 2. 2019
5.–9. 3. 2019
10. 3. 2019
21.–22. 3. 2019
10. 4. 2019
11.–12. 4. 2019
25. 4. 2019
1. 5. 2019
9. 5. 2019
28. 5. 2019
5. 6. 2019
8. 6. 2019
10. 6. 2019
20.–21. 6. 2019
24.–25. 6. 2019
30. 6.–1.
7. 2019
2. 7. 2019
29. 7. 2019
28. 8. 2019
29. 8. 2019

Mimořádná ER
Jednání s budoucí předsedkyní Evropské komise
Uršulou von der Leyen
G2G ČR – Polsko
Výročí Slovenského povstání

2.–4. 9. 2019

Oficiální návštěva Turecka

4.–5. 9. 2019
22.–28. 9. 2019
5. 10. 2019
17.–
18. 10. 2019

Ekonomická konference
Pracovní cesta do USA + Valné shromáždění OSN
Zádušní mše za Kornela Morawieckiho
Evropská rada

Singapur, Thajsko,
Indie
Švýcarsko, Davos
Slovensko, Bratislava
Izrael
Egypt
USA, Washington D. C.
Polsko, Varšava
Belgie, Brusel
Belgie, Brusel
Chorvatsko, Dubrovník
Slovensko, Bratislava
Polsko, Varšava
Rumunsko
Belgie, Brusel
Velká Británie
Slovensko, Bratislava
Severní Makedonie
Belgie, Brusel
Německo, Drážďany
Belgie, Brusel
Belgie, Brusel
Belgie, Brusel
Polsko, Varšava
Slovensko, Banská
Bystrica
Turecko: Ankara,
Istanbul
Maďarsko, Budapešť
USA: NY, Boston
Polsko, Varšava
Belgie, Brusel
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19.–5. 10. 2019
7.–8. 11. 2019
17. 11. 2019
18.–9. 11. 2019
20. 11. 2019
2. 12. 2019
12.–3. 12. 2019

Intronizace japonského císaře
Oficiální návštěva Lucemburska
Oslavy 30 let od sametové revoluce
Oficiální návštěva Ukrajiny
Koncert České filharmonie ve Vídni k 30 letům od pádu
železné opony
Klimatická konference COP25
Evropská rada

Japonsko
Lucemburk
Slovensko, Bratislava
Ukrajina, Kyjev
Rakousko, Vídeň
Španělsko, Madrid
Belgie, Brusel

4.2 Přijetí zahraničních delegací – oficiální a pracovní návštěvy na úrovni předsedy
vlády
29.–31. 1. 2019
15. 3. 2019
16.–18. 4. 2019
30. 4. 2019

7.–8. 5. 2019
1.–4. 6. 2019
28. 6. 2019
3.–4. 7. 2019
12. 9. 2019
30. 9. 2019
13.–4. 10. 2019
5. 11. 2019
10.–1. 11. 2019
11. 11. 2019
17. 11. 2019

17. 12. 2019

Oficiální návštěva předsedy vlády Libye J. E. pana Faíze Serrádže
Oficiální návštěva předsedkyně vlády Rumunska J. E. paní Viorici Dăncilaové
Oficiální návštěva předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky J. E. pana
Nguyena Xuana Phuca
Návštěva předsedy vlády Slovenské republiky J. E. pana Petera Pellegriniho
v ČR spojená s účastí na 14. plenárním zasedání Evropského jaderného fóra
ENEF
Pracovní návštěva předsedy Evropské rady J. E. pana Donalda Tuska
Oficiální návštěva státní poradkyně Republiky Myanmarského svazu J. E. paní
Aun Schan Su Ťij
Summit předsedů vlád členských zemí V4
Oficiální návštěva předsedy vlády Maltské republiky J. E. pana Josepha
Muscata
Summit Visegrádské skupiny a západního Balkánu
Pracovní návštěva předsedy vlády Finské republiky J. E. pana Antti Rinneho
Oficiální návštěva předsedy vlády Kambodžského království J. E. pana
Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sena
Setkání přátel koheze
Pracovní návštěva designovaného předsedy Evropské rady pana Charlese
Michela
Mezivládní konzultace České a Slovenské republiky
Oslavy 30 let od sametové revoluce za účasti předsedy vlády Polské republiky J.
E. pana Mateusze Morawieckiho, předsedy vlády Maďarska J. E. pana Viktora
Orbána a předsedy vlády Slovenské republiky J. E. pana Petera Pellegriniho
Oficiální návštěva předsedy vlády Republiky Severní Makedonie J. E. pana
Zorana Zaeva
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4.3 Přijetí ostatních zahraničních delegací a návštěv
11. 1. 2019
5. 2. 2019
8. 2. 2019

