
ČESKÁ ZAHRANIČNÍ SLUŽBA 
 

1. Personální činnost 

V roce 2007, stejně jako v letech předchozích, došlo k obměně pracovníků na 

zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, prováděné na základě Plánu střídání. Na ZÚ bylo 

vysláno celkem 237 pracovníků - z toho 219 k dlouhodobému služebnímu přidělení a osmnáct 

na krátkodobé vyslání (do jednoho roku). 

Na základě meziresortních dohod mezi MZV a MPaO, MO a MV byl na zastupitelské 

úřady vyslán příslušný počet pracovníků obchodně-ekonomických úseků, přidělenců obrany 

ČR a styčných důstojníků MV. V roce 2007 byla zahájena personální činnost na zajištění 

řádného plnění úkolů vyplývajících z předsednictví ČR v Radě EU.  

Národní kontaktní místo 

Personální odbor, Národní kontaktní místo (NKM), přinášel po celý rok 2007 

prostřednictvím webových stránek www.mzv.cz/nkm a www.mzv.cz/kariéra informace  

o výběrových řízeních do institucí Evropské unie a do dalších mezinárodních vládních 

organizací (MVO).  O nabídkách volných míst byli informováni rovněž členové databáze 

určené pro zájemce o práci v MVO, kterou NKM spravuje. NKM pokračovalo ve výběru  

a nominacích volebních pozorovatelů ve prospěch Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě (OBSE) a Evropské unie (EU). Pracoviště se rovněž podílelo na personálním 

zajištění účasti ČR na civilních krizových misích Unie. 

Konkrétní činnost a výsledky ve vztahu k hlavním MVO 

Evropská unie 

NKM zajišťovalo informační servis zájemcům o hromadná výběrová řízení na 

asistenty/tky, administrátory/ky, vedoucí oddělení a na místa ředitelů.  

Celkem u Evropské unie získaly zaměstnání již stovky českých občanů. U největšího 

zaměstnavatele - Evropské komise - počet českých zaměstnanců přesáhl 410  a u Generálního 

sekretariátu Rady pracovalo více jak 60 našich občanů. Mimo to v současné době působí 

krátkodobě u institucí EU  25 národních expertů, kteří by po ukončení vyslání  měli přenést 

své zkušenosti do české státní správy. 



V roce 2007 se NKM více zapojilo do výběru a vysílání českých občanů na civilní 

mise EU. Ve prospěch zájemců o tyto mise EU byl na webové stránky www.mzv.cz/kariera 

vložen nový článek „Civilní mise mezinárodních vládních organizací“ s důrazem na mise EU. 

Ve spolupráci s odborem lidských práv a transformační politiky vysílalo NKM volební 

pozorovatele EU. Celkem bylo vysláno patnáct dlouhodobých a dvacet krátkodobých 

volebních pozorovatelů. Na školení volebních specialistů EU bylo vysláno šest občanů  

a v rámci MZV bylo vyškoleno 25 začínajících pozorovatelů.  

OSN 

Ve vztahu k OSN se činnost NKM v roce 2007 soustředila na informování o volných 

místech. NKM  se také podílelo na náboru zaměstnanců do  Rozvojového programu OSN 

(UNDP), Populačního fondu OSN (UNFPA), Světového potravinového programu (WFP)  

a  do  Dětského fondu OSN (UNICEF).  

OBSE 

NKM v průběhu celého roku zajišťovalo nominace a souhlas s prodloužením působení 

českých občanů na polních misích OBSE na Balkáně a v kavkazské oblasti. Počet našich 

účastníků na misích OBSE se v průběhu roku 2007 pohyboval mezi jedenácti a čtrnácti, což 

znamená setrvalý stav. Do října 2007 měla ČR zastoupení na místě vedoucího mise OBSE 

v Albánii a do konce roku  na místě vedoucího místní pobočky u mise OBSE v Chorvatsku.  

V roce 2007 pokračovalo vysílání pozorovatelů na volební mise OBSE. Celkem NKM  

vyslalo do zemí bývalého Sovětského svazu a na Balkán 45 krátkodobých a jednoho 

dlouhodobého volebního pozorovatele OBSE.  

