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1. Úvod 
 
 

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“) zajišťuje plnění úkolů a cílů české 

zahraniční politiky v rámci kompetencí daných příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy a v souladu s koncepcí a programovým prohlášením vlády. Do všech činností se 

promítala opatření vedoucí ke snížení výdajů kapitoly s vědomím připravit resort na zásadní 

kroky související s revitalizací veřejných financí a dopadů tzv. dluhové krize. 

  

Výdaje kapitoly MZV ovlivňovaly zejména následující aktivity: 

• plnění úkolů zahraniční služby a naplňování koncepce zahraniční politiky ČR, 

• rozvoj ekonomických vztahů a podpora exportu ČR, 

• zajišťování spolehlivé konzulární a vízové služby, 

• zajišťování spolupráce s mezinárodními organizacemi včetně plnění finančních závazků 

vůči těmto organizacím,  

• realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce, 

• aktivní role ČR při poskytování humanitární pomoci do zahraničí, 

• pokračování modernizace vízového procesu podle požadavků EU a Schengenských 

dohod, 

• zajišťování bezpečnosti zastupitelských úřadů i osob v zahraničí a ochrana utajovaných 

skutečností resortu, 

• zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu informačního systému MZV a jeho 

certifikace pro práci s utajovanými skutečnostmi, 

• optimalizace sítě zastupitelských úřadů  (dále jen „ZÚ“) a jejich personálního obsazení. 

 
 
2. Zhodnocení celkových výsledků hospodaření podle závazných 

ukazatelů rozpočtu 
 

V následující tabulce je uveden přehled čerpání rozpočtu MZV za rok 2012 v porovnání 

se schváleným a upraveným rozpočtem (po provedených rozpočtových opatřeních) v členění 

podle závazných ukazatelů rozpočtu. 
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v tis. Kč v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 814 138 744 185,64 701 490,05 403 175 403 175 403 175,00 1 219 628 131,49 302,51 
Výdaje celkem 7 321 308 6 362 897,57 5 872 076,79 5 834 885 5 933 950 6 386 833,99 5 756 941 922,23 90,14 
Specifické ukazatele
Specifické ukazatele - př íjmy

Daňové příjmy 601 991 589 828,10 593 204,61 350 000 350 000 350 000,00 624 735 529,96 178,50 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem 212 147 154 357,54 108 285,45 53 175 53 175 53 175,00 594 892 601,53 1 118,74 
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem 0,00 0,00 3 175 3 175 3 175,00 0,00 0,00 
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem 212 147 154 357,54 108 285,45 50 000 50 000 50 000,00 594 892 601,53 1 189,79 
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV 7 321 308 6 362 897,57 5 872 076,79 5 834 885 5 933 950 6 386 833,99 5 756 941 922,23 90,14 
z toho: 
   výdaje spojené s výkonem CZ PRES 449 936
   transformační spolupráce 47 709 42 292,28 53 392,18 50 000 50 000 50 000,00 48 908 238,51 97,82 
   humanitární pomoc 84 920 86 382,76 72 999,30 73 000 73 000 73 000,00 72 817 689,02 99,75 
   příspěvky mezinár. organizacím a peněžní 
   dary vybraným institucím do zahraničí 1 207 589 1 258 342,07 1 403 366,74 1 555 000 1 584 230 1 584 230,00 1 427 556 577,79 90,11 
   podpora čs. kult. dědictví v zahraničí 19 826 15 381,25 14 802,81 15 000 15 000 15 000,00 14 848 736,51 98,99 
   zahraniční vysílání rozhlasu 64 600 51 680,00 30 000,00 30 000 30 000 30 000,00 30 000 000,00 100,00 
   vrcholné návštěvy 71 603 59 968,86 48 109,91 0 5 000 27 746,54 16 214 675,87 58,44 
   bezpečnostní a biometrické prvky v CP a CD 127 461 81 134,05 62 802,71 0 20 000 62 757,95 45 541 430,76 72,57 
    prostř. na zapojení občanů ČR do civilních                                                                                                   
misí a dalších mezinár. vládních organizací 37 781 30 657,09 47 042,72 0 54 115 60 635,90 48 654 841,53 80,24 
   provinční rekonstrukční tým - Afghánistán 81 804 74 596,29 49 087,08 50 000 50 000 62 000,00 60 185 032,31 97,07 
   ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV 5 128 079 4 662 462,92 4 090 473,33 4 061 885 4 052 605 4 421 463,61 3 992 214 699,93 90,29 
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a OPPP 778 175 716 243,93 650 708,30 640 627 640 733 652 458,00 651 154 764,00 99,80 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 262 719 237 959,14 216 221,10 217 814 217 850 221 813,00 220 871 647,00 99,58 
Převod FKSP 15 333 13 971,30 6 355,25 6 351 6 352 6 454,00 6 441 168,00 99,80 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 767 034 698 221,09 637 525,38 635 110 635 216 645 386,00 644 586 350,00 99,88 
Platy představitelů státní moci a někt. orgánů 497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. 
programů spolufin.z prostř. zahraničních programů 18 040 19 678,95 21 405,95 0 0 0,00 0,00 0,00 
v tom: ze státního rozpočtu celkem 18 040 19 678,95 21 405,95 0 0 0,00 0,00 0,00 
     v tom: institucionální podpora celkem 14 274 14 227,00 15 766,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
                 účelová podpora celkem 3 766 5 451,95 5 639,95 0 0 0,00 0,00 0,00 
          podíl prostředků zahraničních programů 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
Účelová podpora na programy aplikov. výzkumu, 
vývoje a inovací 5 451,95 5 639,95 0 0 0,00 0,00 0,00 
Institucionální podpora výzkumných organizací 
podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5 065,00 8 254,00 0 0 0,00 0,00 0,00 
Zahraniční rozvojová spolupráce 242 315 287 134,45 455 740,56 520 639 500 692 500 692,00 483 567 509,89 96,58 
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 
240/2000 Sb. 1 788 910,60 1 430,32 1 500 1 500 1 500,00 1 437 460,54 95,83 
Výdaje spolufin. z EU bez SZP celkem 12 124 4 549,98 4 431,61 3 736 3 736 3 736,00 0,00 0,00 
   v tom: ze státního rozpočtu 3 082 1 554,42 893,30 561 561 561,00 0,00 0,00 
               podíl rozpočtu EU 9 043 2 995,56 3 538,32 3 175 3 175 3 175,00 0,00 0,00 
Výdaje vedené v informačním systému program. 
financování celkem 555 384 414 459,21 236 405,22 150 500 170 500 327 194,03 150 857 624,03 46,11 

Rozpočet 
2012 

schválený

Rozpočet 
2012 po 
změnách

Skutečnost 2012
Konečný 
Rozpočet 

2012

skuteč.    
/koneč.  

rozpočet 
2012 v %

Skutečnost 
2009

Skutečnost 
2010

Skutečnost 
2011
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Vztah ke státnímu rozpočtu 
     v tis. Kč                      v Kč 

  

Skutečnost 
2010 

Skutečnost 
2011 

Rozpočet 
2012 

schválený 

Rozpočet 
2012 po 
změnách 

Konečný 
rozpočet  

2012 

                  
Skutečnost 2012 

% 
skut. / 
koneč. 

rozp. 2012 

Příjmy 
MZV 744 185,64 701 490,05 403 175,00 403 175,00 403 175,00 1 219 628 131,49 302,50 

Výdaje 
MZV 6 362 897,57 5 872 076,79 5 834 885,00 5 933 950,00 6 386 833,99 5 756 941 922,23 90,13 
Saldo -5 618 711,93 -5 170 586,74 -5 431 710,00 -5 530 775,00 -5 983 658,99 -4 537 313 790,74 75,83 
 

 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že oproti roku 2011 došlo ke snížení salda výdajů  

a příjmů o více než 633 000 tis. Kč, a to zejména v důsledku dosažených příjmů za odprodej 

nepotřebného majetku a přijetím úsporných opatření. 

 
 
3. Komentář v členění dle specifických ukazatelů rozpočtu 
 
Příjmy 
 

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2012 byly celkové příjmy kapitoly MZV stanoveny 

ve výši 400 000 tis.Kč, z toho daňové příjmy ve výši 350 000 tis. Kč. 

Skutečné celkové příjmy dosáhly 1 219 628,13 tis. Kč, tj. 302,51 % oproti původnímu 

předpokladu, z toho daňové příjmy (příjmy z výběru správních poplatků) činily 624 735, 53 tis. 

Kč, tj. 178,50% plánované výše. Výše daňových příjmů je závislá na mnoha faktorech, zejména 

je ovlivňována poptávkou v oblasti cestovního ruchu. Výše poplatků za víza je vázána 

povinnostmi vyplývajícími ze společné vízové politiky EU.  

 

Do příjmů byly zapojeny prostředky z fondů organizační složky státu (dále jen „OSS“) 

MZV ve výši  7 764,50 tis. Kč. Nedaňové příjmy bez převodů z fondů činily 587 128,10  tis. Kč.  

  

Příjmy z pronájmu majetku činily 15 669,69 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb  

3 428,99 tis. Kč, příjmy z úroků a realizované kursové zisky 23 165,98 tis. Kč. Další příjmy jsou 

prakticky nahodilé a jejich výši nelze objektivně naplánovat. Kapitálové příjmy z prodeje 

movitého a nemovitého majetku činily 125 215,22 tis. Kč, z toho 119 844 tis. Kč činily příjmy  

za odprodej nemovitostí v majetku ČR v zahraničí (ZÚ, které ukončily činnost v minulých 

letech). Odvody příspěvkových organizací činily 395 160 tis. Kč a představují příjem 

Diplomatického servisu z  prodeje nemovitostí tvořících tzv. Areál diplomatické čtvrti Trója. 