Setkání s velvyslancem SRN J. E p. Christophem Israngem formou oběda
Přijetí prezidenta Červeného půlměsíce pana Khaleda Hboubatiho
Přijetí komisařky pro konkurenceschopnost paní Margrethe Vestagerové

26. 3. 2019

Oběd s velvyslanci členských zemí EU

27. 3. 2019
28. 3. 2019

Přijetí MZV Libanonu
Přijetí generála Curtise M. Scaparrttiho
Přijetí velvyslance USA
Přijetí předsedy Národní rady Parlamentu Rakouska
Přijetí velvyslance Turecka
Přijetí velvyslance Španělska
Přijetí velitele letectva Thajského království
Přijetí předsedy Národní rady Slovinska
Přijetí ministra zahraničních věcí Mongolska
Snídaně s ACEBA
Přijetí bývalého premiéra Izraele Ehuda Baraka
Přijetí velvyslankyně Kanady
Přijetí spolkového ministra vnitra SRN
Přijetí předsedy Parlamentu Albánské republiky Gramoze Ruciho

28. 3. 2019
2. 4. 2019
3. 4. 2019
3. 4. 2019
24. 4. 2019
24. 4. 2019
21. 5. 2019
22. 5. 2019
28. 5. 2019
31. 5. 2019
31. 5. 2019
4. 6. 2019
25. 6. 2019
12. 7. 2019
16. 7. 2019
16. 7. 2019
1. 8. 2019
26. 8. 2019
27. 8. 2019
11. 9. 2019
11. 9. 2019
17. 9. 2019
30. 9. 2019
3. 10. 2019
4. 10. 2019
4. 10. 2019
12. 11. 2019
22. 11. 2019
28. 11. 2019
29. 11. 2019

Přijetí velvyslance USA
Přijetí náměstka ministra zahraničních věcí USA pana Davida Halea
Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo J. E. pana Christopha Isranga
Oběd s velvyslanci členských zemí EU a kandidátských zemí podávaný
velvyslancem Finska
Přijetí velvyslance Itálie + p. F. Bernardi
Přijetí ministra zahraničních věcí Nizozemska
Přijetí místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Irska S. Coveneyho
Přijetí velvyslance USA
Přijetí předsedy Senátu Jordánska
Přijetí poslance Spolkového sněmu za CSU A. Dobrindta
Přijetí spolkového ministra zahraničních věcí SRN Heika Maase
Přijetí velvyslance Ukrajiny
Přijetí velvyslance USA
Přijetí velvyslance Kuvajtu
Přijetí ředitele WHO
Přijetí velvyslance USA
Přijetí hlavního vyjednavače EU pro brexit M. Barniera
Přijetí velvyslankyně Portugalska – ukončení mise
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4.4 Pietní akty zastoupené na úrovní člena vlády, vedoucí Úřadu vlády, náměstka
vedoucí Úřadu vlády či státního tajemníka zajišťované OPZ
7. 3. 2019
5. 5. 2019
6. 5. 2019
6. 5. 2019
6. 5. 2019

Pietní akt Lány u příležitosti narození T. G. Masaryka
Pietní akt Český rozhlas – Pražské povstání
Uctění obětí války spojeneckých armád
Pietní akt – Kobyliská střelnice (uctění obětí heydrichiády)
Oslavy osvobození města Plzně

7. 5. 2019
8. 5. 2019
8. 5. 2019
9. 5. 2019
11. 5. 2019
12. 5. 2019
18. 5. 2019
28. 5. 2019
15. 6. 2019
18. 6. 2019

