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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 2020 byly úkoly a agenda celé organizace silně ovlivněny epidemií nemoci covid-19, přesto
se podařilo splnit plánované i nečekané výzvy.
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 vlády a Legislativní rady vlády a protokolární akce.
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1. Otevřenost Úřadu

1.1 Sociální sítě
V roce 2020 se komunikace Úřadu týkala z převážné většiny pandemie koronaviru. Odbor
komunikace pořádal 126 tiskových konferencí, vydal 177 tiskových zpráv a 204 avíz, zveřejnil 636
aktuálních zpráv na webu www.vlada.cz.
Úřad začal také více komunikovat na sociálních sítích. Ke konci roku 2020 měl na sociální síti
Twitter 126 580 sledujících, na Facebooku 23 614 sledujících a Linkedin 3 050 sledujících. V roce
2020 se Úřad aktivně věnovat také síti Instagram @strakovka s 2 956 sledujícími.
Na adresu Úřadu vlády směřovalo rekordní množství dotazů nejen ze strany široké veřejnosti, ale
i z řad podnikatelů, živnostníků, zapsaných spolků i dalších zájmových skupin. Mnohonásobně
vzrostl počet e-mailů i telefonátů obsahujících dotazy a komentáře k nejrůznějším tématům
spojeným s pandemií. Jen na Oddělení styku s veřejností směřovalo více než 15 000 e-mailů
a dopisů.

1.2 Poskytování informací
V roce 2020 Úřad vlády ČR obdržel 340 žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o informacích“). Ve srovnání s rokem 2019, v němž Úřad vlády ČR evidoval 152 žádostí, tak
vzrostl počet žádostí v roce 2020 více než dvojnásobně. V souvislosti s epidemií covid-19 se
nejvíce žádostí v roce 2020 vztahovalo k problematice zdravotnictví a ke krizovým opatřením vlády
ČR. Veškeré žádosti v roce 2020 byly vyřízeny v souladu se zákonem o informacích.

1.3 Rozkladová komise
Rozkladová komise Úřadu vlády je odborným poradním orgánem vedoucí Úřadu vlády, který
projednává řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím nebo postupu Úřadu vlády
a připravuje návrhy rozhodnutí vedoucí Úřadu či jiné úkony v těchto věcech; jde především
o rozhodování o žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
popřípadě jiný postup při vyřizování těchto žádostí. Rozkladová komise tak připravuje zejména
návrhy rozhodnutí vedoucí Úřadu v případech rozkladů proti rozhodnutím o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo návrhy rozhodnutí
vedoucí Úřadu o stížnostech na postup při vyřizování informací podle uvedeného zákona.
Činnost rozkladové komise Úřadu vlády odborně a organizačně zajišťuje Odbor vládní legislativy.
Jednání rozkladové komise jsou v souladu s Jednacím řádem rozkladové komise svolávána ad
hoc, a to v závislosti na předložení věcí (např. podaných opravných prostředků) prvostupňovým
správním orgánem k projednání. V důsledku omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády
proti šíření onemocnění covid-19 bylo v roce 2020 nutno projednat některé případy bez osobní
přítomnosti členů rozkladové komise v tzv. proceduře per rollam.
V roce 2020 se uskutečnilo celkem 8 jednání rozkladové komise, při nichž bylo projednáno
celkem 18 věcí, a dalších 8 věcí bylo projednáno per rollam. Oproti průměrnému počtu věcí
projednávaných rozkladovou komisí v letech 2015 až 2019 došlo v roce 2020 k nárůstu
projednávaných věcí o téměř 300 %. Na základě projednání těchto věcí rozkladovou komisí
a přijatých doporučení bylo zpracováno celkem 26 návrhů rozhodnutí vedoucí Úřadu vlády ČR.
Ve všech těchto případech byl návrh rozkladové komise plně akceptován a bylo rozhodnuto
podle návrhu.

Strana 5 (celkem 35)

Úřad vlády České republiky
vedoucí Úřadu vlády ČR

2. Jednání vlády
Vláda ČR zasedala v předchozích letech zpravidla jednou týdně, a to v pondělí od 14:00 hodin.
V roce 2020 ovšem proběhlo 82 jednání vlády, z čehož 40 bylo svoláno mimořádně k řešení
situace v souvislosti s epidemií covid-19, na kterých bylo přijato 1 382 usnesení vlády. Na
program těchto jednání vlády byly zařazeny materiály předložené jednotlivými členy vlády,
případně dalšími předkladateli, jak je uvedeno v tabulce. V zasedací síni vlády na Úřadu vlády
proběhlo 21 jednání vlády. Z důvodu opatření přijatých v souvislosti s epidemií covid-19 proběhlo
61 jednání vlády videokonferenčním způsobem prostřednictvím Webex Teams.
Pro porovnání, v roce 2019 proběhlo 44 schůzí vlády (včetně jednoho mimořádného jednání),
na kterých bylo přijato 943 usnesení vlády. Z předložených tabulek je patrný značný nárůst
u všech typů materiálů.
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

Materiály projednané vládou v roce 2020
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
159
77
124
728
451

Jednání vlády, na kterém bylo zařazeno nejvíce materiálů (79), proběhlo dne 13. července 2020.
Jednání vlády s nejmenším počtem zařazených materiálů (21), proběhla dne 27. ledna 2020 a dne
9. listopadu 2020.
Z mimořádně svolaných jednání vlády bylo nejvíce bodů (29) projednáváno dne 23. března 2020
a nejméně pak dne 14. března 2020, dne 24. března 2020, dne 2. září 2020, dne 14. září 2020,
dne 23. října 2020 a dne 29. listopadu 2020, kdy byl projednáván pouze jediný bod.
Jednání vlády, která se uskutečnila v zasedací síni vlády, za účasti všech členů vlády proběhla
dne 6. ledna 2020, dne 24. února 2020, dne 2. března 2020, dne 9. března 2020, dne 12. března
2020, dne 13. března 2020, dne 15. března 2020, dne 27. července 2020 a dne 24. srpna 2020.
Jednání vlády, kde bylo nejvíce nepřítomných členů vlády (5), proběhlo dne 17. února 2020.
Jednání vlády dne 20. července 2020 proběhlo bez účasti předsedy vlády.
Téměř všechna jednání vlády, která se uskutečnila videokonferenčním způsobem prostřednictvím
Webex Teams, proběhla za účasti všech členů vlády.
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3. 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

Bezpečnostní rada státu

15

8

Národní ekonomická
rada vlády

14

4

Výbor pro Evropskou
unii

36 na pracovní
úrovni

0

20 na vládní
úrovni
Etická komise České
republiky pro ocenění
účastníků odboje a
odporu proti komunismu

8

1

Rada vlády pro
záležitosti romské
menšiny

2

10, resp. 41

Rada vlády pro lidská
práva

5

8

Rada vlády pro rovnost
žen a mužů

3

7

Rada vlády pro
národnostní menšiny

2

5

Rada vlády pro nestátní
neziskové organizace

2

5

Výbor pro personální
nominace

17

0

Rada vlády pro
koordinaci protidrogové
politiky

4

4 stálé výbory a
7 stálých
pracovních
skupin

Vládní výbor pro osoby
se zdravotním
postižením

2

11

Usnesením č. 12/2020 Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 4. září 2020 k bodu č. 5 bylo
zrušeno
šest
pracovní
orgánů
Rady
vlády
pro
záležitosti
romské
menšiny
(viz
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Jednani_Rady/Zapis-z-Rady-4-9-2020.pdf),
1
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Vládní dislokační
komise