 



 6 

Celkové příjmy podle platné rozpočtové skladby jsou uvedeny v následující tabulce: 
   v tis. Kč 

  

Skutečnost 
2010 

Skutečnost 
2011 

Konečný 
rozpočet 2012 

Skutečnost 
2012 

Příjmy z vlastní činnosti (211) 3 658,77 2 931,14 2 185,00 3 428,99 
Ostatní odvody příspěvkových organizací (2123) 31 200,00 0,00 0,00 395 160,00 
Příjmy z pronájmu majetku (213) 17 084,83 16 510,15 16 515,00 15 669,69 
Příjmy z úroků a realizace fin. majetku (214) 3 240,95 17 634,26 600,00 23 165,98 
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 
dlouhodobého majetku (2310) 282,77 699,02 650,00 186,49 
Ostatní nedaňové příjmy (232) 23 572,85 21 518,19 15 300,00 24 301,73 
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311) 22 515,83 38 965,40 14 750,00 125 215,22 
Neinvest.přijaté transfery od veřejných rozpočtů 
ústřední úrovně (411) 0,00 0,00 3 175,00 0,00 
Převod z rezervního fondu OSS (4135) 45 274,91 10 027,28 0,00 7 764,50 
Nedaňové příjmy celkem 146 830,91 108 285,44 53 175,00 594 892,60 
Daňové příjmy (136) 589 828,10 593 204,61 350 000,00 624 735,53 

Příjmy celkem 736 659,01 701 490,05 403 175,00 1 219 628,13 
 
 
Příjmy v členění na organizační složky státu a příspěvkové organizace 
     v tis. Kč 

  

Skutečnost 
2010 

Skutečnost 
2011 

Rozpočet 
2012 

Skutečnost 
2012 

%           
skut. 2012/ 
skut. 2011 

Příjmy OSS a PO celkem  744 185,64 701 490,05 403 175,00 1 219 628,13 302,51 
z toho:           
z činnosti OSS 712 985,64 701 490,05 403 175,00 1 219 628,13 302,51 
Odvody PO: 31 200,00 0,00 0,00 395 160,00   
            
Odvod Diplomatický servis 31 200,00 0,00 0,00 395 160,00   
Odvod Česká centra           
Odvod Zámek Štiřín           
Odvod KGK EXPO           

 
 
Plnění příjmů dle jednotlivých čtvrtletí je vyčísleno v následující tabulce, lze označit  

za rovnoměrné. Výše příjmů v jednotlivých obdobích je ovlivněna průběhem odprodejů 

nepotřebného majetku.  

 

Čtvrtletí  Plnění v tis. Kč 
I. 620 134,46 
II. 259 152,99 
III. 167 617,14 
IV. 172 723,54 

CELKEM 1 219 628,13 
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Výdaje 
 
 
Výdaje na zabezpečení úkolů MZV 
 

V roce 2012 činily výdaje celkem 5 756 941,92 tis. Kč, tj. 90,14 %  konečného rozpočtu, 

jehož výše činila 6 386 833,99 tis. Kč.  Výdaje kapitoly MZV byly omezeny vázáním výdajů dle 

usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012 ve výši 143 947 tis. Kč. 

 Ve skutečném čerpání rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje realizované na základě převodu 

z fondů MZV, podrobněji viz kapitola 11, a prostředky uvolněné z nároků z nespotřebovaných 

výdajů (dále jen „NNV“), podrobněji viz kapitola 12. Změny závazných ukazatelů rozpočtu 

kapitoly MZV v průběhu rozpočtového roku jsou podloženy rozpočtovými opatřeními  

(viz tabulka č. 2) schválenými Ministerstvem financí (dále jen „MF“).  

 

Výdaje na transformační spolupráci 
 

Transformační spolupráce doplňuje zahraniční rozvojovou spolupráci a soustřeďuje se  

na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad 

řádné správy veřejných záležitostí. Cílem je podpora transformačních procesů formou  

nízkorozpočtových neofenzivních typů školení, stáží a seminářů zaměřených na rozvoj lidských 

zdrojů (občanská společnost, média, humanitní vzdělávání, demokratické instituce, místní 

samospráva, právní řád apod.) v oblastech ovládaných totalitními režimy, s využitím specifické 

české zkušenosti s přechodem od totality k demokracii v 90. letech minulého století.  

Pro rok 2012 bylo vybráno 15 prioritních cílových zemí: Kuba, Gruzie, Barma, Čína, 

Zimbabwe, Rusko, Jordánsko, Ukrajina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldavsko, 

Egypt, Srbsko, Irák, Libye. 

 

V roce 2012 byly v souladu s usnesením vlády č. 413 ze dne 13. června 2012 v rozpočtu 

MZV vyčleněny finanční prostředky určené na transformační spolupráci ve výši 50 000 tis. Kč.  

 
Celková výše výdajů na transformační spolupráci činila 48 908,24 tis. Kč. Přehled 

projektů transformační spolupráce je uveden v příloze č. 1. 

 

Výdaje na humanitární pomoc 
 

Na humanitární pomoc do zahraničí byly pro rok 2012 v souladu s usnesením vlády  

č. 413 ze dne 13. června 2012 vyčleněny prostředky ve výši 73 000 tis. Kč. Celkové výdaje 

činily 72 817,69 tis. Kč.  



 8 

V souladu s Operační strategií vyhlásilo MZV na přelomu roku 2011/12 výběrové dotační 

řízení na projekty humanitární pomoci, a to ve dvou dotačních podtitulech: komplexní krize 

(zařazeny Afghánistán, Barma, Jižní Súdán a Konžská demokratická republika) a obnova  

po katastrofách (zařazen region Afrického rohu po suchu a hladomoru a Pákistán po záplavách). 

Výběrového řízení, jež probíhalo dvoukolově od prosince 2011 do března 2012, se zúčastnilo 

7 neziskových organizací s celkem 19 náměty. Hodnotící komise doporučila k realizaci 11 

projektů, po dvou v Barmě, Jižním Súdánu, KDR a zemích Afrického rohu a tři v Pákistánu,  

v celkové hodnotě 20 440 tis. Kč. Dva realizátoři však dodatečně své projekty z bezpečnostních 

důvodů stáhli (po jednom v Pákistánu a Etiopii), celkem tak v rámci uvedeného dotačního řízení 

bylo vynaloženo 16 440 tis. Kč.   

 Ve shodě s Operační strategií byla během prvního pololetí 2012 schválena rovněž pomoc 

pro Afghánistán (projekty rychlého dopadu v gesci PRT Lógar a potravinové zabezpečení 

prostřednictvím Charity ČR), Jemen (projekt WFP zaměřený na potravinovou pomoc školním 

dětem), Malajsii (pokračující podpora dětí barmských uprchlíků) a Zimbabwe (rovněž 

pokračující projekt výživy a prevence HIV/AIDS Lékařů bez hranic).  

Pokud jde o okamžité humanitární potřeby, na jaře 2012 byla kvůli konfliktu v Mali 

a hrozícímu hladomoru v Západní Africe poskytnuta pomoc do Mali (2 000 tis. Kč Charita ČR) 

a Guineje (2 000 tis. Kč Lékaři bez hranic). ČR také reagovala na potřeby syrských uprchlíků 

v okolních zemích (3 000 tis. Kč pro UNHCR) i obyvatelstva uvnitř Sýrie (3 500 tis. Kč přes 

ICRC, resp. SARC).  

Na základě střednědobého vyhodnocení bylo v srpnu vyhlášeno dotační řízení na projekty 

pomoci obyvatelstvu Sýrie, v jehož rámci byly podpořeny tři projekty pomáhající jak uvnitř 

Sýrie, tak syrským uprchlíkům v Jordánsku a částečně i Turecku (původně 3 x 2 500 tis. Kč, 

dodatečně projekt Člověka v tísni navýšen o dalších 2 500 tis. Kč právě o pomoc v příhraničních 

oblastech s Tureckem). Na humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem v Sýrii tak bylo celkem 

v roce 2012 z humanitárního rozpočtu vynaloženo 16 500 tis. Kč. 

Během druhého pololetí byl také naplněn záměr podpořit humanitární projekty 

realizované humanitárními agenciemi OSN (UNHCR, UNICEF, UNRWA, WFP), konkrétně šlo 

o pomoc na Haiti, v Iráku, Konžské demokratické republice, Mali a Palestině. Podařilo se 

podpořit také Ústřední fond OSN pro reakci na katastrofy (CERF, tradiční příspěvek 2 500 tis. 

Kč z humanitárního rozpočtu) i Kancelář OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA, 

příspěvek 2 000 tis. Kč v rámci peněžních darů mimo humanitární rozpočet). Prostřednictvím 

dalších mezinárodních organizací - IFRC a IOM - byla podpořena časná obnova po záplavách 

v Nigérii a Pákistánu.   

Ve sledovaném období se na realizaci schválené humanitární pomoci financované 

z rozpočtu MZV podílely nevládní organizace české (44,5%) i zahraniční (7%), dále 
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mezinárodní humanitární organizace (43,5%), zbývajících 5% připadá na ZÚ ČR v Kábulu 

a Kuala Lumpur. 

 

Přehled projektů humanitární pomoci realizovaných v r. 2012 je uveden v příloze č. 2. 

 
 
Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 
 
 Rozpočet určený na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným 

institucím do zahraničí činil po změnách 1 584 230 tis. Kč, celkové výdaje činily 

1 427 556,58 tis. Kč.  Nižší čerpání je způsobeno přeložením úhrad podílů ČR na mírových 

operacích OSN do roku 2013, a to z důvodu přehodnocování stupnice výdajů.  

 

V rámci ukazatele a na základě příslušných usnesení vlády byly poskytnuty peněžní dary 

vybraným institucím do zahraničí v celkové výši  29 230,00 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 28 018,80 

tis. Kč. Tyto peněžní dary, respektive účelové příspěvky vybraným institucím do zahraničí, jsou 

významným nástrojem zahraniční politiky ČR.  

 

Přehled příspěvků mezinárodním organizacím a poskytnutých peněžních darů vybraným 

institucím do zahraničí je uveden v příloze č. 3. 

 

 
Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 
 
 Na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí byl schválen rozpočet ve výši 

15 000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 14 848,74 tis. Kč. Prostředky byly účelově použity v souladu 

s usnesením vlády č. 960 ze dne 21. prosince 2011 na kulturní projekty krajanských spolků  

a společností přátel ČR v zahraničí a na údržbu a opravy krajanských škol, spolkových domů, 

drobných památníků a dalších prvků českého kulturního dědictví v zahraničí.  