Ostatní 

Pokroku bylo dosaženo ve zvýšení počtu českých občanů v mezinárodním sekretariátu 

NATO, kde přetrvává neuspokojivý stav. Počet žadatelů o stáž u NATO se v roce 2007 zvýšil 

z devíti na 28. Poprvé rovněž postoupili čeští žadatelé, a to celkem pět, do užšího výběru. 

NKM  se také podílelo na vyslání civilního experta do KFOR Kosovo. 

Koncem roku 2007 bylo NKM pověřeno organizací výběrového řízení na výběr 

vedoucího a členů civilní části Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) Logar 

v Afghánistánu. 



Na podzim roku 2007 NKM zorganizovalo vyslání dvou krátkodobých volebních 

pozorovatelů Rady Evropy  (RE) na volby místní samosprávy v Kosovu.  

2. Diplomatická akademie 

Diplomatická akademie (DA) se od 1.1. 2007 stala samostatným útvarem Ministerstva           

zahraničních věcí (MZV) na úrovni odboru. Transformace Diplomatické akademie si klade za 

cíl přispět ke stabilizaci a ještě větší profesionalizaci české diplomatické služby, přičemž 

navazuje na program DA realizovaný v předchozích letech v rámci Ústavu mezinárodních 

vztahů. Nově zodpovídá DA kromě odborného vzdělávání českých diplomatů i za jazykové 

vzdělávání pracovníků MZV. Byla ustavena Akademická rada Diplomatické akademie, jejíž 

členy z české i zahraniční akademické obce jmenoval ministr zahraničí. Výuka DA probíhá  

i nadále  v modulech základní, vyšší a individuální diplomatické přípravy. Diplomatická 

akademie je zapojena do mezinárodní výměny informací v oblasti diplomatického vzdělávání, 

podílela se mj. na organizaci IV. modulu 8. ročníku Evropského diplomatického programu  

a pro zahraniční diplomaty a pracovníky české státní správy organizovala 7. ročník 

mezinárodní Letní školy evropských studií v Horažďovicích. Zvláštní pozornost byla 

zaměřena na organizaci kurzů, seminářů, stáží a jazykového vzdělávání diplomatů před 

předsednictvím ČR v Radě EU.  

Základní moduly vzdělávání 

Kromě zvláštních projektů v roce 2007 organizovala DA šest modulů vzdělávání: 
 

I. základní diplomatickou přípravu (DA1) 

II. vyšší diplomatickou přípravu (DA2) 

III. individuální diplomatickou přípravu (DA IN) 

IV. školení v oboru výpočetní techniky 

V. jazykové vzdělávání 

VI. vzdělávání v evropských záležitostech a před předsednictvím ČR v Radě EU 



I. Základní diplomatická příprava (DA1) 

 
Dne 31. 8. 2007 ukončilo Diplomatickou akademii jedenáct absolventů. Na počátku 

září 2007 nastoupilo do roční základní diplomatické přípravy třináct nových posluchačů, 

vybraných ve dvoukolovém výběrovém řízení. Během intenzivní šestiměsíční teoretické 

přípravy absolvovali přednášky a semináře zaměřené na získání a prohloubení znalostí 

v oblastech diplomacie, mezinárodních vztahů, bezpečnostní politiky, ekonomických vztahů  

a kurzy zaměřené na praktické osvojení komunikačních, negociačních a psychologických 

znalostí a dovedností. Posluchači absolvovali kurz speciální přípravy pro krizové situace, 

pořádaný ve spolupráci s Armádou ČR ve Vojenské akademii ve Vyškově, zúčastnili se 

zahraničních exkurzí ve Vídni a Bruselu, asistovali při významné mezinárodní akci. Termín 

dokončení teoretické přípravy byl stanoven na 29.2.2008. 

 

II. Vyšší diplomatická příprava (DA2) 
V roce 2007 se uskutečnil devátý ročník DA2, jehož program byl přizpůsoben 

aktuálním potřebám seniorních diplomatů. Do modulu DA2 bylo v roce 2007 nově zařazeno 

šestnáct diplomatických pracovníků MZV. Kromě kurzů manažerských a negociačních 

dovedností a kurzu veřejné diplomacie se posluchači zúčastnili také debat o aktuálních 

otázkách EU, prioritách české zahraniční politiky, energetické bezpečnosti, kulturní 

diplomacii, lidských právech a rozvojové spolupráci. V roce 2007 ukončilo vyšší 

diplomatickou přípravu sedmnáct 17 posluchačů, a to zpracováním a prezentací práce  

a vlastní přednáškovou činností.  