4 jednání, 9
hlasování per
rollam

0

Rada vlády pro
konkurenceschopnost a
hospodářský růst

neaktivní

neaktivní

Rada hospodářské a
sociální dohody –
tripartita

5x plenární
schůze

18

5x
předsednictvo
15x krajské rady

Rada pro výzkum, vývoj
a inovace

14, z toho 2
pracovní

7

Bezpečnostní rada státu
Bezpečnostní rada státu (dále jen „BRS“) je stálým pracovním orgánem vlády ČR v oblasti
bezpečnostní problematiky. Složení BRS v roce 2020 vycházelo z usnesení vlády ČR ze dne 24.
října 2018 č. 692, kterým bylo stanoveno devět členů BRS. V čele BRS byl v roce 2020 v souladu
s ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů předseda
vlády Ing. Andrej Babiš, který řídil všechna jednání BRS.
Stejně jako v předchozím období i v roce 2020 BRS plnila úkoly v oblasti zajišťování bezpečnosti
ČR. Zabývala se celou škálou problematik bezpečnosti ČR, včetně otázek souvisejících s řešením
epidemie covid-19 (podrobné informace jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti Bezpečnostní rady
státu za rok 2020).
Národní ekonomická rada vlády
Národní ekonomická rada vlády (dále jen „NERV“) je odborným poradním orgánem vlády pro
oblast ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic
a systémových reforem.
NERV byl zřízen v roce 2010. V roce 2020 situace vyvolaná pandemickým šířením nemoci covid19 zapříčinila bezprecedentní narušení ekonomických vztahů s předpokladem hlubokého dopadu
na Českou republiku. Vláda proto oficiálně obnovila činnost expertního týmu ve formě NERV, který
se doposud scházel jako neformální poradní orgán předsedy vlády.
Základním úkolem NERV je iniciovat a navrhovat zásady a parametry reformy ekonomiky
veřejného sektoru, které mají dominantní vliv na podnikatelský sektor, zaměstnanost, veřejné
finance, hospodářský růst a transparentnost veřejného sektoru.
Činnost NERV je v gesci místopředsedy vlády pro hospodářství. Členové NERV úzce spolupracují
se členy vlády a ministerstvy. V současnosti má NERV 17 členů.
Výbor pro Evropskou unii
Výbor pro Evropskou unii zasedal v roce 2020 převážně videokonferenčně. Na pracovní úrovni
členové pracovního výboru (PV-EU) na pravidelné týdenní bázi řešili aktuální evropské otázky, dle
obvyklé praxe projednávali a schvalovali instrukce pro jednání Výboru stálých zástupů
(COREPER), projednávali mandáty pro jednání ministrů na zasedání Rad pro EU. Na vládní úrovni
Výbor schvaloval zejména mandát pro předsedu vlády na jednání Evropské rady, rámcové pozice
k návrhům označeným za národní prioritu, pravidelné materiály související s evropským
semestrem a materiály související s přípravou předsednictví ČR v Radě v roce 2022.
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Etická komise je nezávislý správní orgán, jenž se podílí především jako odvolací orgán na řízeních
dle zákona č. 262/2011 Sb., v nichž je rozhodováno o vydání osvědčení účastníka odboje
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a odporu proti komunismu. Dle § 7 odst. 8 zákona č. 262/2011 Sb. výkon působnosti Etické komise
a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně a materiálně zabezpečuje Úřad vlády ČR.
V roce 2020 se uskutečnilo osm jednání Etické komise. Na těchto Etická komise projednala sedm
odvolání proti zamítavým rozhodnutím orgánu prvního stupně (kterým je Ministerstvo obrany)
o udělení osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Ve třech případech Etická
komise rozhodla o zamítnutí odvolání a potvrdila rozhodnutí Ministerstva obrany, ve dvou
případech rozhodla o zrušení rozhodnutí Ministerstva obrany a vrácení věci k novému projednání
a ve dvou případech změnila Etická komise rozhodnutí Ministerstva obrany tak, že rozhodla
o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb. Etická
komise dále projednala 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.
Etická komise v roce 2020 vyřídila rovněž jedno podání, které bylo z důvodu nepříslušnosti podle
§ 12 správního řádu usnesením postoupeno příslušnému správnímu orgánu. Dále v jednom
případě Etická komise projednávala žádost účastníka řízení o opatření proti nečinnosti dle § 80
a násl. správního řádu, která byla shledána nedůvodnou.
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „RVZRM“) ve spolupráci s Oddělením
kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní
menšiny (dále jen „Kancelář Rady“) se v roce 2020 soustředila na přípravu Strategie romské
integrace 2021–2030, která byla v prosinci 2020 předložena do mezirezortního připomínkového
řízení. RVZRM se zabývala také dopadem epidemie covid-19 na romskou menšinu, zejména
v souvislosti s omezenou možností distančního vzdělávání u dětí, žáků a studentů žijících
v sociálně vyloučených lokalitách. V průběhu roku 2020 RVZRM připomínkovala a projednala
několik legislativních i nelegislativních materiálů, jako byl např. návrh novely zákona o přídavku
na bydlení, návrh novely zákona o zaměstnanosti či návrh Strategie sociálního začleňování do
roku 2030. Pracovaly rovněž výbory a pracovní skupiny RVZRM, které se zabývaly například
využíváním adiktologických služeb u romské menšiny nebo možností začlenění tématu romské
kultury, jazyka a historie do rámcových vzdělávacích programů.
Kancelář Rady v roce 2020 zároveň administrovala čtyři dotační programy na podporu integrace
romské menšiny a podporu aktivit národnostních menšin.
Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády pro lidská práva se v roce 2020 věnovala především ochraně lidských práv
v souvislosti s pandemií covid-19. Ve spolupráci se svými výbory a pracovními skupinami
formulovala několik souborů doporučení k dopadu pandemie na specifické zranitelné skupiny jako
děti nebo senioři či k využívání moderních technologií během pandemie. V doporučeních shrnula
hlavní problémy a také cesty k jejich řešení a jak dopady pandemie či jiných krizových situací
omezit či minimalizovat. Doporučení byla následně zveřejněna na webových stránkách Úřadu
vlády a na sociálních sítích a ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro lidská práva předloženy
vládě. Kromě těchto doporučení se Rada věnovala např. problematice exekucí, opatrovnického
soudnictví pro děti či vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
Rada vlády pro rovnost žen a mužů
Rada vlády pro rovnost žen a mužů zasedala v roce 2020 třikrát. Řešila především přípravu nové
Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 a dopady pandemie covid-19 ve vztahu
ke genderové rovnosti. Mj. přijala doporučení za účelem zlepšení ochrany před domácím násilím
v době omezení volného pohybu osob a zabývala se také otázkou zastoupení žen v poradních
orgánech podílejících se na řešení pandemie a související hospodářské krize.
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Rada vlády pro národnostní menšiny
Rada vlády pro národnostní menšiny (dále jen „RVNM“) se v roce 2020 zabývala několika
stěžejními tématy. Šlo např. o možnost rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské
charty regionálních či menšinových jazyků, zavedení hlášení v polském jazyce na vybraných
železničních nádražích a zastávkách, znovuzřízení ukrajinského kulturně vzdělávacího centra
v Praze, možností zkvalitnění rozhlasového vysílání pro národnostní menšiny a o národnostních
menšinách nebo výskyt rasismu v médiích. Členové RVNM se v roce 2020 (stejně jako členové
RVZRM) účastnili také monitorovací návštěvy Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně
národnostních menšin Rady Evropy, kterou Kancelář Rady spoluorganizovala a která se
pravidelně opakuje každé čtyři roky.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“) projednala a předložila vládě
ČR následující dva dokumenty v oblasti poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím
(dále jen „NNO“) ze státního rozpočtu. První dokument „Zásady vlády pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy“, jimiž jsou sjednoceny základní
principy poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu, vláda ČR schválila na svém jednání dne
1. června 2020 usnesením č. 591. Druhý dokument „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO
na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021“ vláda ČR schválila na svém jednání dne
22. června 2020 usnesením č. 681.
V dubnu 2020 v návaznosti na pandemii nemoci covid-19 RVNNO vyhlásila veřejnou výzvu pro
NNO k zasílání fotografií zaznamenávajících pomoc neziskových organizací v boji proti pandemii.
Na výzvu reagovalo celkem 112 neziskových organizací, které zaslaly více než 200 fotografií.
Z vybraných fotografií byla připravena putovní fotografická výstava s názvem „Česká vlna solidarity
aneb Občanská společnost v boji proti covid-19“, která byla oficiálně zahájena předsedou vlády
a zmocněnkyní vlády pro lidská práva na zasedání RVNNO dne 4. září 2020. Výstava byla k vidění
pro veřejnost u příležitosti Dne otevřených dveří (Open House) v Lichtenštejnském paláci ve dnech
5. a 6. září 2020.
V průběhu celého roku RVNNO připravovala střednědobý národní strategický dokument „Strategii
spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030“, který
formuluje strategické cíle v oblasti spolupráce veřejné správy a nestátních neziskových organizací.
Veřejnost byla do tvorby strategie zapojena prostřednictvím tří otevřených výzev v měsících
březen, květen a prosinec 2020.
Výbor pro personální nominace
Dne 4. ledna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích
orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon). Na základě § 3 odst. 1
nominačního zákona zřídila vláda ČR usnesením č. 82 ze dne 27. ledna 2020 Výbor pro
personální nominace (dále jen „Výbor“) jako poradní orgán vlády pro posuzování nominací osob,
které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu. Citovaným usnesením vláda ČR s účinností
od 27. ledna 2020 taktéž jmenovala v souladu s § 5 nominačního zákona i první členy tohoto
Výboru.
Výbor se schází dle potřeby 1x až 2x za měsíc. Nejvíce nominací projednal Výbor ve II. čtvrtletí
roku 2020, kdy bylo na třech jednáních projednáno 22 návrhů. V roce 2020 se konalo 17 jednání
Výboru, na nichž bylo projednáno celkem 56 nominací.
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) v roce 2020 na svých
jednáních projednala několik zásadních materiálů. Šlo o změnu Statutu RVKPP, čímž došlo
k rozšíření počtu členů o zástupce Svazu měst a obcí, Ministerstva pro místní rozvoj, policejního
prezidenta a zástupce pacientských organizací, následně byly předloženy Výroční zpráva o stavu
ve věcech drog v ČR v roce 2019, Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2019 a Výroční
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zpráva o činnosti RVKPP za rok 2019. Pro rok 2020 byla vyhlášena dvě kola dotačního řízení, kde
byl brán, mimo jiné, zřetel na finanční zajištění řešení negativních dopadů způsobených pandemií
covid-19 při poskytování adiktologických služeb. RVKPP se dále zabývala průběžným hodnocením
Akčního plánu na období 2019–2021, dopady pandemie covid-19 na adiktologické služby, rovněž
rozhodla o zřízení Pracovní skupiny pro problematiku péče o děti v ohrožení adiktologickým
problémem, schválila pilotní projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR a dále
projednala návrhy na prodloužení certifikací odborné způsobilosti programům poskytujícím
adiktologické odborné služby a další zásadní dokumenty týkající se realizace protidrogové politiky.
Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením v roce 2020
Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) projednal a předložil vládě
ČR následující dokumenty: Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2021–2025, Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2019 a Soubor
opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, které vláda
ČR následně schválila. VVOZP dále projednal a schválil Souhrnnou zprávu o stavu přístupnosti
veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením. VVOZP realizoval dvě
kola výzev k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2021 v rámci
Národního rozvojového programu mobility pro všechny a podílel se na realizaci dotačního
programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených. VVOZP vyhlásil
XXVII. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení
a fotografickou soutěž na téma Společně napříč generacemi.
Vládní dislokační komise
Vládní dislokační komise je stálým poradním orgánem vlády, který zejména rozhoduje o návrzích
dispozic s administrativními budovami a návrzích na hospodárnější rozmístění zaměstnanců.
Do působnosti Komise tak patří rozhodování o dispozicích s administrativními budovami, které
zahrnují změnu dislokace, změnu právních poměrů, nabytí administrativní budovy, změnu
charakteru plochy, včetně jejich kombinace. Jednání Komise proběhlo v termínech 22. 1. 2020,
25. 2. 2020, 23. 6. 2020 a 21. 7. 2020. Vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhla další
jednání formou elektronického hlasování per rollam. Za rok 2020 bylo projednáno 35 návrhů
na dispozice s administrativními budovami.
Rada hospodářské a sociální dohody – tripartita
Činnost Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) byla jako v případě ostatních orgánů
ovlivněna epidemií nemoci covid-19, což se promítlo do menší četnosti jednání zejména na krajské
úrovni, formy jednání (videokonference) i projednávaných témat. Těm dominovala především
opatření přijímaná v souvislosti s epidemií, problematika kompenzačních opatření a program
Antivirus, nastavení právní úpravy kurzarbeitu v ČR, ale i dopady Zelené dohody pro Evropu
na ČR, příprava Národního plánu obnovy, opatření v souvislosti s útlumem těžby uhlí nebo
zajištění investorské přípravy staveb a pokračování výstavby dopravní infrastruktury.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) byla zřízena zákonem 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 (dále jen „zákon“). Při své činnosti se Rada řídí tímto zákonem.
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Odbor Rady“) při Úřadu vlády České republiky
zajišťuje činnost Rady a jejích poradních orgánů. V roce 2020 vláda jmenovala 5 nových členek
a členů Rady.
Rada dle zákona v roce 2020 měla 4 poradní a odborné orgány, 12 pracovních skupin vytvářených
dle aktuální potřeby a 6 odborných panelů + odborný panel hodnotitelů pro hodnocení výzkumných
organizací. Ačkoli činnost Rady byla v roce 2020 omezena pandemií covid-19, Rada na tuto situaci
reagovala pružně a Odboru Rady se podařilo zajistit 11 zasedání Rady a 2 pracovní setkání Rady.
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Činnost Rady a jejích poradních orgánů, včetně pracovních skupin, se omezila v převážné části
roku na online setkání.
Za nejvýznamnější splněný úkol vlády v legislativní oblasti lze považovat předložení „Návrhu
zákona, kterým se mění zákon 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“. Rada dále vládě
předložila „Novelu nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací“.
V roce 2020 Rada vládě předložila ke schválení novou „Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací
České republiky 2021+“. Nepochybně dalším důležitým dokumentem Rady bylo konečné
zapracování schválených výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace do vládního návrhu
zákona o státním rozpočtu na rok 2021 a do rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023
a následné zahájení přípravy výdajů na rok 2022. Dále na úrovní Rady probíhalo hodnocení dle
vládou schválené „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků
ukončených programů“.
Podrobné zprávy Rady a jejích poradních orgánů jsou součástí vládou schváleného dokumentu
„Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2020
a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
a členů jejích poradních orgánů za rok 2020“.
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Mezi poradní, pracovní a jiné orgány, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR, patří i zmocněnkyně
vlády pro lidská práva. Funkci zmocněnkyně vykonávala v roce 2020 prof. JUDr. Helena Válková,
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, jejichž činnost je popsána výše. V uplynulém roce se
intenzivně věnovala zejména právům ohrožených skupin osob za pandemie a zřízení instituce
dětského ombudsmana.
Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
V roce 2020, v souvislosti s výskytem a probíhající epidemií koronaviru problematika zdravotnictví,
včetně problematiky vědy a výzkumu ve zdravotnictví, nabyla ještě na větším významu a při Úřadu
vlády ČR tak vznikla nová pozice zmocněnce.
Prvním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví byl prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,
Ph.D., kterého vláda jmenovala s účinností od 1. června 2020. Ten na funkci rezignoval 21. září
2020 v souvislosti se jmenováním ministrem zdravotnictví.
Vláda jmenovala s účinností od 12. října 2020 vládním zmocněncem pro vědu a výzkum
ve zdravotnictví prof. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D. Jedním z klíčových úkolů, které si při svém
nástupu definoval, je vytvoření Národní koncepce zdravotnického výzkumu s cílem přispět k tomu,
aby se na národní úrovni vytvářely optimální podmínky pro kvalitní mezinárodně kompetitivní
biomedicínský výzkum.
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4. Legislativní činnost
4.1 Odbor vládní legislativy
V roce 2020 bylo vládě předloženo celkem 237 legislativních návrhů, z toho bylo 5 návrhů
věcných záměrů zákonů, 156 návrhů zákonů (žádný nebyl ústavní) a 76 návrhů nařízení vlády. Pro
porovnání, v roce 2019 se jednalo o 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 31 návrhů zákonů
(žádný nebyl ústavní) a 5 návrhů věcných záměrů zákonů. V případě 8 návrhů zákonů a 1 návrhu
věcného záměru zákona šlo o upravené znění návrhů právních předpisů, které již předtím byly
Legislativní radou vlády projednávány a jejichž projednávání bylo přerušeno. LRV v roce 2020
neprojednala žádný návrh prováděcího právního předpisu.
Odbor vládní legislativy v roce 2020 zorganizoval a státní zaměstnanci zařazení v Odboru vládní
legislativy se v roce 2020 zúčastnili celkem 86 zasedání pracovních komisí Legislativní rady
vlády, včetně 1 zasedání ad hoc ustavené zvláštní pracovní komise složené z vybraných členů
pracovních komisí LRV, na nichž pracovní 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 Legislativní radě vlády
(vláda návrhy vyhlášek neprojednává). Celkem bylo v roce 2020 předloženo pracovním komisím
LRV k projednání 149 návrhů vyhlášek.
K naprosté většině legislativních materiálů předložených v roce 2020 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 předsedkyně LRV určené
pro jednání schůze vlády ke konkrétnímu návrhu právního předpisu. V roce 2020 bylo vypracováno
celkem 16 stanovisek Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů a 213 stanovisek
předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů.
V době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s epidemií covid-19 bylo zpracování stanovisek
LRV nebo předsedkyně LRV 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.
Vláda byla podle čl. 44 odst. 1 Ústavy České republiky požádána o předložení svého stanoviska
k celkem 118 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.
Odbor vládní legislativy se nepodílel na přípravě návrhů krizových opatření vydaných v době
nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s epidemií covid-19, tyto návrhy mu nebyly
předloženy k připomínkám a ani k nim nezpracovával žádné stanovisko.