 
 
 
Zahraniční vysílání českého rozhlasu 
 
 Na zahraniční vysílání rozhlasu byly rozpočtovány a čerpány prostředky ve výši 

30 000 tis.  Kč. Zahraniční vysílání českého rozhlasu bude v příštím období upraveno novou 

smlouvou mezi MZV a Českým rozhlasem, která bude reflektovat nové podmínky  

pro poskytování,  rozsah a financování služeb.  
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Výdaje na vrcholné návštěvy 
 
 V roce 2012 bylo na výdaje spojené s vrcholnými návštěvami uvolněno z VPS celkem 

5 000 tis. Kč, konečný rozpočet činil 27 746,54 tis. Kč, čerpáno bylo 16 214,68 Kč. Rok 2012 

byl pro financování vrcholných návštěv přelomový, neboť výdaje na návštěvy prezidenta 

republiky, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí a jejich protějšků byly hrazeny z rozpočtů 

příslušných kapitol, výdaje na leteckou přepravu byly hrazeny Ministerstvem obrany a výdaje  

na zajištění ochrany byly hrazeny Ministerstvem vnitra. V průběhu roku došlo usnesením vlády 

č. 894 ze dne 5. prosince 2012 ke schválení nových Zásad pro koordinaci, financování a realizaci 

vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních 

správních úřadů, které nahradily úpravu z usnesení vlády č. 506 ze dne 22. května 2000, přičemž 

nový systém předpokládá od roku 2014 rozpočtování těchto výdajů přímo v dotčených 

kapitolách. 

 
 
Výdaje na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 
 
 Výdaje na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 

byly financovány z prostředků, které byly k tomuto účelu uvolněny z rozpočtu kapitoly VPS  

ve výši 20 000 tis. Kč, konečný rozpočet činil 62 757,95 tis. Kč. Celkové výdaje činily 

45 541,43 tis. Kč. Úspory se podařilo dosáhnout revizí smluvních vztahů. 

 
 
 
Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních 

organizací 

 

 Na zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních 

vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v roce 2012 bylo z kapitoly VPS 

uvolněno do rozpočtu kapitoly MZV celkem 54 115 tis. Kč, konečný rozpočet činil 

60 635 tis. Kč. Výdaje byly realizovány ve výši 48 654,84 tis. Kč. Financování civilních 

pozorovatelských misí se řídí Pravidly pro vysílání občanů České republiky do civilních struktur 

Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských 

misí, která byla odsouhlasena usnesením vlády č. 391 ze dne 12. dubna 2006, ve znění usnesení 

vlády č. 359 ze dne 11. dubna 2007, usnesení vlády č. 371 ze dne 24. května 2010 a usnesení 

vlády č. 424 ze dne 13. června 2012. 
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Provinční rekonstrukční tým – Afghánistán 
 

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2012 činil 50 000 tis. Kč, konečný rozpočet činil 

62 000 tis. Kč. Celkové výdaje byly realizovány ve výši 60 185,03 tis. Kč. Plynulost čerpání 

rozpočtových prostředků je ovlivněna složitou politickou a bezpečnostní situací v místě. MZV se 

snaží postupovat maximálně efektivně a hospodárně, přesto dochází ke zpožďování realizace 

projektů v důsledku komplikovaných místních podmínek. Z tohoto důvodu došlo k nedočerpání 

prostředků. Realizace projektů PRT Lógar v Afghánistánu patří mezi priority MZV. Ukončení 

civilní části působení PRT v Lógaru se předpokládá v průběhu roku 2013 v souladu s usnesením 

vlády č. 351 ze dne 16. května 2012. 

 

Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV 
 

 Rozpočet ostatních výdajů po změnách činil  4 052 605 tis. Kč, konečný rozpočet výdajů 

činil 4 421 463,61 tis. Kč. Výdaje byly realizovány v celkové výši 3 992 214,70 tis. Kč. 

Nedočerpány byly prostředky ve výši 429 248,90 tis. Kč. 

 Tento ukazatel zahrnuje zejména výdaje na zajištění činnosti MZV včetně zahraniční 

služby, výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství (dále jen 

„OPPP“), výdaje na programové financování EDS/SMVS, příspěvky na provoz podřízeným 

organizacím a výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci včetně činnosti OSS Česká rozvojová 

agentura. Tyto výdaje jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích.  

 

 
4. Komentář k výdajům v členění dle průřezových ukazatelů 
 
 
Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OSS) 
 

 Výdaje na platy a OPPP byly zákonem o státním rozpočtu stanoveny ve výši 

640 627 tis. Kč. V průběhu roku došlo k převodu prostředků ve výši 106 tis. Kč z MF do platů 

OSS na pokrytí výdajů spojených s krátkodobým vysláním jednoho diplomatického pracovníka 

na dočasné posílení úseku SZ Brusel od 1. 9. do 31. 12. 2012 – změna pouze pro rok 2012. 

Celkový rozpočet po změnách na platy a OPPP tak v roce 2012 činil 640 733 tis. Kč. 

Výdaje na platy a OPPP činily v roce 2012 celkem 651 154,76 tis. Kč tj. 99,71 % konečného 

rozpočtu a 11,31 % celkových výdajů MZV. Z toho v rámci položky státní správa byl konečný 

rozpočet čerpán na 99,85 % v objemu 645 575,76 tis. Kč.  
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Přehled čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci OSS:  
           V tis. Kč 

  

Skutečnost 
2011 

Rozpočet 
2012 po 
změnách 

Konečný 
rozpočet 

2012 

Skutečnost 
2012 

% 
skut./konečný 

rozpočet 
2012 

Prostředky na platy a ostatní platby 
za provedenou práci organizačních 
složek státu celkem 650 708,30 640 733,00 653 069,67 651 154,76 99,71 

v tom: státní správa celkem 645 079,30 634 818,00 646 543,00 645 575,76 99,85 

v tom: ústřední orgán státní správy - 
platy + OPPP  645 079,30 634 818,00 646 543,00 645 575,76 99,85 
  - z toho OPPP 13 002,92 5 051,00 6 606,00 6 438,41 97,46 

ostatní OSS Česká rozvojová 
agentura  platy + OPPP 5 629,00 5 915,00 5 915,00 5 579,00 85,48 
 - z toho OPPP 180,00 466,00 466,00 130,00 18,32 

      

Organizační složka státu Počet 
zaměst. 

Průměrný 
přepočt. 

počet zaměst.    

MZV - ústřední orgán 1 753 1 718    
Česká rozvojová agentura 19 16    

CELKEM 1 772 1 734    
 
 
Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci  
 

Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen „ZRS“) byly realizovány v souladu 

s usnesením vlády č. 407 ze dne 2. června 2011. Finanční prostředky na ZRS jsou poskytovány 

převážně formou dotací konkrétním subjektům v rámci vyhlášených dotačních titulů. Rozpočet 

ZRS pro rok 2012 byl stanoven ve výši  520 639 tis. Kč, konečný rozpočet činil  500 692 tis. Kč. 

Celkem bylo z přiděleného rozpočtu na ZRS vyčerpáno  483 567,51 tis. Kč.  

Projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce byly v roce 2012 realizovány OSS MZV  

a  OSS Česká rozvojová agenturou (dále jen „ČRA“).  Přehled projektů zahraniční rozvojové 

spolupráce je uveden v příloze č. 4. 

 
 
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 
 

 Na výše uvedený účel byly rozpočtovány prostředky ve výši 1 500 tis. Kč. Prostředky 

byly čerpány ve výši 1 437,46 tis. Kč a byly využity na přípravu pracovníků vysílaných 

do zahraničí, na nákup vysílaček, radiostanic, ochranných vest a přileb, pytlů s pískem, 

programového vybavení, léků a záložního zdroje pro ZÚ. 
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5. Výdaje vedené v informačním systému Správa majetku ve vlastnictví 

státu 
 
V roce 2012 probíhala realizace reprodukce majetku v informačním systému Správa 

majetku ve vlastnictví státu (dále jen „SMVS“) v rámci programu 106V01 – Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny MZV od r. 2007. 

 

 Program 106V01 je sestaven na období let 2007-2014 s plánovaným vyhodnocením 

programu v dubnu 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že do většiny podprogramů byly zařazeny 

akce přesahující původně plánovaný termín ukončení v roce 2010, připravuje MZV v současné 

době aktualizaci dokumentace programu, do které budou promítnuty změny parametrů  

a termínů realizace jednotlivých akcí.  

 

Program 106V01 je dle obsahové struktury členěn do následujících podprogramů: 

106V011 – Reprodukce ICT v OSS MZV 

106V012 – Reprodukce nemovitého majetku státu v OSS MZV 

106V013 – Reprodukce movitého majetku státu v OSS MZV 

106V014 – Reprodukce v OSS MZV – zabezpečovací systémy 

106V016 – Reprodukce majetku PO Diplomatický servis 

 

Cílem programu 106V01 je zajištění reprodukce a správy majetku v souladu s cíli 

zahraniční politiky a úkoly MZV. V rámci daného programu jsou realizovány nákupy movitého  

a nemovitého majetku, výstavby nových objektů, rekonstrukce objektů v ČR  

i v zahraničí, zabezpečení a ochrana majetku a osob, vybavení objektů informačními  

a komunikačními technologiemi.  

 

Schválený rozpočet SMVS:                                     150 500,00 tis. Kč 

Navýšení rozpočtu z VPS na biometrické prvky                                    20 000,00 tis. Kč 

Rozpočet po změnách                                      170 500,00 tis. Kč 

Konečný rozpočet                                              327 194,03 tis. Kč  

Skutečnost                 150 857,62 tis. Kč 
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Přehled čerpání výdajů SMVS :  

     v tis. Kč 

  

Skutečnost 
2011 

Schválený 
rozpočet             

2012 

Rozpočet po 
změnách     

2012 

Konečný 
rozpočet             

2012 

Skutečnost 
2012 

Program 
106V01 230 887,23 150 500,00 170 500,00 327 194,03 150 857,62 
Program 
206V01 1 533,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
Program 
306V01 3 984,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 236 405,22 150 500,00 170 500,00 327 194,03 150 857,62 
 

 Celkové výdaje na program činily 150 857,62 tis. Kč. Výdaje SMVS byly vynaloženy  

na akce a projekty stavebně-investiční činnosti MZV (47 929,72 tis. Kč), výdaje na informační 

a komunikační technologie (81 128,36 tis. Kč), technické zabezpečení budov (10 896,14 tis. Kč) 

a pořízení a údržbu movitého majetku (10 903,40 tis. Kč).  

 Čerpání prostředků bylo naplněno ze 46,11 %, převážně z důvodu posunutí termínů 

u stavebních akcí v zahraničí, který byl způsoben zejména komplikacemi spojenými s místními 

předpisy při vydávání stavebních povolení a průtahy při zadávání veřejných zakázek. 