Od zahájení DA2 v roce 1999 ji úspěšně absolvovalo již  246 diplomatických 

pracovníků.  

 

III. Individuální diplomatická příprava (DA IN) 
 

DA pokračovala ve vzdělávání juniorních diplomatů pátým ročníkem modulu DA IN, 

který se v roce 2007 stal skutečně individuální přípravou. DA rozšířila nabídku kurzů  

a každému uchazeči o studium DA IN byl na základě jeho vzdělání a praxe vytvořen 

individuální studijní plán. DA IN je zakončována veřejnou prezentací odborné práce. V roce 

2007 se do DA IN nově přihlásilo 57 a přípravu ukončilo 35 juniorních diplomatů. Od 



zahájení individuální diplomatické přípravy v roce 2003 ji úspěšně absolvovalo 133 

diplomatů. 

 
IV. Školení v oboru výpočetní techniky 
 

V roce 2007 bylo proškoleno 796 zaměstnanců MZV v počítačových kurzech 

standardní nabídky – MS Word, MS Excel, MS Power Point, prostředí Windows, Internetu, 

Lotus Notes a Spisové službě. Test počítačové gramotnosti a případné další školení 

absolvovali rovněž diplomaté zařazení v programech DA 1, DA2 a DA IN. V roce 2007 DA 

ve spolupráci se SZ Brusel organizovala dvoudenní počítačové školení pro zaměstnance SZ 

v Bruselu. 

 
V. Jazykové vzdělávání 
 

Jazykové vzdělávání pracovníků MZV je od roku 2007 plně v odpovědnosti DA. 

Standardizované jazykové zkoušky z anglického, francouzského, německého, ruského  

a španělského jazyka splnilo ve stupních 1 – 4 MZV (A1/2, B1/2, C1/2 Společného 

evropského rámce pro jazyky) celkem 304 pracovníků MZV, v dalších jazycích (např. 

japonština, portugalština, italština, arabština, chorvatština, svahili) celkem 19 pracovníků. 

Intenzivní třídenní kurzy francouzského jazyka se uskutečnily v srpnu a listopadu 

2007. Zúčastnilo se jich 45 pracovníků s jazykovou znalostí francouzštiny na úrovni B1/B2. 

Individuální jazykové kurzy byly zprostředkovány pro 25 vedoucích pracovníků a intenzivní 

kurzy v zahraničí pro tři  vedoucí pracovníky. 

 
VI. Vzdělávání v evropských záležitostech a před předsednictvím ČR v Radě EU 

DA se v roce 2007 účastnila 8. ročníku EDP (Evropského diplomatického programu). 

Hlavním tématem tohoto ročníku byla „Migrace, rozvoj a bezpečnost v Africe a jejich dopady 

na„ („Population flows, development and security in Africe: chalenges for and responses by 

the EU“).  

Ve dnech 20. – 24. 8. 2008 DA uspořádala 7. ročník Letní školy evropských studií, 

která se tradičně konala v Horažďovicích. Ústřední téma „Europe – The Next Steps – 

Prospects for 2009“ a následné přednášky a diskuse, vedené v anglickém jazyce, přinesly 

aktuální informace o přípravách na předsednictví 42 pracovníkům české státní správy (MO, 

MD, MMR, MPSV, MF, Senátu PČR, ČZPI, ÚHOS), diplomatům MZV a jejich dvanácti 



protějškům z Bulharska, Chorvatska, Litvy, Mexika, Moldávie, Nikaraguy, Peru, Rumunska 

a Ruska.  

Intenzivní vzdělávání diplomatů před předsednictvím ČR v Radě EU v l. pololetí 2009 

bylo zaměřeno zejména na získávání a prohlubování negociačních a komunikačních 

dovedností, vedení pracovních skupin, znalost praktických a procedurálních aspektů jednání 

v rámci struktur EU, rozhodovací procesy a vztahy mezi institucemi EU a koordinaci na 

národní úrovni. Formou specializovaných kurzů, seminářů a zahraničních strukturálních stáží 

se v roce 2007 vzdělávalo celkem 103 diplomatů. Nedílnou součástí vzdělávání pracovníků 

MZV před předsednictvím byly jazykové kurzy. 