Pietní vzpomínka na padlé vojáky
Pietní akt – Rudá armáda – pořádá velvyslanectví UA
Pietní vzpomínka u památníku II. odboje
Pietní akt – Rudá armáda – pořádá velvyslanectví RUS
Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu
Pietní akt romským obětem nacismu
Pietní vzpomínka Jáchymovské peklo
Vzpomínka na Dr. Edvarda Beneše
Pietní akt u příležitosti 77. výročí vyhlazení obce Lidice
Pietní vzpomínka u příležitosti 77. výročí hrdinného boje a úmrtí
československých parašutistů
Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky
Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu
Pietní ceremoniál k uctění památky JUDr. Milady Horákové
Pietní akt Český rozhlas – události léta 1968
Pietní akt Sezimovo Ústí – Vzpomínka na Dr. Edvarda Beneše
Pietní akt Lány – 82. výročí úmrtí TGM
Den válečných veteránů
Pietní akt k 17. 11. – Hlávkova kolej

23. 6. 2019
27. 6. 2019
27. 6. 2019
21. 8. 2019
3. 9. 2019
14. 9. 2019
11. 11. 2019
17. 11. 2019
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5. Akce Úřadu vlády ČR
5.1 Dny otevřených dveří
V roce 2019 Úřad vlády ČR pro veřejnost přichystal dohromady 79 dnů otevřených dveří (dále
i „DOD“). Zájemci z řad veřejnosti si měli možnost za doprovodu průvodců prohlédnout interiéry
Hrzánského paláce, Lichtenštejnského paláce, Kramářovy vily a Benešovy vily.
Stejně jako v roce 2018, tak i v roce 2019 byl významně rozšířen počet dnů otevřených dveří oproti
předchozímu období. V roce 2018 navštívilo 33 400 zájemců objekty Úřadu v rámci 127 dnů
otevřených dveří. V předcházejících letech se objekty otevíraly jen výjimečně (v roce 2016 šlo o 17
DOD, v roce 2017 o 16 DOD).
Počet DOD v roce 2019 se snížil zejména z důvodu rekonstrukce terasy Kramářovy vily, která
probíhala až do září 2019. Nižší počet DOD byl oproti roku 2018 rovněž v Benešově vile z důvodu
vynechání prázdninových měsíců. V tomto období byl objekt využíván k rekreaci zaměstnanců
Úřadu vlády ČR. Naopak byla snaha otevřít návštěvníkům častěji Hrzánský palác
a Lichtenštejnský palác, které se v předešlých letech veřejnosti téměř nezpřístupňovaly.
Nejvyšší počet návštěvníků byl zaznamenán dne 28. října 2019 při příležitosti státního svátku Dne
vzniku samostatného Československa, kdy si Kramářovu vilu přišlo prohlédnout rekordních 1 736
osob.
Návstěvnost objektů
Vládní objekt
Lichtenštejnský palác
Hrzánský palác
Kramářova vila
Benešova vila
Celkem

Počet DOD
6
11
2
60
79

Počet návštěvníků
6 154
6 040
2 316
4 433
18 943

*Kramářova vila byla z důvodu rekonstrukce terasy otevřena pro veřejnost pouze dvakrát

5.2 První charitativní bazar
Úřad vlády ČR uspořádal 30. 5. 2019 v zahradě Strakovy akademie charitativní bazar
zaměstnanců Úřadu za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, zástupců vládních úřadů a dalších
pozvaných hostů. Výtěžek z bazaru šel na podporu malého Tadeáška, který od narození bojuje
s těžkou mozkovou obrnou, a jeho rodičů.
Věci do charitativního bazaru věnovali zaměstnanci Úřadu vlády, ale i další ministerstva a instituce.
Zaměstnanci Úřadu a další hosté si je během přátelského setkání na zahradě Strakovy akademie
a v přilehlých prostorech mohli zakoupit. Společně tak přispěli 70 tisíc korun a 5 EUR.
Darované věci, které se během bazaru neprodaly, Úřad vlády věnoval Azylovému domu R – Mosty
v Mladé Boleslavi, který pomáhá hlavně matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám, jež jsou
v nepříznivé životní situaci často spojené se ztrátou bydlení.