Strana 13 (celkem 35)

Úřad vlády České republiky
vedoucí Úřadu vlády ČR
Činnost Odboru vládní legislativy za rok 2020
Věc

Počet za
rok 2020

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

237

Návrhy zákonů, jejichž předkladatelem není vláda, předložené vládě

118

Zasedání Legislativní rady vlády

16

Materiály projednané Legislativní radou vlády

36

Zpracovaná stanoviska Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů

16

Zpracovaná stanoviska předsedkyně LRV k návrhům právních předpisů

213

4.2 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 měla k 31. prosinci 2020 30 členů včetně její předsedkyně, ministryně
spravedlnosti Marie Benešové, která byla jmenována předsedkyní Legislativní rady vlády
v květnu 2019.
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 2020 na svých zasedáních dne 20. února 2020 a 17. září
2020, kdy projednala 4 legislativní materiály. Nejdelší zasedání se konalo ve dnech 6. a 7. srpna
2020, kdy Legislativní rada vlády projednávala návrh nového stavebního zákona a s ním
souvisejícího doprovodného změnového zákona.
V důsledku omezujících opatření zavedených na Úřadu proti šíření onemocnění covid-19
Legislativní rada vlády na jaře 2020 nezasedala nebo se její zasedání konala formou
videokonferencí. Ve formě videokonferencí se zasedání Legislativní rady vlády následně konala
opět od podzimu 2020, a to až do konce roku. Uvedená opatření dopadla rovněž na činnost
pracovních komisí LRV. Pracovní komise LRV 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.
Legislativní rada vlády ani její pracovní komise neprojednávaly návrhy krizových opatření
vydaných v době nouzového stavu a ani k nim nepřijala žádné stanovisko.
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5. Protokolární akce
Odbor protokolu a zahraničních vztahů v roce 2020 pokračoval v organizační činnosti ve vztahu
k protokolárním akcím předsedy vlády a zajišťoval obsahovou přípravu a koordinaci jednání
předsedy vlády ČR s představiteli cizích států a mezinárodních organizací. Rok 2020 přinesl nové
výzvy s přechodem na práci z domova bez pravidelného kontaktu s kolegy. Řada akcí musela být
přizpůsobena epidemiologickým opatřením, která se často do poslední chvíle měnila, což
organizaci značně komplikovalo. Mnoho akcí bylo zrušeno často v závěrečné fázi příprav.
Oddělení protokolu (dále „OPZ“) v roce 2020 realizovalo 13 zahraničních cest předsedy vlády,
22** přijetí zahraničních delegací (z toho 9*/** oficiálních nebo pracovních návštěv na úrovni
předsedy vlády), 13 výjezdů předsedy vlády a členů vlády do krajů a 9 pietních aktů.
Pro porovnání, v roce 2019 OPZ realizoval 36 zahraničních cest předsedy vlády, 36 přijetí
zahraničních delegací (z toho 16 oficiálních nebo pracovních návštěv na úrovni předsedy
vlády) a 23 pietních aktů.
Oddělení zahraničních vztahů (dále „OZP“) připravilo podklady na dvacet šest jednání předsedy
vlády s představiteli cizích států, včetně osmi na úrovni předsedy vlády, pěti na ministerské úrovni
a čtrnácti na úrovni velvyslance, z nichž čtyři byly po finalizaci podkladů zrušeny. Řady jednání se
členové oddělení přímo účastnili a podíleli se na jeho výstupech, včetně mediálních. Oddělení
rovněž připravilo devět projevů předsedy vlády ve třech světových jazycích (angličtina,
francouzština, němčina) na recepce či multilaterální konference, včetně Česko-amerického
obchodního fóra, jež bylo z důvodu zhoršení pandemické situace v ČR i v USA v poslední chvíli
zrušeno.
*) Zcela připravená návštěva ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko v Železné Rudě byla z důvodu
vyhlášení mimořádného stavu jen několik hodin před plánovaným začátkem zrušena.
**) Summit předsedů vlád zemí V4 a Spolkové kancléřky SRN a přijetí ministerského předsedy Svobodného státu
Bavorsko proběhly formou videokonference.

5.1 Zahraniční cesty předsedy vlády ČR
22.–23. 1. 2020
27. 1. 2020
1. 2. 2020
6. 2. 2020
6. 2. 2020
17.–18. 02. 2020
20.–21. 2. 2020
31. 8. 2020
9. 9. 2020
11. 9. 2020
1. 10. 2020
15.–16. 10. 2020
10.–11. 12. 2020

Fórum k uctění památky obětí holokaustu, Jad Vašem, Izrael
Vzpomínková akce k 75. výročí osvobození tábora v Osvětimi, Polsko
Summit Přátel koheze, Lisabon, Portugalsko
Diskuzní fórum HN – Česko vs. Slovensko 30 roků po, Bratislava, Slovensko
Jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, Brusel, Belgie
Pracovní návštěva Estonska
Mimořádné zasedání Evropské rady, Brusel, Belgie
Pracovní návštěva a účast na 15. ročníku Bledského strategického fóra,
Slovinsko
Pracovní návštěva Rakouska a setkání ve Slavkovském formátu
Summit předsedů vlád V4 v Lublinu, Polsko
Mimořádné zasedání Evropské rady, Brusel, Belgie
Zasedání Evropské rady, Brusel, Belgie
Zasedání Evropské rady, Brusel, Belgie

Strana 15 (celkem 35)

Úřad vlády České republiky
vedoucí Úřadu vlády ČR

5.2 Přijetí zahraničních delegací – oficiální a pracovní návštěvy na úrovni předsedy
vlády
5. 1. 2020
16. 1. 2020
16. 1. 2020
4. 3. 2020
10. 3. 2020
19. 5. 2020
3. 6. 2020
11. 6. 2020
21. 8. 2020

Pracovní návštěva předsedy vlády Maďarska v ČR spojená s účastí na
slavnostním znovuotevření Státní opery
Summit předsedů vlád zemí V4 a spolkového kancléře Rakouské republiky
Oficiální návštěva kancléře Rakouské republiky v ČR
Summit předsedů vlád zemí V4 v Praze
Setkání s ministerským předsedou Svobodného státu Bavorsko v Železné Rudě*
Summit předsedů vlád zemí V4 a spolkové kancléřky SRN formou
videokonference **
Oficiální návštěva předsedy vlády Slovenska
Summit předsedů vlád zemí V4 na zámku v Lednici
Pracovní návštěva ministerského předsedy Svobodného státu Sasko v Liberci

5.3 Přijetí ostatních zahraničních delegací a návštěv
10. 1. 2020
21. 1. 2020
23. 1. 2020
4. 2. 2020
28. 2. 2020
9. 6. 2020
30. 6. 2020
9. 7. 2020
12. 8. 2020
16. 9. 2020
14. 10. 2020
4. 11. 2020
20. 11. 2020