 

 
Přehled nejvýznamnějších akcí MZV v rámci SMVS 
 

PODPROGRAM 106V011 – Reprodukce ICT v OSS MZV – nákup a údržba informačních 

technologií 

Celkové výdaje v rámci podprogramu dosáhly výše 81 128,36 tis. Kč (z toho  44 241,65 tis. Kč 

z rozpočtu MZV, 36 886,72 tis. Kč z NNV). 

 

106V011 1033 OCST – rozšíření kapacity WAN  

Nejrozsáhlejší akce podprogramu s předpokládanými náklady ve výši 272 994,24 tis. Kč. 

Celkové výdaje v roce 2012 činily 40 761,08 tis. Kč (z toho 16 241,69 tis. Kč bylo pokryto 

rozpočtem MZV, 24 519,39 tis. Kč z NNV).  

 

106V011 1041 OAIS – Rozvoj aplikací  

Na rozvoj ekonomického informačního systému „EIS“, systému vízových a konzulárních agend 

„EVC“, pořízení licencí a dalších softwarů byly čerpány finanční prostředky ve výši 

5 026,65 tis. Kč (z toho 4 513,00 tis. Kč z rozpočtu MZV, 513,65 tis. Kč z NNV).  
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106V011 1071 – Informační systém pro Spisovou službu 3. generace 

Vynaložené prostředky ve výši 4 152,00 tis. Kč (z toho 1 368,00 tis. Kč z rozpočtu MZV, 

2 784,00 tis. Kč z NNV) byly použity k rozvoji elektronické spisové služby SPI 3.  

 

106V011 1072 – OAIS – nákup snímačů otisků prstů pro vízový informační systém 

Výdaje ve výši 14 880,00 tis. Kč z rozpočtu MZV byly vynaloženy na nákup biometrického 

snímacího zařízení. 

 

PODPROGRAM 106V012 – Reprodukce nemovitého majetku státu v OSS MZV 

Celkové čerpání finančních prostředků v rámci podprogramu 106V012 v roce 2012 činilo  

47 929,72 tis. Kč (vše z rozpočtu MZV). 

 

106V012 0014 – Výstavba ZÚ Washington – Předprojektová a projektová příprava 

V roce 2012 byla podepsána smlouva s vítězem architektonické soutěže (ateliér Chalupa 

architekti, s r.o.) na zhotovení Návrhu/Studie stavby. Zároveň bylo zahájeno výběrové řízení  

na lokálního partnera - subdodavatele ateliéru Chalupa architekti s r.o. Pro rok 2012 byly 

vynaloženy finanční prostředky ve výši 9 198,91 tis. Kč z rozpočtu MZV. 

 

106V012 0047- SM New York – Rekonstrukce topení/chlazení a stavební úpravy rezidence 

Rekonstrukce rezidence SM New York byla v roce 2012 dokončena a řádně protokolárně 

převzata. Od září 2012 je objekt využíván jako rezidence vedoucí SM. Celkové náklady za rok 

2012 dosáhly výše 7 681,11 tis. Kč z rozpočtu MZV.  

 

106V012 0061 – ZÚ Pchjongjang – ohradní zeď 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti došlo ke zvýšení stávajícího uličního oplocení. Na tuto akci byly 

pro rok 2012 vyčleněny finanční prostředky ve výši 3 248,49 tis. Kč z rozpočtu MZV.  

 

106V012 0364 – Černínský palác – rozšíření serverovny, II. a III. fáze realizace 

I. fáze výše uvedené investiční akce probíhala v rámci programu 206010, který byl ukončen 

k 31.12.2011. Vzhledem k tomu, že nebyly dokončeny všechny započaté práce, byla tato akce 

ukončena a zahájena nová akce v programu 106V01. Ve II. fázi byly provedeny dodávky 

a montáže veškerých technologických souborů. Jednalo se o datové rozvody, elektro-silnoproud, 

elektronické a mechanické zabezpečení, protipožární zařízení, klimatizaci a chlazení. Ve III. fázi 

byly stavebně dokompletovány montáže zdvojených podlah, obkladů stěn a podhledů. Investiční 

akce byla v roce 2012 ukončena s celkovými náklady ve výši 5 185,06 tis. Kč z rozpočtu MZV.   
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106V012 0404 – ZÚ Bejrút – výstavba vstupního objektu a kurýrní ubytovny 

Během roku 2012 došlo k dokončení výstavby vstupního objektu ZÚ a kurýrní ubytovny, 

k celkové rekonstrukci topného systému objektu a výměně oken v budově ZÚ. Vynaložené 

prostředky za rok 2012 dosáhly výše 4 881,14 tis. Kč z rozpočtu MZV. 

 

PODPROGRAM 106V013 - Reprodukce movitého majetku státu v OSS MZV 

Nejvýznamnější výdajovou položku představoval nákup 7 ks služebních vozidel včetně 1 ks 

opancéřovaného vozidla pro ZÚ v celkové výši 7 726,63 tis. Kč. Do podprogramu byly zahrnuty 

nákupy nové reprodukční techniky pro ústředí i zahraničí (644,82 tis. Kč), pořízení inventáře  

pro ústředí i zahraničí (2 531,94 tis. Kč). Celkové výdaje za podprogram 106V013 dosáhly výše 

10 903,39 tis. Kč (5 906,39 tis. Kč z rozpočtu MZV, 4 997,00 tis. Kč z NNV). 

 

PODPROGRAM 106V014 - Reprodukce v OSS MZV – zabezpečovací systémy 

Celkové náklady na technické zabezpečení budov činily v ústředí 932,11 tis. Kč a v zahraničí 

9 964,03 tis. Kč (z toho 3 227,95 tis. Kč z NNV a 6 736,08 tis. Kč z rozpočtu MZV).  

 

PODPROGRAM 106V016 – Reprodukce majetku PO Diplomatický servis 

V rámci podprogramu došlo v roce 2012 k dokončení a vyhodnocení investiční akce 106V016 

7025 – Stavební úpravy objektu Mickiewiczova 254/6, Praha 6. Uvedená investiční akce byla 

v roce 2012 financována pouze z vlastních zdrojů účastníka programu.  

 
 
6. Rekapitulace výdajů 

 
Běžné výdaje  
 

 Běžné výdaje kapitoly MZV v roce 2012 dosáhly výše 5 647 193,14 tis. Kč. Výdaje 

za služby (podseskupení položek 516) dosáhly výše 1 124 820,33 tis. Kč a představovaly 

zejména výdaje za nájemné v ústředí a za nájemné úředních prostor a bytů pracovníků 

v zahraničí (373 722,62 tis. Kč), výdaje za nákup ostatních služeb (v ústředí 108 190,76 tis. Kč, 

v zahraničí 233 105,82 tis. Kč) a výdaje za telekomunikace, radiokomunikace a služby pošt     

(93 165,32 tis. Kč). Výdaje na energie (podseskupení položek 515) dosáhly v roce 2012 výše 

109 286,68 tis. Kč a výdaje za nákup materiálu (podseskupení položek 513) výše 

84 914,90 tis. Kč. Zahraniční vysílání rozhlasu se na výdajích za služby podílelo 30 000 tis. Kč, 

výdaje na vrcholné návštěvy dosáhly výše 16 214,68 tis. Kč.  

 Výdaje za ostatní nákupy (podseskupení položek 517) dosáhly výše 441 438,14 tis. Kč 

a představují zejména výdaje spojené se zaměstnáváním místních sil na ZÚ (188 230,43 tis. Kč), 

výdaje na opravy a údržbu vlastních či pronajatých nemovitostí v ČR a v zahraničí (84 520,92 
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tis. Kč) a výdaje na cestovné (123 941,23 tis. Kč). Výdaje na reprezentaci činily celkem 

24 634,05 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu 1 625,99 tis. Kč). V podseskupení položek 519 

tvořily nejvýznamnější část výdajů náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců 

v zahraničí vyplácené podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které 

činily 1 023 986,08 tis. Kč. Zbylé výdaje tvoří příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní 

dary vybraným institucím do zahraničí (1 427 556,57 tis. Kč) a příspěvky na činnost 4 

podřízených organizací (Diplomatický servis, Česká centra, Zámek Štiřín a KGK EXPO), jejichž 

zřizovatelem je MZV (78 211 tis. Kč). Dále MZV poskytlo Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i., 

příspěvek na činnost ve výši 8 979 tis. Kč. 

 

Kapitálové výdaje 
 

Celková výše realizovaných kapitálových výdajů v roce 2012 činila 109 748,78 tis. Kč. 

Kapitálové výdaje byly vynaloženy na akce a projekty stavebně-investiční činnosti, zabezpečení 

budov, výdaje na informační a komunikační technologie a pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku v zahraničí i ČR.  

Kapitálové výdaje v roce 2012 byly o 68 662,61 tis. Kč nižší než v roce 2011  

a disponibilní zdroje nebyly využity v plné výši, což bylo způsobeno odložením některých 

kapitálových výdajů na pozdější dobu v důsledku zhoršené situace v klimaticky a bezpečnostně 

problematických teritoriích. Nepříznivý vliv měla i zvýšená administrativní náročnost procesů 

v důsledku novely zákona o veřejných zakázkách. 

 
      v tis. Kč 

  
Skutečnost 

2009 
Skutečnost 

2010 
Skutečnost 

2011 
Konečný 

rozpočet 2012 
Skutečnost 

2012 

% 
Skutečnost 
2012/2011 

       

Mzdové prostředky (501+ 502) 778 174,58 716 243,93 650 708,30 652 458,00 651 154,76 99,80 

Pojistné a příděl do FKSP (503 + 5342) 278 052,70 251 930,44 222 576,35 228 267,00 227 312,82 99,58 

Nákup materiálu (513) 169 036,46 120 426,30 101 793,69 90 886,00 84 914,90 93,43 

Úroky a ostatní výdaje (514) 11,53 121,08 7 676,09 12 800,00 285,31 2,23 

Nákup vody, paliv a energie (515) 129 018,07 110 195,44 106 461,29 110 628,00 109 286,68 98,79 

Nákup služeb (516) 1 544 112,00 1 259 696,59 1 158 570,00 1 393 006,93 1 124 820,33 80,75 

Ostatní nákupy (517) 692 521,79 483 386,38 454 295,90 454 596,03 441 438,14 97,11 

Výdaje (náhrady, dary) (519) 1 438 207,94 1 191 048,31 1 053 017,87 1 117 774,92 1 114 677,78 99,72 

Ostatní neinvestiční výdaje 1 857 361,01 1 891 782,75 1 938 565,92 2 053 368,00 1 893 302,42 92,20 

Běžné výdaje celkem 6 886 496,08 6 024 831,22 5 693 665,40 6 113 784,87 5 647 193,14 92,37 

Kapitálové výdaje celkem 434 811,48 338 066,35 178 411,39 273 049,12 109 748,78 40,19 

Výdaje celkem 7 321 307,56 6 362 897,57 5 872 076,78 6 386 833,99 5 756 941,92 90,14 
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Výdaje kapitoly MZV dle jednotlivých čtvrtletí:  
   

Čtvrtletí Skutečnost v tis. Kč  
I. 1 588 763,65  
II. 1 246 626,30  
III. 1 290 133,86  
IV. 1 631 418,11  

Celkem 5 756 941,92  
 
 

Rozložení výdajů kapitoly podle jednotlivých čtvrtletí je ovlivňováno zejména úhradami 

specifických výdajů MZV v oblasti příspěvků mezinárodním organizacím, např. vyšší výdaje  

v I. čtvrtletí byly ovlivněny posunem období u ZÚ, neboť výdaje listopadu  

a prosince 2011 jsou již výdaji roku 2012 a ve IV. čtvrtletí byly způsobeny vypořádáním 

investičních akcí a projektů zahraniční rozvojové spolupráce.  