3. Rozpočet a provoz Ministerstva zahraničních věcí ČR 
Dne 13.12.2006 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon č. 622/2006 

Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007. Na základě tohoto zákona byly 

stanoveny hlavní ukazatele rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí ČR na rok 

2007 následovně: 

 
Příjmy celkem   60 000 000  Kč 

Výdaje celkem2        4 824 623 000  Kč. 

 
Ministerstvo zahraničních věcí plní úkoly a cíle zahraniční politiky v souladu 

s kompetenčním zákonem. V roce 2007 se resort MZV zaměřil zejména na plnění úkolů 

souvisejících s členstvím ČR v Evropské unii, na plnění úkolů vyplývajících z členství ČR  

v mezinárodních organizacích, na přípravu na vstup do Schengenského prostoru, na přípravu 

Předsednictví ČR v Radě Evropské unie, na podporu ekonomické diplomacie a na realizaci již 

započatých opatření vedoucích ke zvýšení zabezpečení zastupitelských úřadů s důrazem na 

ochranu osob a majetku. 

Výdajová stránka kapitoly MZV v roce 2007 byla ovlivněna následujícími aktivitami:  

• příprava na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009,  

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

                                                 
2 Rozpočet celkových výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí schválený pro rok 2007 ve výši 4 824 623 
tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 510 727 tis. Kč. 



• prohlubování spolupráce s mezinárodními organizacemi, včetně plnění finančních 

závazků vůči těmto organizacím, 

• podpora a realizace projektů ekonomické diplomacie,  

• modernizace vízového procesu podle požadavků EU (v návaznosti na 

Schengenské dohody), postupné zavádění biometrických prvků v cestovních 

dokladech, 

• zajištění spolehlivé konzulární a vízové služby, 

• zajišťování bezpečnosti zastupitelských úřadů i osob v zahraničí a ochrana 

utajovaných informací resortu v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění změn a doplňků dle 

zákonů č. 119/2007 Sb., 177/2007 Sb. a 296/2007 Sb. 

• zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu informačního systému MZV a jeho 

certifikace pro práci s utajovanými skutečnostmi, 

• poskytování humanitární pomoci do zahraničí, 

• realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce, 

• realizace projektů zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších 

mezinárodních vládních organizací 

 
Specifikem výdajové stránky rozpočtu kapitoly MZV je značný podíl výdajů 

realizovaných v zahraničních měnách, a proto je konečné čerpání rozpočtu vyjádřené v české 

měně silně závislé na vývoji kurzu české koruny k hlavním zahraničním měnám.  

Příjmy organizačních složek státu a příspěvkových organizací 

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2007 byl ukazatel příjmů kapitoly MZV stanoven 

ve výši 60.000 tis. Kč. Dosažené příjmy celkem činily 804.422 tis. Kč, tj. 1.340,70 % 

stanovené výše, z toho kapitálové příjmy 230.649,28 tis. Kč a nedaňové příjmy 159.773 tis. 

Kč. Příjmy z pronájmu majetku dosáhly 16.434 tis. Kč. V celkových příjmech je i zahrnut 

převod z rezervního fondu MZV ve výši 114.000 tis. Kč na financování programů reprodukce 

majetku a na neinvestiční výdaje ve výši 300.000 tis. Kč. Příjmy bez převodů z rezervního 

fondu činily 390.422 tis. Kč. 

Další příjmy jsou prakticky nahodilé, jsou tvořeny zejména příjmy z vratných daní  

a náhrad  z minulého rozpočtového roku, ostatními nedaňovými příjmy a příjmy z úroků  

a příjmy z titulu nevyzvednutých kaucí vybraných ve zvláštním vízovém režimu  



(11.778 tis. Kč). Součástí příjmů kapitoly MZV jsou odvody příspěvkových organizací. 

Příjmy Diplomatického servisu za odprodej nemovitostí, pozemků a movitého majetku činily 

v roce 2007 částku 30.880 tis. Kč.  