Přijetí ministra zahraničních věcí Saudské Arábie pana Adel Al Juabira
Přijetí místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii paní
Dubravky Šuici
Přijetí vedoucího Bavorské státní kanceláře a bavorského ministra pro spolkové
a evropské záležitosti a média pana Floriana Herrmanna
Přijetí ministra zahraničních věcí Ukrajiny pana Vadyma Prystajka
Přijetí tajemníka předsedkyně vlády Spojeného království pro národní
bezpečnost pana Marka Sedwilla
Přijetí předsedy Národní rady Slovenska pana Borise Kollára
Přijetí místopředsedy vlády a ministra hospodářství Slovenska pana Richarda
Sulíka
Přijetí místopředsedkyně vlády a ministryně zahraničních věcí Bulharska paní
Ekateriny Zacharievy
přijetí ministra zahraničních věcí USA pana Mikea Pompea s chotí
Přijetí zástupců firem sdružení American-Czech Business Council
Přijetí ministra zahraničních věcí Slovinské republiky pana Anže Logara
Přijetí ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko formou
videokonference **
Přijetí výkonného ředitele Électricité de France Jeana – Bernarda Levyho
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5.4 Výjezdy předsedy vlády ČR a členů vlády do krajů
7. –8. 1. 2020
15. 1. 2020
30. 1. 2020
5. 2. 2020
25. 2. 2020
26. 2. 2020
4. 6. 2020
17. 6. 2020
26. 6. 2020
23. 7. 2020
24. 7. 2020
31. 7. 2020
26. 8. 2020

Výjezd do Olomouckého kraje
Výjezd do Jihomoravského kraje
Výjezd do Litvínova
Výjezd do Zlínského kraje
Výjezd do Středočeského kraje
Výjezd Královéhradeckého kraje
Výjezd do Karlovarského kraje
Výjezd k problematice vody a sucha
Výjezd do Karlovarského kraje
Výjezd do východních Čech
Výjezd do Středočeského kraje a Chebu
Výjezd do Terezína a Středočeského kraje
Výjezd do Jihočeského kraje

5.5 Pietní akty zastoupené na úrovni předsedy vlády ČR, člena vlády, vedoucí Úřadu
vlády, náměstka vedoucí Úřadu vlády či státního tajemníka zajišťované OPZ
7. 3. 2020
8. 5. 2020
8. 5. 2020
10. 6. 2020
2. 8. 2020
3. 9. 2020
8. 10. 2020
28. 10. 2020
17. 11. 2020

Pietní akt konaný u příležitosti 170 let od narození Tomáše Garrigua
Masaryka
Uctění památky a kladení věnců u příležitosti 75. výročí ukončení bojů
2. světové války v Evropě – Dne vítězství na Vítkově
Uctění obětí padlých ve 2. světové válce a obětí I. odboje na Olšanských
hřbitovech
Pietní vzpomínka k 78. výročí vyhlazení obce Lidice
Pietní akt k uctění památky obětí romského holokaustu v Letech u Písku
Pietní akt konaný u příležitosti 72. výročí úmrtí Dr. Edvarda Beneše
Pietní akt „Památný den sokolstva“
Kladení věnců u příležitosti oslav 102. výročí vzniku samostatného
československého státu
Kladení květin u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a
demokracii
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6. Akce Úřadu
6.1 Dny otevřených dveří
V roce 2020 Úřad vlády ČR pro veřejnost přichystal dohromady 22 dnů otevřených dveří (dále
i „DOD“). Zájemci z řad veřejnosti si měli možnost za doprovodu průvodců prohlédnout interiéry
Hrzánského paláce, Lichtenštejnského paláce, Kramářovy vily, Strakovy akademie a Benešovy
vily.
Oproti předchozím rokům 2018 a 2019, kdy se prohlídek vládních objektů zúčastnilo bezmála
53 000 návštěvníků, musely být v roce 2020 akce Úřadu vlády z důvodu šíření nemoci covid-19
omezeny.
V období letních prázdnin byl pravidelně každou sobotu zpřístupněn jeden z objektů. Postupně si
tak návštěvníci mohli prohlédnout Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác i Kramářovu vilu.
Z důvodu zachování bezpečných vzdáleností mezi návštěvníky byl značně omezen počet osob na
jednu prohlídku. I přesto však byl ze strany veřejnosti o komentované exkurze značný zájem.
Z důvodu postupného zhoršování epidemiologické situace byla sezóna dnů otevřených dveří
zakončena na začátku září víkendovou akcí Open House 2020, v rámci které bylo umožněno
zájemcům z řad veřejnosti nahlédnout i do prostor Strakovy akademie.
Poslední den otevřených dveří ve Strakově akademii proběhl z důvodu plánované rekonstrukce
v září roku 2017. Veřejnost tak měla po 3 letech možnost nahlédnout za zdi sídla Úřadu vlády ČR
a dozvědět se více o historii i současném využití tohoto významného objektu.
Nižší počet DOD byl oproti předchozím rokům z důvodu pandemie i v Benešově vile. Veškeré další
akce pro veřejnost plánované na podzim roku 2020 byly z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace zrušeny.
Návštěvnost objektů
Vládní objekt
Lichtenštejnský palác
Hrzánský palác
Kramářova vila
Strakova akademie
Benešova vila
Celkem

Počet DOD
4
4
5
2
7
22

Počet návštěvníků
2 491
1 930
2 981
1 367
768
9 537

6.2 Výstava protokolárních darů
V Lichtenštejnském paláci je od května roku 2019 instalována stálá výstava 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. Výstava je součástí prohlídkové trasy Lichtenštejnského
paláce v rámci dnů otevřených dveří.

6.3 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 společně s ostatními členy vlády ČR. Unikátní výstava má
za cíl ukázat vodu jako strategickou surovinu, její množství a dostupnost na různých místech
světa. Z důvodu nutnosti provedení stavebních úprav na dotčeném pozemku, jejichž zahájení je
plánováno na květen 2021, byla výstava ukončena ke dni 7. 5. 2021.
Strana 18 (celkem 35)

Úřad vlády České republiky
vedoucí Úřadu vlády ČR

6.4 Trvalá výstava Symboly republiky a Můj stát
Výstava je instalována v Hrzánském paláci a primárně je určena dětem prvního a druhého stupně
základních škol. Kreslenou, dětem srozumitelnou formou představuje české státní symboly, jejich
původ, význam a možnosti použití. Základní linku tvoří kreslený komiks, který představuje úvod do
celého tématu symbolů státnosti a je jakýmsi mostem mezi současností a minulostí. Z důvodu
epidemiologické situace nebylo možné v průběhu roku 2020 pořádat komentované prohlídky pro
školní skupiny. V letních měsících měla možnost výstavu navštívit široká veřejnost v rámci Dnů
otevřených dveří, které v Hrzánském paláci proběhly.

6.5 Soutěž pro děti z dětských domovů
Úřad vlády ČR i v roce 2020 uspořádal každoroční vánoční výtvarnou soutěž pro děti z dětských
domovů. Tématem sedmého ročníku se stal Vánoční betlém. Do soutěže se zapojilo 23 dětských
domovů z celé České republiky s celkem 87 obrázky. O deseti nejkrásnějších výtvorech
rozhodovala letos široká veřejnost prostřednictvím internetové ankety. První místo získala
dvanáctiletá Vanesa z Dětského domova Hodonín. Vítězný obrázek tradičně ozdobil PF Úřadu
vlády.
V roce 2020 nemohlo z důvodu epidemiologické situace proběhnout ve Strakově akademii
slavnostní předávání cen spojené s programem pro děti. Dárky a diplomy byly dětem rozeslány
zásilkou.

6.6 Trasování v rámci Chytré karantény
Úřad vlády ČR se od poloviny září do konce roku 2020 zapojil do trasování kontaktů covid-19
pozitivních pacientů v rámci tzv. Chytré karantény. V nejvytíženějším období až pět desítek našich
kolegů v rámci home office i během svého volného času informovalo spoluobčany o skutečnosti,
že se setkali s covid-19 pozitivním a mají se proto sami otestovat a přijmout karanténní opatření.
Za prvních 7 týdnů dobrovolníci Úřadu vlády uskutečnili téměř 5 500 hovorů, do konce roku 2020
jich bylo přes 8 000. V činnosti pokračují zaměstnanci Úřadu i v roce 2021.
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7. Personální složení Úřadu
7.1 Vývoj počtu zaměstnanců
2018
Evidenční počet zaměstnanců a
zaměstnankyň

633 (375 žen,
258 mužů)

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

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)

2020
498 (294 žen,
204 mužů)
29
24 (17 žen, 7
mužů)
43 (mateřská
dovolená a
rodičovská
dovolená)

Počet dohod o pracovní činnosti v roce

280

253

169

Počet dohod o provedení práce v roce

418

402

347

Počet nástupů v průběhu roku

109

83

66

Počet odchodů v průběhu roku

168

189

76

42,3 let

42,3 let

43,4 let

Průměrný věk

7.2 Náklady na personální zajištění Úřadu
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7.3 Péče o zaměstnance
Úřad maximálně podporuje péči o zaměstnance a za tím účelem se snaží mj. co
nejefektivněji využívat prostředky v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen
„FKSP“). V roce 2020 se podařilo mimořádně navýšit osobní limit v rámci FKSP o 6 000
Kč na celkovou částku 15 000 Kč. Toto opatření mělo za cíl rovněž podpořit domácí
cestovní ruch, kdy navýšenou částku 6 000 Kč bylo možné výhradně čerpat na tuzemské
rekreace, případně tuzemské lázeňské nebo rehabilitační pobyty.
Pro přehlednost je uváděn vývoj přidělených finančních prostředků z FKSP na osobních
limitech zaměstnanců v předchozích letech:
Období
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1. 1. 2020
1. 7. 2020

Výše osobního účtu
3 000 Kč
1 500 Kč
3 600 Kč
5 400 Kč
6 000 Kč
8 400 Kč
9 000 Kč
15 000 Kč*

*Mimořádné navýšení pro podporu domácího cestovního ruchu

Cílem vedení Úřadu je také dbát na vzdělávání zaměstnanců, rozšiřovat a prohlubovat
jejich odborné kvalifikační předpoklady. Vzhledem k vývoji pandemické situace v roce
2020 byla v této oblasti situace složitá, kdy většina externích vzdělávacích akcí byla
pořadateli zrušena nebo nabídnuta v on-line formě. I přes stanovená pandemická omezení
se podařilo zaměstnance průběžně proškolovat převážně formou on-line.
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V následující tabulce jsou pro informaci uvedena celková čísla podle typu vzdělávacích
akcí:
Vzdělávací akce

Počty proškolených státních zaměstnanců
a zaměstnanců

Interní*

769

Externí**

121

CELKEM

890

*Interní vzdělávací akce – vstupní vzdělávání úvodní, vstupní vzdělávání následné, kybernetická bezpečnost,
školení ke spisové službě, pro docházkové vedoucí, k SAPu, pro editory, pro řidiče, jazykové vzdělávání
a BOZP a PO.
**Externí vzdělávací akce – vzdělávání zaměřené na odborné prohlubování kvalifikace, měkké dovednosti,
manažerské dovednosti a další.