Čerpání výdajů bylo v roce 2012 omezeno vázáním výdajů ve výši 143 947 tis. Kč  dle 

usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012. Stejným usnesením vlády byla i omezena možnost 

použití nároků z nespotřebovaných výdajů. Největší vliv na nedočerpání  konečného rozpočtu 

MZV mělo prodloužení administrativních procesů zadávání veřejných zakázek, jehož důsledkem 

bylo odložení řady investičních akcí do dalšího období, a problematika realizace projektů 

v zahraničí v politicky a bezpečnostně náročných teritoriích. Nižší čerpání v oblasti příspěvků 

mezinárodním organizacím bylo způsobeno přeložením některých úhrad (zejména podíl ČR  

na mírových operacích OSN) na rok 2013. 

 

Ve sledovaném období nebyly poskytnuty zálohové platby investičního charakteru. Zálohové 

platby neinvestičního charakteru jsou poskytovány pouze na dodávky plynu, elektřiny, vody   

a předplatné novin a časopisů.  Zálohově jsou financovány zastupitelské úřady (podrobněji viz 

kapitola 14). 

 

 

7. Vyhodnocení nákladovosti organizačních složek státu  
 
Organizační složka státu MZV:  

 

Základem pro výpočet nákladovosti jsou ostatní výdaje na zabezpečení úkolů MZV  

bez výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci, výdajů na zajištění přípravy na krizové situace, 

na programy spolufinancované z EU, bez příspěvků na provoz a výdajů na programové 

financování poskytnutých podřízeným organizacím MZV. Výše průměrného výdaje na jednoho 

zaměstnance je zejména ovlivněna výdaji na zahraniční službu a výdaji na výplatu náhrad dle 
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nařízení vlády č. 62/1994 Sb., v platném znění. Nákladovost na jednoho zaměstnance v roce 

2012 byla vyčíslena na 1 953,59 tis. Kč při přepočteném počtu zaměstnanců 1 718.  

 

 

Organizační složka státu Česká rozvojová agentura:  

 

Výchozí základnou pro výpočet nákladovosti jsou pouze provozní náklady agentury  

bez výdajů přímo spojených s projekty ZRS a nákladovost na jednoho zaměstnance 

představovala částku 1 134,69 tis. Kč při přepočteném počtu zaměstnanců 16. 

 
 

8. Rozpočtová opatření realizovaná v průběhu roku 2012 
 
V roce 2012 bylo ve vztahu ke kapitole MZV realizováno celkem 37 rozpočtových opatření MF.  

 

Z kapitoly VPS byly uvolněny prostředky:  

 

• 20 000 tis. Kč - převod z VPS na síť WAN v r. 2012 
• 5 000 tis. Kč - převod z VPS na úhradu nákladů spojených s vrcholnými návštěvami 
• 34 543 tis. Kč - uvolnění prostředků z VPS do rozpočtu MZV na civilní mise 
• 11 100 tis. Kč - z VPS - posílení rozpočtu na peněžní dary vybraným institucím  

do zahraničí - z vládní rozpočtové rezervy  
• 363 tis. Kč - převod z VPS na MZV/DÚ 19-SBM - financování civilních misí 
• 575 tis. Kč - převod z VPS na MZV SBM - pozorovatelská mise do Arménie. 
• 12 012 tis. Kč - převod z VPS na MZV na civilní mise, DÚ 19-SBM 
• 1 761 tis. Kč - z VPS do MZV - civilní mise - volební pozorovatelská mise na Ukrajinu 
• 18 130 tis. Kč - převod z VPS - posílení rozpočtu na peněžní dary vybraným institucím  

do zahraničí - z vládní rozpočtové rezervy 
• 4 861 tis. Kč - civilní mise - převod z VPS do MZV 
• 1 000 tis. Kč - žádost o převod z VPS na zajištění financování voleb prezidenta republiky 

(s použitím paragrafu 6114 - volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) 
 

 

Z ostatních kapitol státního rozpočtu byly do rozpočtu kapitoly MZV uvolněny prostředky: 

 

• 1 300 tis. Kč - převod z ÚV na MZV na krytí nákladů na služební cesty V. Bartušky  
v r. 2012 

• 3220 tis. Kč - převod z MO na MZV (platba za vojenské přidělence v prostorách ZU v roce 
2012) 

• 158 tis. Kč - převod z kapitoly MV do kapitoly MZV na základě Dohody o vysílání  
a činnosti reprezentantů ÚZSI při ZÚ 

• 245 tis. Kč - převod z MV na MZV - platba za styčné důstojníky při ZÚ v roce 2012 
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• 1 817 tis. Kč - převod z kapitoly 322 - MPO do kapitoly 306-MZV- pronájem služebních 
prostor zástupcům MPO /Czech Trade a Czech Invest/ v prostorách ZÚ 

• 1 500 tis. Kč - převod z kap 304 ÚV na MZV- cesty Mgr.Bartušky - vládní zmocněnec  
pro dostavbu JETe 

• 91 tis. Kč - převod z MV na MZV - platba za styčné důstojníky MV na ZÚ v roce 2012 
• 832 tis. Kč - převod z MF do MZV - personální posílení SZ Brusel 
• 150 tis. Kč - převod z MV na MZV (rekondiční pobyt japonských dětí) 
• 24 tis. Kč - převod z MPO na MZV 
• 75 tis. Kč - převod z MK do MZV 
• 46 tis. Kč - vratka nevyužitých prostředků z MF - náklady na zástup za pí Matoušovou 

(SM Paříž) související s ukončením její mateřské dovolené a zpětnému nástupu do práce  
k 13.7.2012  

 

Z rozpočtu kapitoly MZV byly uvolněny prostředky: 

 

• 40 tis.Kč - převod z MZV/DÚ 36 na MPO CzechInvest 
• 230 tis.Kč - převod z MZV/DÚ 34-OVD na MŠMT na činnost PS "Trvale udržitelná 

energetická politika v Evropě" 
• 8 960 tis. Kč - převod z MZV/ČRA na MPO na 2 projekty (Mongolsko 6 000 tis.Kč  

a Bosna a Hercegovina 2 960 tis. Kč) 
• 4 000 tis. Kč - převod z MZV/ ČRA na MŽP na  projekt Etiopie  
• 1 364 tis. Kč - převod z MZV/ČRA na MŽP/AOPK v rámci projektu ZRS v Gruzii  

"Preparation of Management Plan for Tusheti Protected Landscape"  
• 2 793 tis. Kč - převod z MZV/ČRA na MZe (1 947 tis. Kč  ZRS v Bosně  

a Herc."Posilování kapacit veterinárních laboratoří", 846 tis. Kč - ZRS v Moldavsku  
"Develop.of Moldovan small farmers´business skills“ 

• 45 tis. Kč - převod z MZV/ODEV na MPO/CzechTrade za projekt 112/2012-Moskva 
• 350 tis. Kč - převod z MZV/ČRA do MŽP (Správa jeskyní ČR) - projekt ZRS v Gruzii   
• 2 550 tis. Kč - převod z MZV/ČRA do rozpočtu MV(Hasičský záchr.sbor) - projekt ZRS  

v Moldavsku  
• 125 tis. Kč - převod do kapitoly 322-MPO (projekt ED č. 6/2012 ZÚ Astana - 

Podnikatelská mise do Kazachstánu 6.-9.11.2012) 
 

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 5. 
 
 
 
9. Příspěvkové organizace MZV 
 
 
MZV je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací: 
 

• Diplomatický servis spravuje a hospodaří s majetkem, který je využíván zejména cizími 

zastupitelskými úřady v ČR. Zajišťuje také agenturní činnost pro MZV.  

• Česká centra zajišťují propagaci České republiky a rozvíjení kulturních a obchodních 

styků, a to prostřednictvím českých center v zahraničí.  

• Zámek Štiřín zajišťuje konferenční, ubytovací, restaurační a sportovní činnost.  
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• Kancelář generálního komisaře EXPO je zřízena pro zajištění přípravy a realizace 

české účasti na světových výstavách EXPO. V roce 2010 zajišťovala českou účast  

na světové výstavě EXPO v Šanghaji v souladu s usnesením vlády č. 601 ze dne  

21. května 2008. Činnost  KGK EXPO byla v roce 2012 utlumena. Vláda svým 

usnesením č. 964 ze dne 20. prosince 2012 č. 964 souhlasila s účastí České republiky  

na EXPO 2015. Náklady na činnost KGK EXPO se projeví v roce 2013. 

