
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. června 2017 č. 481 

 
o změně Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí 

 
Vláda 

I. schvaluje s účinností od 1. července 2017 změnu Statutu Vládní dislokační komise a 
regionálních dislokačních komisí schváleného usnesením vlády ze dne 9. března 2015  
č. 171, k návrhu Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí, tak, 
jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení; 

II. mění usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171, k návrhu Statutu Vládní dislokační 
komise a regionálních dislokačních komisí, tak, že se  

1. bod III uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 

 „III. ukládá 

1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a vedoucím 
organizačních složek státu, které jsou správci kapitoly státního rozpočtu, zabezpečit, a to 
i u všech organizačních složek státu a státních organizací, které spadají do jejich věcné 
působnosti, a řídí se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

a) důslednou aplikaci Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních 
komisí, 

b) poskytnutí součinnosti a veškerých údajů potřebných k přípravě materiálu i jiné státní 
instituci, která zpracovává materiál pro schůzi vlády, zasedání Vládní dislokační komise 
nebo zasedání regionální dislokační komise, týkající se administrativní budovy, a to  
i takové, která není v příslušnosti hospodařit této státní instituce, ale je v příslušnosti 
hospodařit ústředního orgánu státní správy, organizační složky státu, která je správcem 
kapitoly státního rozpočtu, nebo organizační složky státu nebo státní organizace, která 
spadá do jejich věcné působnosti, anebo je v jejich užívání, 

c) umožnění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po předchozí domluvě 
učinit fyzickou prohlídku budov a poskytnout mu existující pasportizační dokumenty  
k budovám, s nimiž mají jimi řízené organizační složky státu příslušnost hospodařit, nebo 
s nimiž mají příslušnost hospodařit jim podřízené organizační složky státu a státní 
organizace, nebo je užívají, za účelem ověření dat zanesených do Centrálního registru 
administrativních budov, s výjimkou budov, u nichž by realizace fyzické prohlídky budovy 
mohla ohrozit utajované informace; realizace fyzické prohlídky budovy v takovém případě 
je možná pouze po předchozím souhlasu příslušného ministra, vedoucího vybraných 
organizačních složek státu uvedených v § 14b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
jimi určeného vedoucího zaměstnance organizační složky nebo vedoucího ostatních 
ústředních orgánů státní správy, 
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2. předsedovi Vládní dislokační komise zveřejnit úplné znění Statutu Vládní dislokační     
komise a regionálních dislokačních komisí na internetových stránkách Úřadu vlády;“. 

 

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, 
vedoucí organizačních složek státu, které jsou správci kapitoly státního rozpočtu 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