Úřad vlády ČR zajistil ještě před vyhlášením celosvětové pandemie dostatečné množství
dezinfekce a ochranných pomůcek, tím tak pomohl ochránit zdraví zaměstnanců a zajistil
bezproblémové fungování Úřadu. Jako první instituce ve státní správě byl vybaven skenerem
tělesné teploty pro zvýšení bezpečnosti členů vlády a zaměstnanců.
V roce 2020 bylo úspěšně navázáno na průběžné zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců
Úřadu vlády ČR. Mezi nejvýznamnější akce patří příprava rekonstrukce stávající výdejny pokrmů
pro zaměstnance a vybudování nového gastroprovozu, kde vznikne moderní prostor umožňující
vaření širokého spektra jídel, kdy nebude nutný dovoz hotových jídel. Snahou Úřadu je vytvořit
příjemné prostředí, zajistit nabídku chutných a kvalitních jídel a podpořit tak zdravé stravování
zaměstnanců. Moderní flexibilní technologie umožní navíc sloučení závodního stravování a vládní
kuchyně, čímž bude docíleno zefektivnění provozu. Bez služby externího dodavatele si bude Úřad
sám řídit kvalitu a výběr jídel vlastním personálem.
Dále byly modernizovány šatny číšníků, kuchařů a uklízeček, které již neodpovídaly hygienickým
standardům. V rámci sanace prostor byla v těchto prostorách vyměněna podlahová krytina, stropní
podhledy, světla, doplněno nové větrání místností pod schodištěm a byla provedena úprava
schodišťových stupňů včetně dvou podest. Provedením díla došlo ke zvýšení zaměstnaneckého
komfortu a vytvoření odpovídajícího zázemí pro provozní zaměstnance.

7.3 Genderový audit
V druhé polovině roku 2020 proběhl na Úřadu vlády ČR genderový audit, zpracovaný organizací
Gender Studies. Audit byl zaměřený především na personalistické procesy a jejich potenciální
nerovný dopad na ženy a muže. Součástí auditu bylo vyhodnocení dotazníkového šetření, fokusní
skupiny a hloubkové rozhovory se zaměstnankyněmi a zaměstnanci. Do fokusních skupin
a rozhovorů se zapojilo 40 zaměstnanců a zaměstnankyň.
Audit potvrdil, že zaměstnanci a zaměstnankyně Úřadu oceňují nástroje slaďování profesního
a osobního života, a to nejen v souvislosti se změnami, které přinesla pandemie covid-19. Ocenili
také možnosti vzdělávání a obecně hodnotí Úřad jako dobrého zaměstnavatele. Zpětná vazba
zaměstnanců a zaměstnankyň se promítla v doporučení, která jsou součástí závěrečné zprávy
z auditu. Doporučení se týkají především přijetí opatření k podpoře diverzity, nastavení systému
pro využívání práce z jiného místa a dalších flexibilních forem práce i po konci nouzových opatření,
posilování manažerských kompetencí vedoucích a představených, zlepšení managementu
rodičovské dovolené či vedení výstupových pohovorů při odchodu zaměstnanců a zaměstnankyň.
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8. 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

1

3

4 = 3/1

% plnění konečného
rozpočtu

2

% plnění rozpočtu po
změnách

skutečnost k 31. 12.
2020
(= rozpočt. prostředky
+ nároky + granty)

A

konečný rozpočet 2020
(= rozpočet po
změnách + nároky +
granty)

Oblast výdajů

rozpočet po změnách
2020

V mil. Kč

5 = 3/2

1 152,2

1 409,6

1 032,9

89,64

73,27

325,1
124,3

413,7
146,8

388,6
134,2

119,53
107,95

93,95
91,39

154,2

186,9

20,3

13,14

10,84

15,5

19,2

15,0

97,08

78,17

19,0

19,0

14,7

77,57

77,57

39,8

41,0

29,2

73,33

71,20

10,0

10,0

3,2

32,27

32,24

69,6

94,0

60,6

87,08

64,44

2,0

2,0

0,9

44,24

44,24

6,6
25,9

11,6
35,5

5,4
2,2

82,28
8,48

46,78
6,19

349,3

416,9

346,9

99,32

83,22

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
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9. Digitalizace a kyberbezpečnost
9.1 Digitalizace Úřadu
V oblasti digitalizace Úřadu hrálo důležitou roli onemocnění covid-19, díky kterému byl Úřad
postaven před výzvu, na níž musel okamžitě reagovat. Došlo k přechodu na distanční výkon
agend. K tomu se podařilo zajistit výpočetní techniku (140 notebookových pracovišť, 100 mobilních
telefonů, 60 webkamer). Dále bylo potřeba podpořit online meetingy. Za tímto účelem se podařilo
pořídit nejen SW licence pro uskutečňování videohovorů, ale též HW zařízení pro distanční jednání
vlády a dalších orgánů, jimž zajišťuje Úřad podporu. Na významu nabyl i vzdálený přístup, který
ve špičkách používá současně více jak 250 zaměstnanců.
Modernizací prošly i další skupiny techniky – multifunkční kopírovací stroje, lokální tiskárny
a povýšen byl i celkový výpočetní výkon serverové techniky pro zajištění hladkého chodu všech
aplikací a systémů.
S distribucí nové techniky dochází k postupné eliminaci zastaralých aplikací a systémů (MS
Windows 7, MS Office 2010) a k přípravě prostředí pro online spolupráci v rámci platformy M365
(zejména Microsoft Teams). Částečnými úpravami prošla i Elektronická spisová služba, která
umožňuje čistě elektronické zpracování interních dokumentů, čímž urychluje jejich oběh.
I přes nepříznivé podmínky v souvislosti s pandemií bylo za uplynulý rok zrealizováno z hlediska
technické podpory 687 akcí pořádaných Úřadem, 112 tiskových konferencí a 76 jednání vlády.
Formát zajišťovaných akcí plynule přešel do digitální roviny, čímž nejen zůstaly zachovány
kontinuální procesy, ale zároveň došlo k zefektivnění využívání zdrojů, zejména času.
V souvislosti s optimalizací systemizace Úřadu došlo k přesunu Oddělení zajišťující správu
významného IS – VaVaI do Odboru informatiky. Došlo tím ke zrychlení procesů nezbytných pro
hladký chod tohoto významného systému. Během uplynulého roku se usilovně pracovalo
na přípravě nové verze tohoto systému (IS VaVaI 3.0), který splňuje moderní požadavky současné
doby. Jeho nasazení proběhlo na přelomu roku 2020/2021.
V rámci provozní bezpečnosti informačních a komunikačních technologií byla kompletně
obměněna bezpečnostní soustava na perimetru datové sítě. S její pomocí se daří chránit Úřad
před vnějšími kybernetickými hrozbami, které jsou odráženy každý den. Jde nejen o ohromné
množství SPAM a PHISHING e-mailů (až 90 % veškeré příchozí komunikace obsahuje škodlivé
znaky), ale též o DDoS útoky, mající za cíl omezit či znemožnit výkon činnosti Úřadu vlády ČR.
V této oblasti se úzce spolupracuje s NÚKIB a Úřad úroveň zabezpečení kontinuálně zlepšuje.
V rámci provozu a kontinuálního rozvoje IT Úřadu byly k tomuto účelu vynaloženy v roce 2020
prostředky v celkovém úhrnu 50 000 000 Kč, což znamená významné zvýšení oproti předešlému
roku. Celkové prostředky byly navýšeny zhruba o 70 %. Z této částky bylo investováno
5 000 000 Kč do lokální techniky (PC, NTB, tiskárny), dále pak 1 000 000 Kč do kancelářské
techniky (multifunkční kopírovací stroje). Další významnou položkou bylo zajištění
videokonferenčního systému Úřadu. Zde investice činila 1 100 000 Kč. V oblasti aplikačního
vybavení bylo investováno 7 000 000 Kč do aktualizace prostředí Microsoft, SAP a dalších
podpůrných aplikací. Oblast bezpečnosti byla posílena investicí do obnovy firewallové soustavy
v objemu 4 000 000 Kč.
Pro rok 2021 jsou naplánovány pokračující práce v oblasti digitalizace agend, zejména v oblasti
HR, ESS a EKIS. Dále pak rutinní nasazení kooperačních nástrojů z portfolia Microsoft.
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9.2 Kybernetická bezpečnost Úřadu
Kybernetická bezpečnost Úřadu, jakožto správce a provozovatele významných informačních
systémů, byla v uplynulém roce zajišťována plně v souladu s Národní strategií kybernetické
bezpečnosti ČR a zejména pak se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, jeho
prováděcím předpisem, vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti a dále též vyhláškou
č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích a rovněž
usnesením vlády č. 241 ze dne 18. dubna 2018, to vše s maximálním důrazem na efektivní využití
disponibilních materiálních i personálních zdrojů Úřadu, alokovaných za tímto účelem.
V uplynulém roce byla v rámci ISMS Úřadu přijata a implementována celá řada relevantních
opatření, a to jak v oblasti technické, tak i organizační, ve smyslu zajištění a udržení požadované
úrovně kybernetické bezpečnosti, založené zejména na interních procesech hodnocení aktiv
IS/ICT a řízení souvisejících kybernetických bezpečnostních rizik, a to jak v návaznosti
na významné změny v rámci IS/ICT Úřadu, související především s akvizicemi nových technických
prostředků a aplikačního vybavení, tak i na informace, sdílené v kontextu kybernetické bezpečnosti
kooperujícími partnery z řad OSS či získané na základě vlastních analýz a především pak
v návaznosti na chystané legislativní změny v oblasti kybernetické bezpečnosti a zveřejněná
varování, stanovená reaktivní opatření a doporučení poskytnutá NÚKIB, jakožto klíčovým
partnerem Úřadu v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti.
V kooperaci s NÚKIB Úřad v uplynulém roce realizoval, krom jiného, rozsáhlá penetrační
a phishingová testování, za účelem prověření odolnosti IS/ICT infrastruktury Úřadu a jejich
uživatelů vůči kybernetickým bezpečnostním hrozbám a současně s tím též zajistil proškolení
všech uživatelů IS/ICT Úřadu v oblasti zásad digitální hygieny a kybernetické bezpečnosti, s cílem
zvýšit jejich informační povědomí a odolnost vůči novým hrozbám v kyberprostoru. Krom toho Úřad
rovněž uskutečnil plánovaný interní audit zaměřený na ověření postupů a pravidel v rámci řízení
přístupu k IS/ICT Úřadu, a především pak audit souladu významného informačního systému VaVaI
s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky č. 82/2018 Sb.
O kybernetické bezpečnosti a norem řady ISO/IEC 27000.
Díky tomu se v uplynulém roce, i přes dynamický nárůst digitalizace interních procesů Úřadu,
souvisejícího zejména s potřebou realizace distančního výkonu agend a navzdory globálnímu
trendu neustále narůstajícího množství i sofistikovanosti kybernetických útoků, dařilo Úřadu těmto
hrozbám úspěšně čelit a plnohodnotně tak zajišťovat požadovanou úroveň kybernetické
bezpečnosti.
Vedle zajišťování vlastní kybernetické bezpečnosti Úřad v uplynulém roce též kooperoval s NÚKIB,
jakožto gestorem a ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost, v rámci
vybraných procesů v oblasti regulace kybernetické bezpečnosti, a společně s NÚKIB a dalšími
zainteresovanými partnery rovněž participoval na návrhu a tvorbě procesu atribuce útoků
v kyberprostoru.
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10.