5.3 Výstava protokolárních darů
Úřad vlády ČR u příležitosti Dne otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci na Kampě 8. 5. 2019
slavnostně otevřel výstavu protokolárních darů předsedy vlády. Expozice přináší více než 50 darů,
které předseda vlády obdržel během významných zahraničních cest, které absolvoval od nástupu
do funkce. Dary pochází z více než 30 zemí Evropy, Asie, Afriky a Severní Ameriky. Sbírka je stále
doplňována na základě dalších uskutečněných pracovních cest premiéra.
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5.4 Trvalá výstava Voda a civilizace
Úřad vlády ČR otevřel 27. 8. 2019 před Kramářovou vilou stálou venkovní expozici Voda
a civilizace. Výstava, kterou si již dříve na Kampě prohlédlo přes 200 tisíc lidí, je volně přístupná
24 hodin denně. Výstavu, jejímiž autory jsou Olga Menzelová a egyptolog Miroslav Bárta,
slavnostně otevřeli premiér Andrej Babiš a ministři Richard Brabec, Miroslav Toman, Vladimír
Kremlík, Adam Vojtěch a ministryně Alena Schillerová a Marie Benešová. Unikátní výstava má
za cíl ukázat vodu jako strategickou surovinu, její množství a dostupnost na různých místech
světa.

5.5 Soutěž pro děti z dětských domovů
Úřad vlády ČR již po šesté ocenil výherce výtvarné soutěže pro děti z dětských domovů. Letošním
tématem byla „Nejkrásnější vánoční pohádka“. Do soutěže se zapojilo celkem 34 dětských
domovů z celé České republiky s 95 obrázky. O vítězích rozhodovali zaměstnanci Úřadu vlády, ale
i široká veřejnost pomocí internetové ankety. Vítězný obrázek od Charloty z Dětského domova
Brno jako tradičně ozdobil PF Úřadu vlády. Výherci si pak mohli v rámci programu prohlédnout
přípravu pořadů pro děti v České televizi.
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6. Personální složení Úřadu
6.1 Vývoj počtu zaměstnanců
2017
Evidenční počet zaměstnanců a
zaměstnankyň

680 (385 žen,
295 mužů)

z toho počet se zkrácenou pracovní dobou
z toho počet starobních důchodců
Mimoevidenční počet zaměstnanců a
zaměstnankyň

66
13 (9 žen, 4
muži)
44 (mateřská
dovolená a
rodičovská
dovolená)

2018
633 (375 žen,
258 mužů)
65
18 (12 žen, 6
mužů)
43 (mateřská
dovolená a
rodičovská
dovolená)

2019
598 (366 žen,
232 mužů)
52
23 (13 žen, 10
mužů)
45 (mateřská
dovolená a
rodičovská
dovolená)

Počet dohod o pracovní činnosti v roce

358

280

253

Počet dohod o provedení práce v roce

409

418

402

Počet nástupů v průběhu roku

157

109

83

Počet odchodů v průběhu roku

147

168

189

41,5 let

42,3 let

42,3 let

Průměrný věk

6.2 Náklady na personální zajištění Úřadu
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Na základě statistického vyhodnocení Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra byl Úřad vlády
ČR uveden jako příkladný služební úřad, který má nejmenší podíl neobsazených systemizovaných
míst v porovnání s ostatními ústředními orgány státní správy. Vyhodnocení vychází ze statistických
údajů k 31. 12. 2019.
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7. Hospodaření
Co se týká hospodaření Úřadu vlády v oblasti výdajů, podařilo se dosáhnout dobrého výsledku při
zachování všech závazných ukazatelů, což názorně ukazuje přiložená tabulka.

Výdaje celkem
z toho:
mzdové prostředky
zákonné pojištění a FKSP
investiční prostředky – bez spolufinancovaných
projektů a výzkumu a vývoje
nákup materiálu (kancelářský nábytek, výpočetní
technika, kancelářské potřeby, nákup knih, novin a
časopisů) – bez spolufinancovaných projektů a
výzkumu a vývoje
nákup energií (nákup vody, paliv, plynu, elektrické
energie a pohonných hmot) – bez
spolufinancovaných projektů a výzkumu a vývoje
opravy a udržování – bez spolufinancovaných
projektů a výzkumu a vývoje
cestovné, pohoštění, programové vybavení – bez
spolufinancovaných projektů a výzkumu a vývoje
nákup služeb – bez spolufinancovaných projektů a
výzkumu a vývoje (nájemné, služby pošt,
telekomunikací a radiokomunikací, peněžních
ústavů, ostraha, úklid, pojištění majetku,
poradenské, konzultační a právní služby, závodní
stravování, školení a vzdělávání, revize, překlady
a tlumočení, nákup ostatních služeb)
z toho: 5166 konzultační, poradenské a právní
služby
výzkum a vývoj – bez mzdové oblasti
spolufinancované projekty – bez mzdové oblasti
dotace – oblast protidrogové politiky a lidských
práv