Mimo rozpočtované příjmy odvedlo MZV v roce 2007 přímo do státního rozpočtu 

správní poplatky za úřední úkony konzulárních úseků zastupitelských úřadů v celkové  výši 

709.455.050,32 Kč.  

Běžné výdaje 

Celkový objem běžných výdajů kapitoly MZV v roce 2007 dosáhl částky  

6.068.780,73 tis. Kč. Finanční prostředky takto vynaložené představovaly výdaje na nákup 

služeb (výdaje za nájemné budov a bytů pracovníků v zahraničí, výdaje spojené s vrcholnými 

návštěvami a jiné výdaje ve výši 1.054.153,65 tis. Kč), materiálu (výdaje na obměnu 

drobného hmotného majetku a nákup běžného materiálového vybavení zastupitelských úřadů 

i ústředí ve výši 201.870,31 tis. Kč), nákup vody, paliv a energie (115.590 tis. Kč), mzdové 

prostředky pracovníků MZV ČR (638.391,24 tis. Kč), výdaje za náhrady (náhrady zvýšených 

životních nákladů pracovníků v zahraničí vyplácené  dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., školné 

v zahraničí pro děti vyslaných pracovníků – ve výši 1.324.078,03 tis. Kč), ostatní nákupy 

(výdaje na místní síly na zastupitelských úřadech, opravy a údržbu vlastních či najatých 

nemovitostí, cestovné aj. ve výši 597.034,37 tis. Kč) a ostatní neinvestiční výdaje (zahrnují 

transfery mezinárodním organizacím, příspěvky příspěvkovým organizacím aj. ve výši 

1.492.116,12 tis. Kč). 

Neinvestiční výdaje byly v roce 2007 srovnatelné s rokem 2006. K mírnému nárůstu 

došlo u výdajů za energie v zahraničí v souvislosti s celosvětovým nárůstem cen ropy  

a ostatních energií. 

Pozitivní vliv na čerpání finančních prostředků kapitoly měl v roce 2007 silný kurz 

CZK zejména vůči USD a EUR, neboť v těchto měnách je hrazena převážná část výdajů 

kapitoly. Všechny výdaje nad rámec rozpočtu MZV byly pokryty převodem z rezervního 

fondu MZV. 



Výdaje na financování programů reprodukce majetku 

Přehled čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku MZV v roce 2007:  
(údaje v tis. Kč, bez započtení převodu do rezervního fondu) 

 
 Skutečnost 

2006 
Schválený 
rozpočet 
2007 

Upravený 
rozpočet 
2007 

Skutečnost 
2007 

% 

Výdaje celkem 1.016.906,80 1.016.000 1.167.080 928.616 79,56 

Výdaje programu  
106 010 0 0 210.000 0 0 

Výdaje programu  
206 010 947.095,36 823.074 764.154 758.358 99,25 

Výdaje programu  
306 020 69.811,44 192.926 192.926 170.258 88,25 

 
Výdaje v roce 2007 byly vynaloženy zejména na akce a projekty stavebně-investiční 

činnosti MZV (např. na rekonstrukci České národní budovy v  New Yorku, rekonstrukci 

rezidence v Nairobi, rekonstrukci rezidence v Moskvě, rekonstrukci hotelových pokojů  

a sanaci dvorů Českého domu v Moskvě, na stavební úpravy objektu Rytířská) a na výdaje 

v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

  

Podřízené organizace 

V rámci MZV ČR působily v roce 2007 čtyři příspěvkové organizace a jedna veřejná 

výzkumná instituce, na jejichž činnost MZV ČR poskytlo investiční a neinvestiční příspěvky. 

MZV ČR poskytlo v roce 2007 těmto organizacím příspěvek na provoz ve výši  

184 125 tis. Kč a příspěvek ve formě systémové investiční dotace ve výši 123 500 tis. Kč. 

Česká centra 
Organizace zajišťuje činnost Českých center v zahraničí, která jsou zaměřena na 

propagaci ČR a rozvíjení kulturních a obchodních styků. Příspěvek na provoz Českých center 

dosáhl v roce 2007 výše 95 185 tis. Kč. 

Kancelář generálního komisaře EXPO 2005 
Příspěvkové organizaci KGK EXPO nebyl v roce 2007 rozpočtován příspěvek na 

provoz z důvodu utlumení činnosti organizace.  