Investice

10.1 Čerpání investic v rámci SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu)
Číslo akce
Název akce

004V011001801

Obnova a rozvoj informačních technologií od
roku 2018

Rozpočet po
změnách 2020

13 649 000,00

Konečný
rozpočet
(rozpočet po
změnách +
nároky)
15 004 469,05

Braillský řádek Focus 40 Blue

004V011001802

004V011001803

004V011001805

Blade server DELL M640

268 620,00

1 ks optického síťového přepínače X620-16x

185 271,39

2 serverové licence CYONE SMS login vč. podpory

362 866,90

2 ks FirewallAlto PA-3250 (vč. licencí, konfigurace a
podpory)

3 940 147,20

Komunikační technologie od roku 2018

1 451 000,00

2 051 000,00

395 639,40

Konferenční systém Bosch DCN NG

900 206,12

Rozvoj a provoz bezpečnostních systémů

1 100 000,00

1 100 000,00

1 078 112,00

Nákup 5 ks termodisplejů

203 570,00

Vnitřní a venkovní bezpečnostní IP kamery

438 942,00

Repasovaný síťový rekordér NVR Geutebrück

96 800,00

Záznamové zařízení Geutebrück G-ST 3000+

338 800,00

Upgrade a rozvoj webové aplikace – dotace
protidrogové politiky

200 000,00

545 365,00

545 105,00
545 105,00

004V011001899

2 000 000,00

4 437 425,05

004V011002001

Softwarové řešení sdíleného informačního
systému adiktologických služeb

2 185 585,00

2 185 585,00

004V012001801

Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového
majetku a technické zhodnocení stávajícího
majetku od roku 2018

8 215 285,76

9 319 720,46

Dokumentace a autorský dozor – změna vnitřního
uspořádání u vstupu do provozní budovy

1 575 432,10

14 689,40

Studie proveditelnosti zateplení stropů Strakovy
akademie a provozní budovy ÚV ČR

687 461,50

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

12 100,00

Zpracování projektu Zřízení klimatizace v
prostorách OS PČR

291 271,20

Dokumentace pro zadání stavby „Zateplení stropů
pod střechou budovy Strakovy akademie“

569 910,00

Rekonstrukce zahrady Strakovy akademie

57 423 529,00

58 064 829,00

Projektové dokumentace

004V012001804

1 295 845,52

Videokonferenční zařízení

Zajištění financování akcí programu 004V01 od
roku 2018

004V012001803

4 846 805,49
89 900,00

Realizace fáze 3

004V012001802

Skutečnost
k 31.12.2020

Obnova strojů a zařízení od roku 2018

484 000,00
484 000,00

1 500 000,00

1 517 628,00

471 124,24

Zařízení UniFoilPrinter – digitální zlatička pro
polygrafii

131 890,00

Přístroj na vzdálené měření teploty lidského těla

143 922,24

Inkoustový duplikátor vč. příslušenství

195 312,00

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

850 000,00

980 000,00

818 056,80
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Tiskárny 10 ks
004V012001805

Obnova autoparku od roku 2018

818 056,80
2 000 000,00

4 000 000,00

6 vozů VW Caddy
004V012001807

Rekonstrukce plynové kotelny v
Lichtenštejnském paláci

004V012001808

Rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace v
Lichtenštejnském paláci

004V012001809
004V012001901

Výměna měření a regulace kotelny v hlavní
budově Úřadu vlády ČR
Úpravy gastroprovozu Úřadu vlády ČR v 1. PP
Strakovy akademie

2 500 155,00
13 500 000,00
8 000 000,00

12 800 000,00
2 200 000,00

24 000 000,00

25 168 716,08

Projektové dokumentace
004V012001902

743 668,50

WC muži, ženy, invalidé v 1. NP Strakovy akademie
004V012001903
004V012001905
004V012002001

Modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí,
modernizace tiskového sálu

104V012001701

Rekonstrukce – hlavní budova ÚV ČR

743 668,50
743 668,50

8 000 000,00

9 606 326,79

21 176 471,00

21 176 471,00

21 000 000,00

21 000 000,00

4 784 714,24

4 877 335,75

Oprava vnějšího pláště, ohradní zdi, oplocení

4 877 335,75
4 806 042,91

Technický a autorský dozor
CELKEM

1 020 281,28
1 020 281,28

Úpravy sociálních zařízení v hlavní budově
Úřadu vlády ČR
Rekonstrukce perimetrické ochrany v objektu
Úřadu vlády ČR
Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě
Strakovy akademie – výměna nepropustných
povrchů na propustné

2 500 155,00

71 292,84
177 535 585,00

210 278 539,68

20 255 921,68

10.2 Nejrozsáhlejší stavební akce v roce 2020
Obnova zahrady Strakovy akademie
V roce 2020 pokračovaly přípravy celkové obnovy zahrady Strakovy akademie. Během obnovy
bude provedena výměna všech zpevněných i nezpevněných ploch, výměna a rozšíření
závlahového systému, bude instalováno nové osvětlení zahrady a budovy Strakovy akademie
směrem k nábřeží Vltavy. Prostor bude doplněn o nové vodní prvky (fontána a mlžení cest).
Realizace projektu zajistí důstojné předpolí Úřadu vlády v duchu původních myšlenek Thomayera
s využitím nejmodernějších technických a zahradnických konstrukcí (retenční povrchy trávníků
a cest, digitálně ovládané osvětlení apod.).
Příprava realizace projektu byla zahájena již v roce 2019. V průběhu roku 2020 byla dokončena
projektová dokumentace a projekt „Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy
akademie – výměna nepropustných povrchů na propustné“ spolufinancovaný z Fondu soudržnosti.
Projekt obnovy zahrady uspěl v hodnocení a měl by být spolufinancován z OPŽP částkou
27,7 mil. Kč.
 Výběr zhotovitele stavby:
Zadávací řízení na dodavatele stavby bylo zahájeno VI/2020 a není dosud ukončeno.
Předpokládané výdaje dle rozpočtu projektanta: 73 640 000 Kč včetně DPH.
 Zajištění inženýrské činnosti TDS a BOZP:
Zadávací řízení bylo zahájeno VII/2020 a není dosud ukončeno.
Předpokládané výdaje: 2 350 000 Kč včetně DPH.
 Projektová dokumentace včetně autorského dozoru:
Zasmluvněná částka: 2 399 430 Kč včetně DPH
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 Modernizace perimetrické sítě
Zasmluvněná částka: 9 605 438 Kč bez DPH
Výdaje spojené s obnovou zahrady budou hrazeny z investičních prostředků.
Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
V rámci rekonstrukce gastroprovozu budou provedeny celkové stavební a interiérové úpravy
vlastního gastroprovozu, kantýny a jídelny, včetně personálního zázemí, výměna a doplnění
technologií.
Realizací projektu s využitím posledních trendů ve stravování bude dosaženo moderního konceptu
vývařovny a stravovacího zázemí, všechna jídla budou připravována na místě
a vydávána v maximálně krátké době od uvaření. Sloučením vládní kuchyňky
a zaměstnaneckého stravování dojde k zefektivnění procesu stravování a vytvoří se flexibilní
moderní gastroprovoz.
Příprava realizace projektu byla zahájena již v roce 2018. V průběhu roku 2020 byla dokončena
projektová dokumentace. Předpoklad zahájení stavebních prací je v červnu 2021.
 Výběr zhotovitele stavby:
Zadávací řízení na dodavatele stavby bylo zahájeno XI/2020 a je ukončeno ukončeno.
Zasmluvněná cena stavebních prací je 20 874 290 Kč včetně DPH.
 Zajištění inženýrské činnosti TDS a BOZP:
Bude zajištěno vlastními zaměstnanci
 Projektová dokumentace stavebních úprav včetně autorského dozoru:
Zasmluvněné výdaje: 1 237 830 Kč včetně DPH
 Projektová dokumentace designových úprav (mobiliář)
Předpokládané výdaje: 300 080 Kč včetně DPH.
 Vybavení mobiliářem bude realizováno až v roce 2021.
Výdaje spojené s rekonstrukcí gastroprovozu budou hrazeny z investičních prostředků.
Sanace havarijního stavu garáží v provozní budově
Zjištěný havarijní stav podlahy garáží si vyžádal rychlou přípravu a zahájení sanace podlahové
desky v části garáží spočívající ve výměně podlahového souvrství v části autodílny a mycího boxu,
injektáži kaveren pod podlahou garáží a obnovu vodorovných izolací.
V roce 2020 byla připravena projektová dokumentace a realizována veřejná zakázka na výběr
zhotovitele stavby. Stavba byla dokončena v souladu se smlouvou řádně a včas v III/2021.
 Výběr zhotovitele stavby:
Zasmluvněné výdaje: 6 949 334 Kč včetně DPH.
Dokončení stavebních prací: III/2021.
 Zajištění inženýrské činnosti TDS:
Zasmluvněné výdaje: 278 300 Kč včetně DPH.
 Projektová dokumentace stavebních úprav včetně autorského dozoru:
Zasmluvněné výdaje: 219 010 Kč včetně DPH.
Výdaje spojené se sanací havarijního stavu jsou průběžně hrazeny z investičních prostředků.
Zastínění oken v zasedacím sále vlády
Potřeba efektivně a zároveň esteticky zastínit prostory zasedacího sálu vlády vyplynula zejména
z aktuální potřeby zajistit jednání vlády prostřednictvím videokonferencí v období epidemie covid19 a potřeby využívat videokonferenční přenosy i nadále.
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V roce 2020 byla připravena projektová dokumentace a realizována veřejná zakázka na výběr
zhotovitele stavby.
 Výběr zhotovitele stavby:
Zasmluvněné výdaje: 665 706 Kč včetně DPH.
Dokončení stavebních prací: DOKONČENO v II/2021.
 Projektová dokumentace stavebních úprav včetně autorského dozoru:
Zasmluvněné výdaje: 23 958 Kč včetně DPH.
Výdaje spojené se zastíněním zasedacího sálu vlády budou hrazeny z investičních prostředků.
Modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí
V zasedacím sále vlády jsou současné analogové technologie již překonané a zachování jejich
provozuschopnosti je velmi obtížné. Potřeba funkčního digitálního videokonferenčního zařízení
vyžaduje kompletní výměnu stávajícího systému. Rozvody a koncové prvky jsou integrovány
do nábytku, který nelze vzhledem k jeho stáří demontovat a zpětně smontovat, proto je předpoklad
demontáže původního mobiliáře a jeho nahrazení novým.
V roce 2020 byla zahájena příprava projektové dokumentace.
Výběrové řízení bylo zahájeno IX/2020 a zhotovitel projektové dokumentace vybrán v lednu 2021.
 Projektová dokumentace
Zasmluvněné výdaje: 563 860 Kč včetně DPH
Výdaje spojené s modernizací jednacího sálu vlády a předsálí budou hrazeny z investičních
prostředků.
Oprava opěrných zdí Kramářovy vily
V roce 2020 byl zjištěn při kontrole stavebně-technického stavu konstrukcí havarijní stav pláště
opěrných zdí podél areálu Kramářovy vily, které tvoří součást historického opevnění Prahy. Na
základě provedeného stavebně-technického průzkumu byla konstatována nutnost provedení
statického zajištění a komplexních oprav opěrných zdí, a to v co nejkratším termínu. Za tímto
účelem je nutné doplnit provedený podrobný průzkum a definovat rozsah oprav až do úrovně
dokumentace pro výběr zhotovitele.
Proběhla proto operativně sanace lokálních poruch zejména novodobého zdiva, kde hrozil pád
uvolněného materiálu líce zdiva, zajištění části koruny a dalších drobných úprav. Šlo o havarijní
stav, který by mohl ohrozit osoby pohybující se v blízkosti zdí pádem uvolněných cihel. V další
etapě proběhne odpovídající systémová sanace dle řádné projektové dokumentace.
Práce byly dokončeny X/2020.
Z neinvestičních prostředků bylo uhrazeno na sanační práce 272 008 Kč včetně DPH..
 Projektová dokumentace na opravu opětných zdí Kramářovy vily
Zadávací řízení bylo zahájeno IX/2020 a ukončeno v I/2021.
Zasmluvněné výdaje: 3 461 810 Kč včetně DPH.
Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení
V roce 2020 byl úspěšně dokončen největší dosud realizovaný projekt obnovy pláště Strakovy
akademie. Předmětem prací byla kompletní památková oprava fasády, kamenných a kovových
prvků, výměna/oprava střešní krytiny, lokální opravy krovů, výměna/repase oken včetně
specifických oken v zasedacím sále vlády a další s tím související práce. Stavební práce probíhaly
v období od IX/2017 do VI/2020. Celková cena stavebních prací byla 301 515 688 Kč včetně DPH.
Z investičních prostředků bylo uhrazeno: 68 804 406 Kč včetně DPH.
Sanace vlhkého zdiva v suterénu objektu Strakovy akademie (zázemí vládní kuchyně)
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V rámci sanace prostor zázemí šaten personálu vládní kuchyně byla v těchto prostorách
vyměněna podlahová krytina, stropní podhledy, světla, bylo doplněno nové větrání místnosti pod
schodištěm a byla provedena úprava schodišťových stupňů včetně dvou podest. Provedením díla
došlo ke zvýšení zaměstnaneckého komfortu a vytvoření odpovídajícího zázemí pro pracovníky
gastroprovozu. Úpravy byly dokončeny I/2020 a z neinvestičních prostředků bylo uhrazeno 377
190 Kč včetně DPH.
Úpravy prostor OS Policie v podkroví Strakovy akademie (klimatizace a související úpravy
k zajištění tepelného komfortu)
Předmětem úprav zázemí OS PČR, které jsou zejména v letních měsících zatíženy vysokým
teplotním diskomfortem, je zajištění výměny a úpravy vzduchu a výměna poškozených stavebních
konstrukcí. V roce 2020 byla dokončena projektové dokumentace. Z investičních prostředků bylo
uhrazeno 291 271 Kč včetně DPH.
Zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie
V rámci koncepce dlouhodobých systematických opatření v objektech ÚV ČR, která směřují
ke snížení energetických ztrát a vyšší ekologii provozu Úřadu byly již v roce 2019 zahájeny
přípravné práce na realizaci projektu zateplení stropů pod střechou budovy Strakovy akademie.