2

3

4 = 3/1

5 = 3/2

1 164,9

1 459,4

1 173,82

100,77

80,43

429,1
160,5

504,7
176,8

436,23
151,00

101,66
94,06

86,43
85,41

62,6

78,4

45,63

72,88

58,22

15,2

16,9

14,75

96,77

87,39

18,6

19,1

16,41

88,00

86,10

41,6

127,7

125,27

301,26

98,13

13,4

13,8

9,31

69,42

67,34

78,6

90,6

69,52

88,50

76,71

1,8

2,8

1,15

62,70

40,60

9,7
22,9

11,0
56,8

7,75
10,54

80,04
46,08

70,24
18,56

302,2

344,5

277,33

91,76

80,50

% plnění konečného
rozpočtu

1

% plnění rozpočtu po
změnách

skutečnost k 31. 12.
2019
(= rozpočt. prostředky
+ nároky + granty)

A

rozpočet po změnách
2019

Oblast výdajů

konečný rozpočet 2019
(= rozpočet po
změnách + nároky +
granty)

V mil. Kč

Strana 17 (celkem 21)

Úřad vlády České republiky
vedoucí Úřadu vlády ČR

8. Investice
8.1 Čerpání investic v rámci SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu)
v Kč

Číslo akce

004V011001801

004V011001802

Název akce

Obnova a rozvoj IT

Rozpočet po
změnách
2019

6 000 000,00

Konečný
rozpočet 2019
(rozpočet po
změnách +
nároky)

Skutečnost k
31. 12. 2019

6 000 000,00

4 644 530,95

Nová sonda Flowmon 6000 včetně instalace,
konfigurace a podpory, tiskárna platových
karet, diskové pole pro prostředí VMWare,
pořízení dvou serverů

2 307 651,50

PořízenÍ licencí: ALVAO Service Desk, IBM
SPSS Statistics Base, na pořízení konvertoru
standardů CII a UBL do formátu ISDOCX,
editace dokumentů OnlyOffice Integration
Edition Standard+, řešení dvoufaktorové
autentizace Cisco ASA pro AnyConnect,
rozšíření funkcionality E-ZAK, včetně licence
zálohovacího systému.

2 336 879,45

Komunikační technologie

243 000,00

243 000,00

Zajištění optického a telekomunikačního
propojení objektů Kramářovy vily
004V011001803

Rozvoj a provoz bezpečnostních systémů

241 576,50
927 000,00

927 000,00

152 556,80

Nákup kamer bezpečnostního systému

202 675,00

Čidla elektrických závor – Kramářova vila

349 403,71

Upgrade software přístupového systému

100 080,70

Upgrade a rozvoj webové aplikace v oblasti
protidrogové politiky

004V011001899
004V012001801

280 000,00

413 125,00

Zajištění financování akcí

2 000 000,00

4 623 333,40

Krátkodobé akce výstavby a obnovy
majetku

1 323 009,00

1 536 378,00

Dodávka a montáž plynového kotle do
Kramářovy vily

67 760,00

566 468,80
91 906,80

Pořízení tlakové vyrovnávací nádoby na vodu
do Strakovy akademie

100 430,00

Pořízení vitrín pro expozici v Lichtenštejnském
paláci

374 132,00

Rekonstrukce zahrady Strakovy akademie

226 400,00

2 226 400,00

Projektová dokumentace rekonstrukce zahrady
Strakovy akademie
004V012001803

804 716,21

Nákup monitorů pro CCTV

004V011001805

004V012001802

241 576,50

Obnova strojů a zařízení
Myčky na sklo do vládní kuchyňky

1 585 100,00
1 585 100,00

1 488 800,00

1 488 800,00

1 465 455,20
119 790,00
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004V012001804

