VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 2
k usnesení vlády
ze dne 21. září 2011 č. 707

Změna
Statutu Vládní dislokační komise
Statut Vládní dislokační komise, schválený usnesením vlády ze dne 1. února 2006 č. 107,
ve znění usnesení vlády ze dne 11. října 2006 č. 1157, se mění takto:
1. V čl. 1 odst. 1 se slova „dislokaci organizačních složek státu a státních organizací
(dále jen „státní orgány“)“ nahrazují slovy „změně dislokace, změně právních poměrů
a nabývání administrativních objektů státních orgánů“.
2. V čl. 2 odst. 1 se slova „o umístění státních orgánů“ nahrazují slovy „o změně dislokace,
změně právních poměrů, jakož i nabývání administrativních objektů státních orgánů, a to
v rámci své územní působnosti“.
3. V čl. 2 odstavec 2 zní:
„2. Komise zejména
a. zpracovává doporučení pro vládu týkající se rozhodování o umístění státních
orgánů, tj. o změně dislokace, změně právních poměrů, jakož i nabývání
administrativních objektů,
b. koordinuje využívání administrativních objektů vymezených v zásadách,
ke kterým mají státní orgány příslušnost hospodařit nebo je užívají, nebo
budou užívat,
c. soustřeďuje a hodnotí dislokační požadavky státních orgánů týkající se změny
dislokace, změny právních poměrů, jakož i nabývání administrativních objektů
a doporučuje dislokační opatření,
d. zpracovává doporučení pro vládu k žádostem státních orgánů o změnu
právních poměrů o výměře větší než 2 000 m2 nebo o nabývání
administrativních objektů, a to i u objektů, které jsou v územní působnosti
regionálních dislokačních komisí,
e. sleduje plnění usnesení vlády týkajících se její působnosti,
f. napomáhá ke smírnému řešení dislokačních sporů,
g. připravuje návrhy nezbytných opatření pro hospodárné a funkční prostorové
zajištění činnosti státních orgánů,

-1-

h. uděluje souhlas se změnou dislokace a změnou právních poměrů
administrativních objektů o výměře menší než 1 000 m2 (včetně)
administrativní plochy objektu, vyjma administrativních objektů, které jsou v
územní působnosti regionálních dislokačních komisí,
i. uděluje souhlas se změnou právních poměrů administrativních objektů
o výměře větší než 1 000 m2 a zároveň menší než 2 000 m2 (včetně),
a to i u objektů, které jsou v územní působnosti regionálních dislokačních
komisí,
j. uděluje souhlas se změnou dislokace v administrativních objektech o výměře
větší než 1 000 m2 administrativní plochy objektu, a to i u objektů, které jsou
v územní působnosti regionálních dislokačních komisí.“.
4. V čl. 2 odstavec 3 zní:
„3. Do působnosti Komise spadá změna dislokace a změna právních poměrů
administrativních objektů státních orgánů na území hlavního města Prahy, Brna,
Olomouce, Jihlavy a Opavy.“.
5. V čl. 2 se odstavec. 4 zrušuje.
6. V čl. 3 odst. 1 zní:
„1. Členy Komise jsou předseda Komise, místopředseda Komise a další členové
Komise.“.
7. V čl. 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, zpravidla z řad zaměstnanců Úřadu
vlády v pozici náměstka vedoucího Úřadu vlády nebo ředitele odboru“.
8. V čl. 3 odstavec 4 zní:
„4. Dalšími členy Komise je jeden zástupce v pozici náměstka nebo ředitele odboru
ústředního orgánu státní správy, v jehož čele je člen vlády, tímto členem vlády jmenovaný
a odvolávaný, a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jmenovaný
a odvolávaný jeho generálním ředitelem.“.
9. V čl. 3 odstavec 7 zní:
„7. Členství v Komisi je nezastupitelné, členové Komise se mohou nechat zastoupit
na jednání Komise zástupcem téhož úřadu v pozici náměstka nebo ředitele věcně
příslušného odboru popř. pověřeného zástupce tohoto odboru (dále jen „zástupce“).
Zástupce se musí nejpozději před zahájením jednání Komise prokázat písemným
zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Komise.“.
10. V čl. 4 odstavec 1 zní:
„1. Předseda Komise řídí činnost Komise a odpovídá za výkon činnosti Komise vládě.
11. V čl. 4 odst. 2 se slovo „nejméně“ nahrazuje slovem „zpravidla“.
12. V čl. 4 odst. 3 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až h) se označují jako a)
až g).
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13. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slovo stanoviska vkládají slova „rozhodnutí o udělení souhlasu
podle čl. 2 odst. 2 písm. h), i) a j),“.
14. V čl. 4 odst. 3 se písmena c) až f) zrušují. Dosavadní písmeno g) se označuje jako c).
15. V čl. 4 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) rozhoduje o tom, zda na zasedání Komise budou pozváni hosté, a to zejména zástupce
státního orgánu, jehož se projednávaná otázka týká nebo zástupce územních
samosprávných celků. Hosté nemají hlasovací právo.“.

16. V čl. 4 odstavec 4 zní:
„4. Předsedu Komise zastupuje místopředseda Komise a po dobu nepřítomnosti předsedy
Komise řídí zasedání Komise její místopředseda.“.
17. V čl. 5 odst. 1 se slova „a schůzí či jednání pracovních skupin, do kterých jsou jmenování
(dále jen „jednání Komise)“ zrušují.
18. V čl. 5 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako 4.
19. Článek 6 se zrušuje. Dosavadní články 7 až 11 se označují jako 6 až 10.
20. V čl. 7 odstavec 3 zní:
„3. V čele sekretariátu Komise je tajemník, kterého jmenuje a odvolává předseda Komise.
Tajemník řídí činnost sekretariátu Komise a účastní se zasedání Komise.“.
21. V čl. 8 odst. 1 se slova „i jejích pracovních skupin“ zrušují.
22. V čl. 9 odst. 1 se slova „a zpravidla i jednání jejích pracovních skupin“ zrušují.
23. V čl. 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
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