Projektová dokumentace

Předmětem zhotovené projektové dokumentace je analýza stávajícího stavu a návrh řešení
k posílení energetických úspor. Projektová dokumentace byla dokončena IX/2020. Zasmluvněné
výdaje jsou ve výši 1 269 471,50 Kč včetně DPH. Výdaje jsou hrazeny z investičních prostředků.

10.3 Veřejné zadávání
Úřad vlády se v roce 2020 stal členem Platformy odpovědného veřejného zadávání. Platforma je
neformální sdružení subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování
a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje
o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší
hodnoty za veřejné prostředky. Úřad vlády v rámci Platformy sdílí s jinými zadavateli dobrou praxi
Úřadu při uplatňování odpovědného zadávání veřejných zakázek, zejména při zpřístupňování
zakázek malým a středním podnikům, podpoře férových dodavatelsko-odběratelských vztahů,
podpoře zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce a podpoře důstojných pracovních
podmínek. Úřad vlády se zaměří v dalších letech při odpovědném zadávání ještě více na oblast
cirkulární ekonomiky, podporu vzdělávání a praxe studentů, etické nakupování, ekologicky šetrná
řešení na podporu sociálních podniků.
Úřad se zapojil také do pilotních projektů BIM. V této oblasti je Úřad vlády na vrcholu mezi všemi
subjekty napříč veřejnou a i soukromou sférou, protože již při realizaci všech veřejných zakázek
na stavební práce je požadováno vyhotovení skutečného provedení stavby i v digitálním modelu
BIM a tím se přibližujeme úplné digitalizaci správy budov.
Oddělení veřejných zakázek v roce 2020 zahájilo, realizovalo a dokončilo 77 veřejných zakázek,
z toho 50 veřejných zakázek malého rozsahu (z toho 2 veřejné zakázky byly děleny na 5 částí,
1 na 7 částí a 1 na 11 částí), 10 podlimitních (z toho 2 veřejné zakázky byly děleny na 2 části)
a 17 nadlimitních veřejných zakázek (z toho 2 byly děleny na 2 části).
Podařilo se zahájit zadávací řízení na celkovou rekonstrukci gastroprovozu. U gastroprovozu byl
v průběhu roku přehodnocen původní záměr gastroprovoz zrekonstruovat a vysoutěžit externího
dodavatele. Po důkladné analýze bylo rozhodnuto, že dojde ke spojení závodního stravování
s vládní kuchyní a ÚV ČR si stravování bude zajišťovat sám. To nejlépe umožní zajistit vysokou
Strana 30 (celkem 35)

Úřad vlády České republiky
vedoucí Úřadu vlády ČR
úroveň stravování pro všechny zaměstnance, zaměřit se na podporu zdravého stravování,
biopotravin, čerstvých potravin i podporu místních výrobků.
Realizujeme veřejnou zakázku na obnovu zahrady, která bude spolufinancována v rámci projektu
„Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie – výměna nepropustných
povrchů na propustné“ spolufinancovaného z Fondu soudržnosti, předkládaného zadavatelem
v rámci OPŽP. Veřejná zakázka se sice zkomplikovala správním řízením před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže, ale Úřad pevně věří, že nejpozději na jaře začne s prováděním
stavebních prací a stihne celkovou obnovu do zahájení předsednictví České republiky v Radě EU
od 1. 7. 2022.
Také byla zahájena první veřejná zakázka související s předsednictvím ČR v Radě EU. Podařilo
se zahájit všech 5 částí veřejné zakázky na zajištění centrálních konferenčních prostor
a zrealizovat předběžné tržní konzultace k akreditačnímu systému.
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11.

Evropská agenda

11.1 Příprava na předsednictví České republiky v EU
Důležitým úkolem Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády v roce 2020 byla příprava
předsednictví České republiky v Radě EU (dále „CZ PRES“), a to jak v rovině organizačně
logistické, tak v oblasti programové a komunikační.
V rovině organizačně logistické byla zahájena příprava jednotlivých veřejných zakázek
souvisejících se zajištěním CZ PRES. V roce 2020 vyhlásil Úřad vlády ČR veřejnou zakázku
na konferenční prostory pro akce konané na území ČR během CZ PRES. Předmětem této veřejné
zakázky je kromě zajištění konferenčních služeb a nezbytné konferenční techniky rovněž zajištění
bezpečnostní techniky. Před samotnou realizací zakázky se uskutečnily v březnu 2020 předběžné
tržní konzultace s dodavateli.
Celkově se v centrálních konferenčních prostorech na území ČR plánuje během CZ PRES
uskutečnit 146 akcí. Ty byly na základě svého specifického charakteru, formátu zasedání,
postavení a počtu účastníků rozděleny na 5 samostatných typů. Jde konkrétně o:
1.
2.
3.
4.
5.

Summit (celkem 1 akce)
Neformální Rady EU (celkem 15 akcí)
Neformální pracovní skupiny/Výbory/atašé trip/generální ředitelé (celkem 74 akcí)
Konference a další předsednická jednání (celkem 55 akcí)
Akce SME Assembly (celkem 1 akce)