 

Příspěvky na činnost poskytnuté příspěvkovým organizacím 
      v tis. Kč 

Organizace 
Skutečnost 

2008 
Skutečnost 

2009 
Skutečnost 

2010 
Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2012 
% 

2012/2011 
Česká centra 114 525 120 110 101 489 80 593 59 861 74,28 
KGK EXPO 26 000 161 522 203 610 10 107 130 1,29 
Diplomatický 
servis 32 000 35 000 20 000 25 000 10 150 40,60 
Zámek Štiřín 13 600 10 461 9 181 7 000 8 070 115,29 
CELKEM 186 125 327 093 334 280 122 700 78 211 63,74 
 
 
Příspěvky příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku 
     v tis. Kč 

Organizace 
Skutečnost 

2008 
Skutečnost 

2009 
Skutečnost 

2010 
Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2012 
Diplomatický 
servis 22 250 26 750 0 10 000 0 
Zámek Štiřín 29 502 10 100 0 0 0 
Česká centra 0 0 0 0 0 
KGK EXPO 1 813 39 998 60 311 0 0 
CELKEM 53 565 76 848 60 311 10 000 0 
 
Hospodářské výsledky příspěvkových organizací    
    
Diplomatický servis    
   v tis. Kč 

  
Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2012 % 
Výnosy 206 166 182 425 88,48 
Náklady 179 099 163 393 91,23 
Hospodářský výsledek před 
zdaněním 27 067 16 650 61,51 
Hospodářský výsledek po zdanění 19 686 19 032 96,68 
Odvod 0 395 160 0,00 
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Zámek Štiřín    
   v tis. Kč 

  
Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2012 % 
Výnosy 42 926 42 081 98,03 
Náklady 41 214 42 059 102,05 
Hospodářský výsledek před 
zdaněním 1 712 351 20,50 
Hospodářský výsledek po zdanění 1 258 22 1,73 
Odvod 0  0 0,00 
 
    
Česká centra    
   v tis. Kč 

  
Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2012 % 
Výnosy 299 241 294 891 98,55 
Náklady 259 983 284 056 109,26 
Hospodářský výsledek před 
zdaněním 39 258 30 458 77,58 
Hospodářský výsledek po zdanění 22 296 10 835 48,60 
Odvod 0 0 0,00 
 
    
Kancelář generálního komisaře  EXPO   
   v tis. Kč 

  
Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2012 % 
Výnosy 12 438 1 910 15,35 
Náklady 13 601 1 475 10,84 
Hospodářský výsledek před 
zdaněním -1 163 435 -37,37 
Hospodářský výsledek po zdanění -1 163 435 -37,37 
Odvod 0 0 0,00 
 
 
 
Náklady příspěvkových organizací na mzdy   
   v tis. Kč 

  Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 
% 

2012/2011 
Diplomatický servis      
mzdové náklady 
celkem 47 072,00 46 537,99 98,87 
počet pracovníků                          154                             161      104,55 
Zámek Štiřín       
mzdové náklady 
celkem 10 064,00 11 015,40 109,45 
počet pracovníků                            33                               42      127,27 
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KGK EXPO       
mzdové náklady 
celkem 1 428,00 373,67 26,17 
počet pracovníků                              2                                 2      100 
Česká centra       
mzdové náklady 
celkem 31 945,00 32 145,21 100,63 
počet pracovníků  119 117  98,32 
 
 
 
Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací 
   
Diplomatický servis:  
  v tis. Kč 

  
Stav k 

31.12.2011 
Stav k 

31.12.2012 

Fond odměn 3 610,66  3 610,66  
FKSP 119,73  142,94  
Fond rezervní 50 354,16  61 518,98  
Fond reprodukce 
majetku 60 765,53  33 407,63  
   
   
Česká centra:   
   v tis. Kč  

  
 Stav k 

31.12.2011  
 Stav k 

31.12.2012  
Fond odměn 3 069,99  5 997,78  
FKSP 31,64  41,08  
Fond rezervní 15 396,57  34 544,10  
Fond reprodukce 
majetku 41 376,48  40 983,73  
   
   
Zámek Štiřín:   
   v tis. Kč  

  
 Stav k 

31.12.2011  
 Stav k 

31.12.2012  
Fond odměn 0,00 0,00 
FKSP 409,05 355,66 
Fond rezervní 923,00 0,00 
Fond reprodukce 
majetku 4 425,34 1 987,80 
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KGK EXPO:   
   v tis. Kč  

  
 Stav k 

31.12.2011  
 Stav k 

31.12.2012  
Fond odměn 0,00 0,00 
FKSP 10,85 14,59 
Fond rezervní 1 232,82 0,00 
Fond reprodukce 
majetku 72 795,83 71 566,97 
 
 
10. Neinvestiční transfery 
 
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

 
V roce 2012 byly vyčleněny prostředky na neinvestiční transfery neziskovým 

a podobným organizacím, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím 

a náboženským společnostem ve výši 88 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými 

opatřeními k navýšení této částky na 250 031 tis. Kč, vyčerpáno bylo 247 816,91 tis. Kč.  

 
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
 

V průběhu roku 2012 byly vyčleněny na neinvestiční transfery podnikatelským 

subjektům (fyzickým a právnickým osobám) prostředky ve výši 1 482 tis. Kč. Prostředky byly 

vyčerpány v plné výši.  

 

Přehled poskytnutých dotací je uveden v příloze č. 6. 

 
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 
 

V roce 2012 byly vyčleněny prostředky na neinvestiční dotace vysokým školám ve výši  

1 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení této částky  

na 26 501 tis. Kč. Skutečné čerpání dotací bylo 26 364,45 tis. Kč.  

 

Přehled příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím je zpracován v kapitole 8.  

 

Ve sledovaném období nebyly evidovány  žádné nesplacené půjčky nebo návratné finanční 

výpomoci. Zároveň nebyly realizovány výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací. 
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11. Fondy OSS 
 
MZV:  v tis. Kč 

 Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2012 
FKSP 1 658,78 2 062,35 
Fond rezervní 2 023,59 2 439,98 
   
   
ČRA  v tis. Kč 

 Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2012 
FKSP 26,92 13,39 
Fond rezervní 0,00 0,00 
 
 
 
 
Rezervní fond MZV 
 

V roce 2012 byly do příjmů kapitoly MZV zapojeny prostředky z rezervního fondu 

ve výši 7 764,50 tis. Kč, z toho 33,09 tis. Kč bylo převedeno do státního rozpočtu jako nevyužité 

prostředky COARM. Do celkových příjmů kapitoly MZV bylo tedy zapojeno celkem 

7 731,41 tis. Kč, z toho 230,026 tis. Kč na refundace prostředků od Evropské komise na zasedání 

Evropské komise v Bruselu, 1594,21 tis. Kč  na financování nákladů spojených se  zastupováním 

zájmů USA v Sýrii, 659,91 tis. Kč bylo určeno na refundace nákladů SD NATO  

a  5 247,25 tis. Kč představovaly přijaté finanční dary u ZÚ ČR v zahraničí. Uvolněné 

prostředky byly čerpány v celkové výši  6 483,22 tis. Kč. 

   v tis. Kč 

Uvolnění RF na jednotlivé projekty 

Zapojeno do Čerpání Nevyčerpané 
příjmů na zapojených prostředky 

  prostředků zapojené do 
    příjmů 
      

běžné výdaje běžné výdaje celkem 
Refundace prostředků za letenky od 
Evropské komise 230,03 230,00 0,03 
Semináře COARM 33,09   0,00 
Zastupování zájmů USA  1 594,21 1 006,26 587,96 
Refundace z NATO 659,92 0,00 659,92 
Přijaté finanční dary u ZÚ v zahraničí 5 247,25 5 246,96 0,29 
CELKEM uvolněno 7 764,50 6 483,22   
Vratka do st. rozpočtu ( COARM) 33,09     
CELKEM zapojeno do příjmů  7 731,41 6 483,22 1 248,19 
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12. Nároky z nespotřebovaných výdajů 
 
 

NNV jsou tvořeny zejména úsporami  běžných výdajů  a  prostředky EDS/SMVS, které 

nemohly být realizovány z důvodu neukončení výběrových řízení nebo posunutím realizace 

výdaje z důvodu objektivních politických nebo logistických podmínek v místě.  

V průběhu roku MZV uvolnilo z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let 

(dále jen „NNV“) na překročení výdajů rozpočtu prostředky ve výši 445 152,58 tis. Kč. 

Uvolněné NNV byly čerpány ve výši 282 347,28 tis. Kč dle níže uvedeného členění.  

 
 
  v tis. Kč 

Účel NNV Překročení výdajů 
rozpočtu o NNV Skutečně čerpáno 

Profilující výdaje: 195 728,43 87 754,41 
Výdaje vedené v informačním systému programového 
financování  EDS/SMVS (včetně výdajů na Bezp. a biometr. 
prvky) 141 000,00 45 111,67 
Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a 
cestovních dokladech  EDS/SMVS - účel č. 093980008 15 694,02 15 694,02 
Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a 
cestovních dokladech účel č. 093980009 191,12 191,20 
Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších 
mezinár. vládních organizací účel č. 083980008 6 520,90 1 016,98 
Výdaje na vrcholné návštěvy účel č. 083980010 22 746,54 16 164,69 
PRT Lógar (103980006) 9 575,85 9 575,85 
Neprofilující výdaje: 249 424,15 192 168,72 
PRT Lógar    2 424,15 
Použití NNV v roce 2012 celkem 445 152,58 282 347,28 
 

 

 

13. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 
 

V roce 2012 měla OSS Česká rozvojová agentura (ČRA) ve svém rozpočtu částku  

3 736 tis. Kč na operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Z toho 3 175 tis. Kč mělo být  

hrazeno z rozpočtu EU a 561 tis. Kč byla část určená ke  spolufinancování ze strany ČRA. 

Projekt v roce 2012 nebyl realizován a prostředky na něj vyčleněné byly převedeny do nároků z 

nespotřebovaných výdajů.  
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14. Zastupitelské úřady 
 
  V roce 2012 MZV zajišťovalo provoz celkem 111 ZÚ (velvyslanectví, stálých 

zastoupení, generálních konzulátů a konzulátů). V roce 2012 nebyl žádný ZÚ uzavřen a nově byl 

otevřen ZÚ Jerevan. 

 Výdaje na činnost ZÚ jsou realizovány zejména v zahraničních měnách. Prioritou MZV 

je zajištění činnosti ZÚ v souladu s cíli zahraniční politiky ČR. Stále více prostředků státního 

rozpočtu je směřováno na zajištění a zvyšování bezpečnosti ZÚ. Výdaje ZÚ v roce 2012 byly 

ovlivněny omezenými zdroji rozpočtových prostředků v důsledku úsporných opatření. Úspory 

byly dosaženy zejména snížením výdajů na materiál a energie a utlumením investiční činnosti 

u ZÚ.  Výše výdajů u ZÚ je ovlivňována směnnými kurzy (zejména v oblasti náhrad zvýšených 

životních nákladů).  