Digitální zařízení AccurioPress do pracoviště
polygrafie

1 209 758,00

Mediální prezentační stěna Pop-up pro VSN
V4

94 283,20

Vázací zařízení UniBind do pracoviště
polygrafie

41 624,00

Kancelářská technika

180 000,00

180 000,00

Multifunkční kopírovací stroje (2 ks)
004V012001805

Obnova autoparku

004V012001807

179 055,80
2 000 000,00

2 000 000,00

Rekonstrukce plynové kotelny v
Lichtenštejském paláci

13 500 000,00

13 500 000,00

004V012001808

Rekonstrukce vzduchotechniky v
Lichtenštejském paláci

4 800 000,00

4 800 000,00

004V012001809

Výměna měření a regulace kotelny v hlavní
budově Úřadu vlády ČR

2 200 000,00

2 200 000,00

004V012001810

Modernizace knihovny Úřadu vlády ČR

004V012001901

Úprava gastroprovozu Úřadu vlády ČR

1 240 000,00

286 631,00

286 630,85

1 240 000,00

71 283,92

Projektová dokumentace úpravy gastroprovozu
004V012001902

Úpravy sociálních zařízení v hlavní budově
Úřadu vlády ČR

004V012001903

Rekonstrukce perimetrické ochrany v
objektu Úřadu vlády ČR

71 283,92
201 791,00

3 601 791,00

2 723 590,00

115 483,00

95 440,00

Projektová dokumentace rekonstrukce
perimetrické sítě
104V012001701

Rekonstrukce – hlavní budova Úřadu vlády
ČR

CELKEM

179 055,80

95 440,00
26 000 000,00

32 991 514,55

32 898 893,04

62 610 000,00

78 373 455,95

45 630 501,27

8.2 Nejrozsáhlejší stavební akce v roce 2019
Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení
Stavba byla zahájena v roce 2017, předpokládané dokončení je v dubnu 2020. Smluvní cena díla
je 294,57 mil. Kč včetně DPH. Akce je hrazena částečně z investičních a částečně z neinvestičních
prostředků podle charakteru prací. Dosud byly provedeny stavební práce za 278,83 mil. Kč, v roce
2019 bylo proplaceno 127,05 mil. Kč, z toho 32,90 mil. Kč z investičních prostředků.
V roce 2019 byly dokončeny výměny oken, oprava střechy a opravy fasád. V roce 2020 budou
probíhat repase oken mimo kanceláře a ve starém tiskovém sále, opravy anglických dvorků,
dokončovací práce na oknech odložené z technologických důvodů a odstraňování vad.
Úprava sociálních zařízení 1. NP Strakovy akademie (změna dispozice a kompletní
modernizace toalet jako vzorové řešení)
Kompletní dílo proběhlo v roce 2019 za dobu 4 měsíců, odstranění drobných vad bylo přesunuto
do roku 2020. Stavební práce byly provedeny za 3,21 mil. Kč včetně DPH, v roce 2019 bylo
proplaceno 2,72 mil. Kč z investičních prostředků.
Oprava Barokního opevnění Prahy (tzv. Šance)
Stavba na opravě nemovité kulturní památky byla zahájena v roce 2016, stavební práce však byly
záhy pro zásadní neshody s dodavatelem zastaveny. Práce byly s novým zhotovitelem zahájeny
2019 a stavba byla za 4 měsíce řádně dokončena. Smluvní cena stavebních prací 21,97 mil. Kč
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včetně DPH byla optimalizací prací snížena na 21,68 mil. Kč. Akce byla hrazena z neinvestičních
prostředků.
Předmět plnění byla zejména oprava a doplnění cihlového zdiva, oprava a doplnění kamenné
koruny, oprava a doplnění kamenného břitu, podchycení a oprava rubové strany opevnění,
doplnění drenáže, úprava terénu.
Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily
Stavba byla realizována v roce 2019, trvání prací bylo 5 měsíců. Cena stavebních prací byla
celkem 3,40 mil. včetně DPH. Dílo bylo dokončeno řádně a včas. Byla provedena zejména izolace
stěn a stropu prostor pod terasou, oprava suterénních prostor, kompletní výměna dlažby terasy,
dále byly restaurovány kamenné a zámečnické prvky terasy, schodišť a opraveno dláždění. Akce
byla hrazena z neinvestičních prostředků.