Dodavatel konferenčních prostor pro všech 5 typů akcí by měl být znám na přelomu jara/léta 2021.
Úřad vlády jako centrální koordinátor příprav předsednictví zřídil tzv. Centrální organizační
skupinu, jejímiž členy jsou zástupci resortů, ale také Magistrátu hl. m. Prahy nebo bezpečnostních
složek. V roce 2020 proběhla celkem tři jednání této skupiny.
Byl rovněž spuštěn Centrální registr osob podílejících se na CZ PRES, který eviduje zaměstnance
nominované k zabezpečení úkolů spjatých s předsednictvím. Registr dále obsahuje seznam
pracovních skupin, kategorie a funkce nominovaných osob. Aktualizace jeho zdrojových dat
probíhá dvakrát ročně, dílčí změny jsou v databázi DAP upravovány průběžně.
Na poli bezpečnostních příprav Úřad vlády pracoval ve dvou oblastech. První oblast se týká
příprav zajištění bezpečnosti delegací a centrálních konferenčních prostor, kde Úřad vlády velmi
úzce spolupracoval s Ministerstvem vnitra, Policií ČR a dalšími bezpečnostními složkami. Druhá
oblast se týká zajištění akreditačního systému, který bude při CZ PRES sloužit především
k akreditaci účastníků jednání a zástupců médií. Vedle samotné akreditace by měl akreditační
systém umožnit rovněž správu služeb souvisejících s organizačním a logistickým zajištěním výše
uvedených jednání. Data ze systému budou u některých akcí využívána rovněž bezpečnostními
složkami ČR za účelem prověřování předem stanovených okruhů osob.
V rámci příprav předsednictví v rovině programové došlo k navržení a schválení mechanismu
a harmonogramu příprav programových dokumentů pro CZ PRES, a zároveň byl na vládní úrovni
schválen dokument Východiska k prioritám předsednictví ČR. Tento dokument, jehož cílem je
ustanovit základní rámec programu předsednictví a určit prioritní zastřešující témata, vznikal na
základě vstupů jednotlivých resortů a dalších relevantních partnerů od podzimu roku 2019.
Dokument byl k připomínkám zaslán také předsedům Výboru pro záležitosti EU Senátu, Výboru
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pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, členům PT RHSD, Svazu měst a obcí a Asociaci
krajů, a zároveň byl předmětem veřejné konzultace.
Za účelem tvorby obsahové stránky předsednictví zahájil Úřad vlády ve spolupráci s ostatními
ústředními orgány státní správy mapování sektorových agend. Resorty byly vyzvány, aby své
agendy a priority konzultovaly s relevantními partnery. První verze uceleného dokumentu
k sektorovým agendám založená na zaslaných vstupech resortů bude představena začátkem roku
2021.
Důležitým aspektem příprav obsahové části CZ PRES je spolupráce s Francií a Švédskem v rámci
předsednického tria. Neformální diskuze se zástupci výše zmíněných předsednických partnerů
byly zahájeny v prosinci 2019 a probíhaly po celou dobu roku 2020. V prosinci také došlo
k bilaterální výměně informací o stavu příprav předsednictví na úrovni předsedů vlády České
republiky a Švédska. V průběhu roku 2020 již také některé resorty samy předběžně jednaly se
svými protějšky v rámci tria o pozicích a možných klíčových agendách. Zároveň probíhala jednání
o možné výměně předsedání vybraných pracovních skupin, v nichž mají partneři z tria větší
expertízu, obdobně jako v případě minulého předsednictví (typicky pracovní skupiny dedikované
námořním záležitostem).
Při přípravě programu předsednictví usiluje Úřad vlády o maximální transparentnost a inkluzivitu,
aby měly priority předsednictví co nejširší podporu. V tomto směru byla obsahová část CZ PRES
také předmětem diskuzí v rámci kulatého stolu Národního konventu o Evropské unii na téma
Priority České republiky v Radě EU 2022. O tématu debatovali zástupci státní správy,
vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. O přípravách
předsednictví Úřad vlády rovněž pravidelně informuje v rámci Výboru pro EU či PT RHSD.
Poslední významnou rovinou je rovina komunikační, do které patří taktéž kulturní předsednický
program. Při tvorbě kulturního programu se Úřad vlády zaměřil zejména na zapojení etablovaných
kulturních institucí s cílem nejen zajistit ekonomickou efektivitu, ale také podpořit instituce
a umělce, kteří dlouhodobě kultivují český veřejný prostor. Při koncipování kulturního programu je
kladen důraz nejen na tradice, ale rovněž na propojení klasického kulturního ducha s moderními
technologiemi. V průběhu roku 2020 probíhala příprava jednotlivých oficiálních doprovodných akcí,
tedy zahajovací a zakončovací akce v Praze a v Bruselu. Byla rovněž připravena a schválena
interní směrnice Úřadu vlády o udělování záštit předsednictví, která umožní podpořit projekty
a akce, které budou svou náplní v souladu s cíli předsednictví.
V průběhu roku došlo též k uzavření smlouvy na redesign loga a vizuálního stylu CZ PRES, která
byla v prosinci 2020 splněna. Proběhlo několik veřejných konzultací s odbornou i širokou veřejností
o návrzích motta CZ PRES. Na základě těchto konzultací byl vytvořen užší seznam návrhů
s předpokladem, že ke konečnému výběru by mělo dojít v průběhu roku 2021. ÚV rovněž
za účelem tvorby webu CZ PRES navázal již počátkem roku 2020 kontakt s Generálním
sekretariátem Rady ohledně nabídky využití jednotné evropské architektury webových prezentací
jednotlivých předsednictví. S ohledem na snahu co nejefektivněji čerpat rozpočtové prostředky
i možnost využít zkušenosti jiných předsednických zemí bylo přijato rozhodnutí o využití nabídky
ze strany Generálního sekretariátu Rady. V neposlední řadě bylo téma předsednictví rovněž
komunikováno i v rámci vybraných akcí Eurocenter pro širokou veřejnost.

11.2 Další evropská agenda
Vedle reakce EU na pandemii covid-19, která mediálně do značné míry dominovala, a příprav
na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 se Sekce pro evropské záležitosti (dále také jen SEZ)
věnovala celé řadě dalších významných agend a úkolů. Jedním z těch klíčových bylo dokončení
vyjednávání Víceletého finančního rámce, tedy dlouhodobého rozpočtu EU, a nově navrženého
Fondu obnovy, včetně koordinace nastavení systému podpory z různých nástrojů, které jsou
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v rámci nich k dispozici (např. kohezní politika, Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace
či přímo řízené programy). V návaznosti na finální kompromis, který byl dojednán na historicky
dlouhé Evropské radě v červenci, se SEZ intenzivně zabývala vyjednáváním nařízení o Nástroji
pro obnovu a oživení (RRF) na půdě Rady EU a následně koordinací jeho implementace v ČR,
zejména spoluprací s rezorty při přípravě Národního plánu obnovy, který podmiňuje čerpání
z tohoto nástroje.
Další oblastí, které bylo věnováno značné množství pozornosti a energie, byla klimatická politika
EU a koordinace pozice ČR, především ke stanovení ambicióznějších klimatických cílů pro rok
2030 na úrovni EU.
V kontextu letošního přechodu na distanční formy jednání a práce nelze nezmínit, že Sekce
pro evropské záležitosti měla na starosti implementaci a aktualizaci vládního programu Digitální
Česko, jeho části Česko v digitální Evropě, koordinaci evropského rozměru digitální agendy
prostřednictvím Výboru pro jednotný digitální trh a komunikaci digitálních témat vůči hospodářským
a sociálním partnerům a širší veřejnosti, například prostřednictvím newsletteru Česko v digitální
Evropě.
Do zdárného konce se v roce 2020 podařilo dotáhnout přípravu čerpání projektu v rámci Programu
na podporu strukturálních reforem určeného na podporu implementace přímo řízených nástrojů
v ČR a zpracování Národního programu reforem ČR pro rok 2020 v rámci procesu evropského
semestru.
Velkým evropským tématem, kterého prakticky nebylo možné si nevšimnout, bylo vyjednávání
budoucího vztahu EU s Velkou Británií, tedy brexit. SEZ plní v tomto směru důležitou koordinační
roli v souvislosti s připraveností ČR na konec tzv. přechodného období a s implementací
Výstupové dohody. S Velkou Británií nás historicky pojí úzké vazby, o to důležitější tedy je pečlivě
se na jejich finální odchod z EU připravit a zejména nastavit podmínky pro budoucí spolupráci.
Často skloňovanou otázkou v tomto roce byl také právní stát, a to nejen v souvislosti
s podmíněností čerpání prostředků z evropského rozpočtu dodržováním jeho zásad. Kromě tvorby
analytických materiálů právně-politické povahy SEZ ve spolupráci s rezorty připravila vstup
do vůbec první výroční Zprávy Evropské komise ke stavu právního státu EU a plnila roli národního
kontaktního bodu pro otázky právního státu. Prostřednictvím SEZ se Česká republika rovněž
dobrovolně přihlásila do první pětice států hodnocených na základě této zprávy, přičemž výsledné
stanovisko Evropské komise i diskuse v rámci Rady EU stanovuje, že v České republice je dobře
zavedený a funkční systém brzd a protivah bez systémových nedostatků.
Úspěchu se těšila i Strategie podpory Čechů v institucích EU, která v roce 2020 pod taktovkou
Sekce pro evropské záležitosti pokračovala v růstu ve srovnání s předcházejícími ročníky.
Intenzivní byla i v roce 2020 spolupráce s Evropským parlamentem a evropskými výbory
Poslanecké sněmovny a Senátu, zejména při přípravě jednání Evropské rady a také při jednání
o budoucím Víceletém finančním rámci a Národním plánu obnovy.
Stranou nezůstala ani komunikace evropských témat navenek. Díky aktivitám EU reagujícím
na pandemii koronaviru byl zaznamenán zvýšený zájem veřejnosti o přesné a aktuální informace,
což se projevilo růstem návštěvnosti portálu Euroskop. Aktivity regionálních Eurocenter
a Národního konventu o EU byly úspěšně přeneseny do online prostoru, akce se vysílaly
na sociálních sítích, pro školy byly pořádány online přednášky. Portál Euroskop byl dále
přizpůsoben aktuální situaci tak, aby poskytoval maximum informací o významných milnících,
kterých EU i přes absenci právního rámce v reakci na pandemii koronaviru dosáhla (například
jednotný semafor pro pohyb uvnitř EU nebo zásadní podpora vývoje vakcíny).
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Závěr
Pro Úřad vlády byl rok 2020, stejně jako pro všechny další ústřední orgány státní správy,
ve znamení zvládání pandemie koronaviru a boje s jejími socioekonomickými následky.
Zajistili jsme ještě před vyhlášením celosvětové pandemie dostatečné množství dezinfekce
a ochranných pomůcek, abychom ochránili zdraví našich zaměstnanců a zajistili bezproblémové
fungování Úřadu. Jako první instituce ve státní správě jsme byli vybaveni skenerem tělesné teploty
pro zvýšení bezpečnosti členů vlády a zaměstnanců Úřadu.
Úřad 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.
Staráme se s péčí řádného hospodáře o majetek a objekty, které máme ve správě. V červnu 2020
se nám podařilo dokončit zatím největší investiční akci v novodobých dějinách Úřadu vlády ČR.
Oprava vnějšího pláště a oplocení Strakovy akademie trvala téměř 3 roky a byla dokončena nejen
v termínu, ale i v požadované kvalitě, a především bez navýšení rozpočtu.
Máme připravenou další významnou investici, Obnovu zahrady Strakovy akademie. V kombinaci
historických, moderních, ekologických a vodních prvků doplní zahrada reprezentativní vzhled
Strakovy akademie. Cílem je dokončit obnovu zahrady do začátku předsednictví ČR v EU, tedy
nejpozději v první polovině roku 2022. Díky záměru využít hospodaření se srážkovými vodami se
nám podařilo na část projektu získat finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí,
v čemž jsme průkopníci a lídři ve státní správě.
Po několikaletém úsilí se nám podařilo dohodnout s Městskou částí Praha 1 zahájení prací na
rekonstrukci havarijního stavu nádvoří Hrzánského paláce. Ta by měla být dokončena a provoz
Hrzánského paláce obnoven v plném rozsahu do konce března 2021.
Chceme být nejatraktivnějším zaměstnavatelem mezi ústředními orgány státní správy, ve kterém
je spolupráce s odborovými organizacemi konstruktivní, korektní a věcná.
Na závěr chci opět upřímně poděkovat všem kolegyním a kolegům za velmi profesionální práci.
Právě díky nim je náš Úřad takový, jaký je, a funguje skvěle bez ohledu na politiku. Máme
za sebou náročný rok a ocitli jsme se v příběhu, který nikdo z nás nečekal a nechtěl zažít, ale
pereme se s ním s pokorou, s úctou a s vysokým nasazením. Museli jsme se rozdělit a velmi
rychle se naučit pracovat jiným způsobem, než jsme byli zvyklí. Přestože státní instituce mají často
oprávněnou pověst těžkopádných a nepřizpůsobivých, my jsme důkazem toho, že to tak nemusí
být.
Našim cílem je být transparentním úřadem otevřeným veřejnosti. Úřad začal více komunikovat
na sociálních sítích – Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram. Budeme rádi, když nás budete
sledovat a také za jakékoliv podněty a nápady, co z činnosti Úřadu bychom mohli na těchto
platformách zpropagovat.
V roce 2022 bude Česká republika opět předsedat Radě EU, nezklamat očekávání a připravit
předsednictví tak, abychom na výsledek byli pak všichni hrdí, vidíme jako jeden z nejdůležitějších
úkolů nadcházejícího roku 2021.
Mgr. Tünde Bartha
pověřena řízením Úřadu vlády České republiky
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