 

Přehled vybraných výdajů na zahraniční službu v roce 2012:  
  v tis. Kč 

  
Skutečnost 

2009 
Skutečnost 

2010 
Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2012 
% 

2012/2011 
Platy zaměstnanců v 
zahraniční službě 416 017,85 362 727,04 326 071,55 328 232,95 100,66 

Povinné pojistné a převod 
FKSP zam. zahr. služby 149 338,62 130 463,18 113 682,81 114 857,79 101,03 
Náhrady zvýšených 
výdajů v zahraničí 1 356 820,76 1 117 226,90 984 070,27 1 023 986,08 104,06 
Léčebné, školné, zařiz. 
příspěvky,služby,cestovné 607 209,26 455 126,09 402 009,47 443 359,37 110,29 
Nájemné budov a bytů v 
zahraničí 512 545,37 420 768,33 370 053,44 373 613,13 100,96 
Opravy a údržba 
nemovitostí 137 298,46 67 756,99 70 649,89 70 009,53 99,09 
Nákup materiálu, vody, 
paliv, energie  210 187,73 158 722,73 159 303,19 139 991,07 87,88 
Místní síly 203 054,32 180 711,94 171 775,58 181 307,17 105,55 
Investiční nákupy 258 456,14 221 290,11 125 988,32 64 364,35 51,09 
 
Financování ZÚ 
 
 ZÚ jsou neúčetními zálohovými vnitřními organizačními útvary MZV. K jejich průběžnému 

financování (formou pravidelného měsíčního poskytování a měsíčního vyúčtování záloh) byl 

zřízen v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) účet stálé mimorozpočtové 

zálohy. Z tohoto účtu jsou zasílány měsíčně zálohově finanční prostředky v zahraničních měnách 

pro potřeby jednotlivých ZÚ, které jsou měsíčně vyúčtovány v členění dle platné rozpočtové 

skladby k tíži, resp. ve prospěch příslušných výdajových a příjmových bankovních účtů MZV 
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v ČNB. Tato praxe vychází z potřeby plynulého zajištění jednotlivých ZÚ finančními prostředky 

v průběhu celého roku. Celková výše mimorozpočtové zálohy činí 650 000 tis. Kč a je přiměřená 

k plynulému zabezpečení financování ZÚ, projektů zahraniční rozvojové a transformační 

spolupráce a projektů PRT v Afghánistánu. Rozpočtový rok ZÚ je v souladu s rozpočtovými 

pravidly posunut oproti kalendářnímu roku o dva měsíce, tj. rozpočtový rok začíná 1.11. 

předchozího kalendářního roku a končí 31.10. příslušného kalendářního roku. Uvedený posun je 

nezbytný s ohledem na časovou prodlevu při doručování účetních dokladů do ústředí MZV. 

 
Podpora ekonomické diplomacie 
  

Na podporu ekonomické diplomacie bylo realizováno 65 projektů s celkovými výdaji  

ve výši 4 792 tis. Kč. Cílem projektů bylo zvýšit intenzitu ekonomických a obchodních aktivit 

českých subjektů na zahraničních trzích, a to zejména pořádáním obchodních konferencí, 

podnikatelských misí nebo seminářů a účastí na veletrzích. Projekty byly zaměřeny především  

na prezentaci českých firem a jejich výrobků – zejména v oblasti životního prostředí, 

obnovitelných zdrojů energie, ochrany a úpravy zdrojů pitné vody, odpadového hospodářství, 

zemědělství, potravinářství, strojírenství, stavebnictví, moderních technologií, zdravotnictví, 

dopravy a energetiky a těžebních technologií.  

Hlavními partnery MZV při realizaci projektů byly Svaz průmyslu a dopravy ČR, 

Hospodářská komora ČR, Komora pro hospodářské styky se SNS a Czech Trade. Na projektech 

se podílely též obchodní komory a subjekty aktivní ve státní, obchodní  

a podnikatelské sféře v místech realizace projektů. 

Projekty na podporu ekonomické diplomacie realizované v roce 2012 v naprosté většině 

splnily svůj záměr a stanovený cíl. V jejich průběhu české firmy navázaly mnoho nových 

obchodních kontaktů, proběhla řada seminářů a jednání, které umožnily českým exportérům 

představit se zahraničním podnikatelským subjektům a získat důležité informace a zkušenosti. 

Celkově se podařilo zvýšit povědomí o České republice, která byla prezentována jako země, jež 

má co nabídnout v mnoha odvětvích a oborech. Přehled projektů na podporu ekonomické 

diplomacie je uveden v příloze č. 7. 

 

Volba prezidenta republiky v roce 2013 – přípravné práce v roce 2012 

 

V roce 2012 byly do rozpočtu kapitoly MZV uvolněny z kapitoly VPS účelové 

prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na zajištění úhrady výdajů souvisejících s volbou prezidenta 

v roce 2013 a vzniklých se zajištěním přípravných prací v roce 2012.  

Z přidělených finančních prostředků bylo vyčerpáno 222,97 tis. Kč na poštovné. 
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15. Majetkové účasti  
 
 K  31.12.2012 je MZV vlastníkem 264 akcií České exportní banky v nominální hodnotě 

1 000 tis. Kč za akcii a 12 akcií České exportní banky v nominální hodnotě 10 000 tis. Kč  

za akcii. Dále MZV vlastní 156 ks akcií Exportní garanční a pojišťovací společnosti v nominální 

hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 tis. Kč. Úhrn hodnoty cenných papírů v držení MZV činí  

ke dni 31.12.2012 celkem 540 000 tis. Kč. 

 

 

16. Výdaje na zahraniční pracovní cesty 
 
Výdaje organizačních složek státu na zahraniční pracovní cesty 

 

 Výdaje na zahraniční pracovní cesty vyplývají z podstaty činnosti MZV a slouží k plnění 

úkolů zahraniční služby a naplňování koncepce zahraniční politiky ČR. Jejich celková výše 

v roce 2012 činila 124 199,15 tis. Kč, z toho výdaje související s přeložením zaměstnanců 

k výkonu práce v zahraničí a zpět do ústředí, cesty na řádnou dovolenou apod., včetně rodinných 

příslušníků, činily 46 016,24 tis. Kč, cestovné pracovníků ZÚ v místě přidělení a do třetích zemí 

činilo 24 178,01 tis. Kč a cestovné pracovníků ústředí MZV na zahraniční pracovní cesty 

dosáhlo výše 54 004,90 tis. Kč (část  pracovních cest má kontrolní a preventivní charakter).  

 S ohledem na přijetí úsporných opatření je každá pracovní cesta pečlivě posuzována  

před její realizací a po jejím uskutečnění řádně vyhodnocena formou zprávy z pracovní cesty.   

 

Prostředky vydané ČRA na zahraniční pracovní cesty v celkové výši 3 585,00 tis. Kč 

souvisely s přípravou a realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce. 

 

Výdaje MZV a ČRA na zahraniční pracovní cesty   
    
   v tis. Kč 

  
 Skutečnost          

2011  
 Skutečnost          

2012  
%  

2012/2011 
MZV 130 046  124 199  95,50 
ČRA 2 737  3 585  130,98 
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Výdaje příspěvkových organizací na zahraniční pracovní cesty 

 Výdaje na zahraniční pracovní cesty u příspěvkových organizací jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

   v tis. Kč 

  

Skutečnost 

2011 

Skutečnost  

2012 

%  

2012/2011 

Diplomatický servis 49  39  79,97 

Zámek Štiřín 52  43  83,13 

KGK EXPO 312  1  0,22 

Česká centra 3 055  3 318  108,62 

 

Náklady na zahraniční pracovní cesty PO představují nezbytně nutné výdaje v souladu 

s platnými právními předpisy na nákupy jízdenek, letenek a výplaty stravného při pracovních 

cestách. Zahraniční pracovní cesty příspěvkových organizací vyplývají z jejich specifické 

činnosti, a to zejména u Českých center, která zajišťují prezentace v zahraničí.   

 

 

17. Vnitřní a vnější kontroly hospodaření MZV 
 
 
V souladu s „Plánem auditorské činnosti na Ministerstvu zahraničních věcí na rok 2012“ byly 

vykonány následující audity: 

 

Audit č. 1/2012 – poskytování humanitární pomoci 

Hlavní cíl auditu 

Prověření nastavení systému, procesu realizace, dodržování stanovených postupů 

a metodiky, spolupráce se ZÚ, procesu výběru druhu pomoci. 

Zhodnocení nastaveného systému v předmětné oblasti 

Z výsledků šetření vyplývá, že systém poskytování humanitární pomoci je 

nastaven a funguje. Zbývá ještě upřesnit stávající metodiku pro oblast poskytování 

humanitární pomoci. 

Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění systému 

Pro zlepšení procesu poskytování humanitární pomoci je třeba upřesnit stávající 

metodiku ORS doplněním odpovědnosti za jednotlivé činnosti poskytování 

humanitární pomoci, příslušné lhůty a termíny a nastavit dostatečný systém 

kontrol u dotačních projektů, to znamená vytvářet záznamy o provádění kontrol 
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závěrečných zpráv a provádět kontroly použití prostředků dotací na projekty 

humanitární pomoci v účetní evidenci příjemců dotací. 

 

Audit č. 2/2012 – využívání vlastního nemovitého majetku MZV  

Hlavní cíl auditu 

Prověření systému hospodárného využívání nemovitého majetku ve vlastnictví 

MZV v zahraničí, který slouží ke služebním i ubytovacím účelům, identifikace 

nevyužívaného nemovitého majetku MZV v zahraničí včetně zjištění nákladů  

na provoz těchto objektů. 

Zhodnocení nastaveného systému v předmětné oblasti 

Z výsledků šetření vyplývá, že systém využívání nemovitého majetku  

ve vlastnictví MZV v zahraničí, který slouží ke služebním i ubytovacím účelům, 

je nastaven, funguje, avšak nepracuje s aktuálními informacemi. 

Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění systému 

Pro zlepšení procesu hospodárného využívání nemovitého majetku ve vlastnictví 

MZV v zahraničí je třeba zajistit, aby ZÚ průběžně poskytovaly aktuální 

informace o změnách využití vlastních svěřených nemovitostí a v ústředí provést 

kontrolu, aktualizaci evidence nemovitostí v ekonomickém informačním systému 

(dále jen „EIS“), průběžně aktualizovat v EIS a v Registru vlastních nemovitostí 

evidenci uzavřených smluv, dohod a jejich dodatků na pronájem nemovitostí  

nebo jejich částí, které jsou ve vlastnictví MZV.  