Diplomatický servis 
Činnost příspěvkové organizace Diplomatický servis  byla rozšířena formou smlouvy 

o spolupráci uzavřené dle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku. 

V souvislosti s rozšířením rozsahu činnosti byl upraven statut a zřizovací listina organizace. 

Diplomatický servis obdržel v roce 2007 příspěvek na provoz ve výši 40.000 tis. Kč  

a investiční dotaci na rekonstrukci majetku ve výši 28.000 tis. Kč. Ostatní  výdaje na činnost 

byly pokryty výnosy z pronájmů státního majetku cizím zastupitelským úřadům na území ČR.  

Zámek Štiřín 
Příspěvková organizace Zámek Štiřín zajišťuje konferenční, kongresové a stykové 

služby jak pro MZV ČR, tak pro další ústřední orgány. Poskytuje komerční ubytovací, 

restaurační a kongresové služby.  

Zámek Štiřín obdržel příspěvek na provoz ve výši 8.242 tis. Kč a investiční dotaci ve 

výši 95.500 tis. Kč.   

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. 

Ústavu mezinárodních vztahů (hlavní činnost – studium mezinárodních vztahů) byla  

v roce 2007 přidělena částka na provoz a činnost ve výši 40.698 tis. Kč,  z toho 14.274 tis. Kč 

na  institucionální prostředky na vědu a výzkum.  

Podpora výzkumu a vývoje 

Ze stanovené částky 6.779 tis. Kč účelových prostředků MZV na výzkum a vývoj byly 

čerpány prostředky ve výši 3 087 tis. Kč. Na institucionální prostředky na výzkum a vývoj 

bylo vyčleněno 14 274 tis. Kč. Prostředky v plné výši čerpal Ústav mezinárodních vztahů. 

Investiční výdaje na výzkum a vývoj nebyly v roce 2007 realizovány.  

Výdaje na humanitární pomoc 

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 

2007 vyčleněna ve státním rozpočtu částka 70 mil. Kč. V roce 2007 poskytla vláda ČR 

prostřednictvím MZV humanitární pomoc do 33 zemí Evropy, Asie, Afriky a Latinské 

Ameriky v celkové výši 88.994 tis. Kč.  



 Česká republika se při poskytování humanitární pomoci řídí zásadami obsaženými 

v principech tzv. Dobrého humanitárního dárcovství (Good Humanitarian Donorship), 

přijatými ve Stockholmu v roce 2003. K těmto principům se ČR oficiálně přihlásila v roce 

2006, a zařadila se tak mezi vyspělé poskytovatele humanitární pomoci v rámci EU  

i v celosvětovém měřítku. 

Výdaje na transformační spolupráci 

 Ve státním rozpočtu ČR na rok 2007 byly v souladu s usnesením vlády č. 686 ze dne 

7.6.2006 vyčleněny prostředky na transformační spolupráci ve výši 40.000 tis. Kč. Z těchto 

prostředků bylo v roce 2007 financováno 41 projektů českých nevládních institucí  

a samostatných aktivit realizovaných MZV v celkové výši 44.672 tis. Kč. Prostředky nad 

rámec stanoveného rozpočtu pro rok 2007 byly čerpány z rezervního fondu MZV.  

 Česká republika poskytla v roce 2007 transformační pomoc následujícím zemím: 

Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Iráku, Kubě, Moldavsku, Myanmaru/Barmě, Srbsku 

a Ukrajině. 

 V průběhu roku 2007 byl realizován Program na poválečnou rekonstrukci a obnovu 

Irácké republiky (na základě vládního usnesení č. 468 z 12.5.2003). Jednalo o dokončení 

smluvně vázaných projektů, které z bezpečnostních důvodů nemohly být ukončeny v roce 

2006.  

Výdaje na zahraniční rozvojovou pomoc a spolupráci 

MZV ČR v roce 2007 disponovalo na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) částkou  

64.795 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 48.569 tis. Kč.  

Rámcovým cílem ČR v oblasti ZRS je v souladu s úsilím mezinárodního společenství 

přispět ke snížení chudoby, napomoci ekonomicko-průmyslovému rozvoji a přispět  

k upevnění demokracie, k ochraně lidských práv, k dodržování právních principů a k zajištění 

udržitelného rozvoje s ohledem na životní prostředí. 



Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným 
institucím do zahraničí 

 Tato položka v případě kapitoly MZV zahrnuje především příspěvky mezinárodním 

organizacím, jejichž členem je ČR. V průběhu roku 2007 byla do rozpočtu MZV uvolněna 

částka 1.178.487 tis. Kč, z toho 100.000 tis. Kč bylo převedeno dle usnesení vlády ČR č. 290 

ze dne 28. 3. 2007 na krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 

2007 zpět do VPS. Celkové čerpání bylo ve výši 1.043.062 tis. Kč.  

 

Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 

Prostředky na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí byly uvolněny do 

kapitoly MVZ ve výši 20 568 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty krajanským spolkům 

formou peněžních darů v celkové výši 20 621 tis. Kč, překročení bylo kryto prostředky 

rezevního fondu.  

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 

 Ministerstvo zahraničních věcí v  roce 2007 přidělilo neziskovým a podobným 

organizacím, státním fondům, vysokým školám a nepodnikajícím fyzickým osobám 

neinvestiční dotace v celkové výši 153.964 tis. Kč. V souladu s platnými předpisy  

a usneseními vlády bylo v roce 2007 vyčerpáno 168.947 tis. Kč. Překročení bylo kryto 

rezervním fondem MZV. 

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 

 V roce 2007 byly z rozpočtu MZV čerpány prostředky na neinvestiční dotace 

podnikatelským subjektům ve výši 2.337 tis. Kč. 

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

Na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních 

organizací byla v kapitole VPS v roce 2007 vyčleněna částka 80.000 tis. Kč. Financování 

civilních a pozorovatelských misí se řídí usnesením vlády č. 1544 ze dne 30. 11. 2005, na 

základě kterého byl v kapitole MZV zřízen závazný ukazatel výdajů Prostředky na 



financování zapojení občanů České republiky do civilních misí EU. Do rozpočtu kapitoly 

MZV byly uvolněny prostředky ve výši 8.000 tis. Kč, které byly čerpány ve výši  

4.967 tis. Kč, tj. 62,09 % uvolněné částky. Z důvodu rušení původně plánovaných 

pozorovatelských misí  došlo k nedočerpání ve výši 3.033 tis. Kč.  

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie  

Z kapitoly VPS, položky „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě 

Evropské unie“, byly do rozpočtu kapitoly MZV na základě usnesení  vlády č. 27 ze dne 

3. 1. 2007, usnesení vlády č. 341 ze dne 11. 4. 2007 a usnesení vlády č. 819 ze dne  

18. 7. 2007 uvolněny finanční prostředky ve výši 95.330 tis. Kč. Tyto prostředky byly na 

přípravu předsednictví čerpány (použity) ve výši 84.106 tis. Kč.  

Výdaje na vrcholné státní návštěvy  

Pro rok 2007 bylo na výdaje spojené s vrcholnými státními návštěvami rozpočtováno 

ve VPS celkem 98.000 tis. Kč. MZV ČR průběžně žádalo o uvolnění těchto prostředků do 

kapitoly MZV až na celkovou výši 98.000 tis. Kč. K 31.12. 2007 bylo celkem čerpáno  

63.221 tis. Kč. Financování vrcholných státních návštěv se řídí usnesením vlády č. 506 ze dne 

22. 5. 2000 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv.  

Zahraniční vysílání Českého rozhlasu 

Prostředky na vysílání českého rozhlasu v zahraničí byly čerpány ve výši 68.000 tis. Kč. 

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

Na bezpečnostní a biometrické prvky byly v souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 

15. 6. 2005 a v návaznosti na usnesení vlády č. 1318 ze dne 21. 11. 2007, kterým byla 

odsouhlasena změna struktury nákladů, čerpány prostředky v celkové výši 85.766 tis. Kč, 

včetně prostředků z rezervního fondu. 

Závěrečné hodnocení plnění rozpočtu MZV ČR 

Vývoj čerpání výdajů v období roku 2007 odpovídal specifikům a potřebám činnosti 

MZV, a to v návaznosti na plnění úkolů a cílů zahraniční politiky České republiky.



 