8.3 Ocenění pro Úřad vlády ČR
ÚV ČR v roce 2019 realizoval 66 veřejných zakázek malého rozsahu formou otevřeného
výběrového řízení (z toho 13 veřejných zakázek dělených na 2 až 11 částí), 4 podlimitní veřejné
zakázky (z toho 1 dělenou na části) a 13 nadlimitních veřejných zakázek (z toho 1 dělenou
na části). Podíl veřejných zakázek zadávaných v otevřeném výběrovém nebo zadávacím řízení se
každoročně navyšuje, což přispívá k větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. V roce
2019 získal Úřad vlády 3. místo v rámci hodnocení zIndex „Neplejtvák 2019“ mezi 56 velkými
zadavateli z řad orgánů státní správy, když dosáhl 83 %. zIndex je nástroj na analýzu praxe
zadávání veřejných zakázek zejména v režimu zákona. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní
zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. Vysoký
zIndex znamená, že zadavatel postupuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
a dobrou praxí, tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj,
Evropské komise či jiných expertních organizací. Hodnocenými ukazateli jsou počet nabídek,
Koncentrace dodavatelů, Nástroje podporující soutěž, Podíl veřejných zakázek na celkových
nákupech, Pochybení dle ÚOHS, Soutěžní řízení, Konzistentní jednání, Kvalita dat ve Věstníku
a Kvalita dat na Profilu. Téměř ve všech ukazatelích byl ÚV ČR hodnocen nadprůměrně,
v ukazatelích Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech, Pochybení dle ÚOHS a Kvalita dat
ve Věstníku dosáhl 100 %, Koncentrace dodavatelů 99 % a Kvalita dat na Profilu 88 % a Soutěžní
řízení 83 %. Úřad vlády ČR obsadil již podruhé přední příčky, když se v minulém hodnocení v roce
2015 umístil na 2. místě se 77 %.
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Závěr
Úřad vlády v roce 2019 plnil a splnil všechny úkoly plynoucí ať již z legislativy, nebo z rozhodnutí
předsedy vlády, dalších členů vlády či vlády jako celku, stejně jako úkoly plynoucí ze záměrů
vedení Úřadu. Cílem je být transparentním úřadem otevřeným veřejnosti.
Úřad uskutečnil například 36 zahraničních cest předsedy vlády a 52 přijetí zahraničních delegací,
ale také velmi populární dny otevřených dveří v Lichtenštejnském a Hrzánském paláci, Kramářově
a Benešově vile.
Osobně mě velmi těší 3. místo Úřadu vlády v hodnocení dobré praxe při zadávání veřejných
zakázek mezi 56 velkými zadavateli z řad subjektů státní správy a rovněž úspěšné rekonstrukce
Strakovy akademie i barokního opevnění Prahy pod Kramářovou vilou.
Staráme se s péčí řádného hospodáře o majetek a objekty, které máme ve správě. V roce 2020
Úřad čeká zahájení rekonstrukce zahrady Strakovy akademie, aby byla připravena pro
předsednictví České republiky v Evropské unii v roce 2022 a mohla se v budoucnu otevřít rovněž
veřejnosti.
Chceme být nejatraktivnějším zaměstnavatelem mezi ústředními orgány státní správy. Od nástupu
vlády Andreje Babiše jsou systemizovaná místa v Úřadu vlády snižována, zatímco finanční
prostředky na personální zajištění Úřadu jsou navyšovány s cílem jejich narovnání.
Za zmínku stojí i to, že spolupráce s odborovými organizacemi je konstruktivní, korektní a věcná.
Na závěr chci opět upřímně poděkovat všem kolegyním a kolegům za velmi profesionální práci,
často nad rámec běžných povinností. Naše vzájemná spolupráce a společné úsilí tvořit hodnoty
napomáhá plnit snahu, aby byla Česká republika opravdu zemí budoucnosti. Zároveň jsou to lidé
se srdcem, což dokázali v rámci našeho charitativního bazaru na pomoc malému Tadeáškovi.

Mgr. Tünde Bartha
pověřena řízením Úřadu vlády České republiky
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