K dalšímu zdokonalení systému a napravení současného stavu byla navržena 

doporučení se závaznými termíny plnění.  

 

Audit č. 3/2012 – přidělování a využívání finančních prostředků GBVV ZÚ  

Hlavní cíl auditu 

Prověření nastaveného procesu přidělování finančních prostředků v návaznosti  

na reálnost požadavků a zpracování plánů, účelnost a hospodárnost čerpání 

GBVV. 

Zhodnocení nastaveného systému v předmětné oblasti 

Nastavený řídící kontrolní systém (dále jen „ŘKS“) vykazuje dostatečnou úroveň 

funkčnosti pro realizaci administrativně schvalovacích procedur v rámci 

přidělování a využívání finančních prostředků GBVV ZÚ. Pro zkvalitnění 
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nastaveného systému by auditované útvary měly dopracovat chybějící metodické 

instrukce a nastavit kontrolní mechanizmy tak, aby všechny vykonávané činnosti 

podléhaly kontrole. 

Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění systému 

Pro zlepšení procesu přidělování a využívání finančních prostředků GBVV ZÚ je 

potřeba nastavit systém, který by umožňoval v případě, kdy lze dosáhnout úspor 

bez dopadu na následné navyšování nákladů v budoucím období, zažádat pro další 

rok o výši rozpočtu, která reálně odpovídá potřebám daného ZÚ, bez ohledu na to, 

že v minulém období došlo k úpravě limitu. Zavést povinnost uvádět  

v závěrečných zprávách o plnění rozpočtu ZÚ, jakým způsobem byly prostředky  

z navýšeného limitu použity. Proces schvalování návrhu rozpočtu GBVV by se 

měl ještě doplnit o povinnost předkládat návrh rozpočtu teritoriálním odborům. 

K dalšímu zdokonalení systému a napravení současného stavu byla navržena 

doporučení se závaznými termíny plnění.  

 

Audit č. 4/2012 – předávání a přebírání agend mezi zaměstnanci MZV v ústředí a na ZÚ 

Hlavní cíl auditu  

Prověření dostatečnosti a dodržování interních norem v oblasti předávání agend 

mezi zaměstnanci včetně nastavení kontrolních mechanismů ze strany vedoucích 

zaměstnanců.  

Zhodnocení nastaveného systému v předmětné oblasti 

 ŘKS funguje částečně. Identifikované nedostatky jsou systémové povahy se 

zásadním dopadem na funkčnost ŘKS. Vliv těchto nedostatků na efektivní 

fungování základních požadavků je významný. Proces předávání a přebírání 

agend, není nastaven správně a je neúplný. Na tento stav má současně vliv  

i nesprávné určení gestora směrnice.  

Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění systému 

Je nutné určit správně gestora procesu „Předávání a přebírání agend mezi 

zaměstnanci MZV v ústředí a na ZÚ“, do jehož kompetence spadá předmět 

úpravy příslušné interní normy, doplnit tento proces o odpovědnosti, termíny, 

lhůty, popis výkonu kontrolní činnosti, vypracovat směrnici, ve které budou 

jednoznačně nastavena pravidla, povinnosti a pravomoci u jednotlivých činností  

a kontrolní mechanismy, aby v případě nedodržení požadavků byl nesoulad 

identifikován už na úrovni přímého nadřízeného. Dále zavést centrální evidenci 

střídaných pracovníků dle příslušných agend a následně i předávacích protokolů. 
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K dalšímu zdokonalení systému a napravení současného stavu byla navržena 

doporučení se závaznými termíny plnění.  

 

Audit č. 5/2012 – přidělování a efektivnost využívání finančních prostředků v oblasti 

transformační spolupráce  

Hlavní cíl auditu 

Prověření nastaveného systému z pohledu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

včetně dodržení atributu transparentnosti. 

Zhodnocení nastaveného systému v předmětné oblasti 

Úroveň ŘKS vykazuje v určitých oblastech rizika, která by mohla negativně 

ovlivnit plnou funkčnost ŘKS LPTP. Identifikované nedostatky jsou systémové 

povahy se zásadním dopadem na funkčnost základních požadavků na program 

transformační spolupráce. 

Nejzávažnější zjištění se týkají oblasti nedostatečného nastavení procesu výběru 

operací, jejich vyhodnocování a schvalování, dále nedůsledného výkonu řídící 

kontroly a nedostatečného zajištění auditní stopy. 

Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění systému 

Pro zlepšení procesu „Přidělování a efektivnosti využívání finančních prostředků 

v oblasti transformační spolupráce“ je nutné doplnit proces výběru operace  

o prvky, které zajistí transparentnost celého procesu, zabezpečit zachovávání 

dostatečné auditní stopy, řádně dodržovat výkon kontroly povinností příjemce 

dotace, stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a provádět kontrolu použití 

prostředků dotace ze státního rozpočtu. 

K dalšímu zdokonalení systému a napravení současného stavu byla navržena 

doporučení se závaznými termíny plnění.         

 

Audit č. 6/2012 – využívání výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

podle § 18  

Hlavní cíl auditu 

Prověření dodržování stanovených zásad a posouzení vnitřních předpisů s platnou 

legislativou, identifikace odchylek v nastaveném systému.  

Audit je ve fázi přípravy návrhu zprávy o vykonaných zjištěních. 
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Audit č. 7/2012 – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

Hlavní cíl auditu 

Dodržování interních norem a postupů při uzavírání smluv, náležitosti a evidence 

smluv, výše odměn v závislosti na rozsahu činnosti. 

Audit je ve fázi odeslaného návrhu zprávy o vykonaných zjištěních auditovaným 

útvarům. 

 

Vnitřní kontrola 

GIA se v roce 2012 zaměřil při kontrolní činnosti příspěvkových organizací, 

zastupitelských úřadů a útvarů ministerstva na dodržování obecně závazných předpisů  

a interních norem MZV. Významné postavení v roce 2012 zaujímaly veřejnosprávní kontroly 

příspěvkových organizací MZV. Zahájeny a ukončeny byly kontroly na Diplomatickém servisu  

a na Českých centrech, zahájena byla veřejnosprávní kontrola na Zámku Štiřín. 

  

Na zastupitelských úřadech zaměřila GIA svoji pozornost především na následující oblasti: 

 

• personální a administrativní 

• hospodaření s rozpočtovými prostředky 

• hospodaření s majetkem 

• konzulární a vízová činnost 

 

V souladu s ročním plánem činnosti GIA se uskutečnily kontroly na devíti ZÚ: Astana, 

Ramalláh, Tel Aviv, Abú Dhabí, Bejrút, Kišiněv, Sofie, Skopje, Priština. Kromě toho proběhla 

mimořádná kontrola na ZÚ Buenos Aires. Vzhledem k časové náročnosti veřejnosprávních 

kontrol příspěvkových organizací neproběhly v roce 2012 kontroly u všech ZÚ zařazených  

do původního ročního plánu činnosti.    

 

Zjištění a nápravná opatření z uskutečněných vnitřních a vnějších kontrol byla projednána 

s příslušnými zaměstnanci a útvary MZV a návazně byla stanovena nápravná opatření, která jsou 

ke stanoveným termínům či průběžně naplňována.    

 

V souvislosti s činností GIA bylo v roce 2012 podáno jedno trestní oznámení, které však nikterak 

nesouviselo s výkonem kontrolní činnosti vůči ZÚ či útvarům ústředí.   
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Vnější kontrola  

V průběhu roku 2012 se uskutečnily kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)  

na šesti zastupitelských úřadech (Moskva, Istanbul, Astana, Kišiněv, Skopje, Mexiko), zaměřené 

na dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ÚOOÚ neshledal ani v jednom 

případě zásadní nedostatky v praxi ZÚ při zacházení s osobními údaji.   

 

Během roku 2012 neproběhla na MZV žádná vnější kontrola ze strany NKÚ, MF či jiného 

kontrolního orgánu. V červenci 2012 MZV nicméně předložilo vládě ČR Informaci  

ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/10 „Peněžní prostředky a majetek státu, se 

kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace MZV“. NKÚ v něm mj. konstatoval, že 

se v letech 2009-2010 Zámek Štiřín dopustil neoprávněného čerpání prostředků státního 

rozpočtu a porušil rozpočtovou kázeň. Informaci vláda vzala na vědomí v září 2012.   

 

 

18. Závěrečné hodnocení 
 
 Vývoj hospodaření kapitoly MZV je ovlivněn reformou veřejných financí a realizací řady 

úsporných kroků, a to zejména v oblasti optimalizace sítě ZÚ a jejich personálního obsazení.  

Přijetí těchto úsporných opatření umožnilo plnění úkolů a cílů zahraniční politiky České 

republiky v potřebné kvalitě a rozsahu. Případné další snižování výdajového rámce MZV  

by vedlo k omezování klíčových agend, včetně podpory exportu nebo ochrany českých občanů 

v zahraničí prostřednictvím konzulární služby. Do zprávy byly zapracovány podněty MF a NKÚ 

z minulého období. 
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19. Přílohy 
Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu 

podle položek druhového třídění 

Sestava č. 2 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu 
podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové 
položky financování 

Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby  

Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu  

Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků  

Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým 
organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) 
krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly  

Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování 

Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů České republiky, 
Evropské Unie a finančních mechanismů  

Tabulka č. 9 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných 
programů České republiky a Evropské unie 

Tabulka č. 10 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů 
České republiky a Evropské unie 

Příloha č. 1 Projekty transformační spolupráce 

Příloha č. 2 Projekty humanitární pomoci 

Příloha č. 3 Seznam příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů vybraným 
institucím do zahraničí 

Příloha č. 4 Projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2012 

Příloha č. 5 Přehled rozpočtových opatření v roce 2012 

Příloha č. 6 Přehled o poskytnutých dotacích podnikatelským subjektům v roce 2012 

Příloha č. 7 Projekty na podporu ekonomické diplomacie realizované v roce 2012 

Příloha č. 8 Organizační schéma MZV k 31.12.2012 
 
Poznámka: Sestavy a tabulky jsou číslovány a řazeny v souladu s platným zněním vyhlášky č. 419/2001 Sb. Tabulky, které se 
netýkají MZV, nejsou přiloženy. 
 


