
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. března 2015 č. 171

k návrhu Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí

             Vláda

             I. schvaluje  Statut  Vládní  dislokační  komise  a  regionálních  dislokačních  komisí 
uvedený v příloze tohoto usnesení;

            II. zmocňuje

                1. Vládní dislokační komisi a regionální dislokační komise rozhodovat o návrzích 
podle Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí,

                2. předsedu Vládní dislokační komise vyhradit si právo rozhodovat podle čl. III bod 
7 Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí;

           III. ukládá ministrům,  vedoucím  ostatních  ústředních  orgánů  a  vedoucím 
organizačních složek státu, které jsou správci kapitoly státního rozpočtu 

                1. zaslat  předsedovi  Vládní  dislokační  komise  do  31.  prosince  každého  roku 
informace o plánovaných dislokacích v příštích 2 letech v administrativních objektech podle 
čl. I. bodu 3 písm. b) přílohy tohoto usnesení, s nimiž mají jimi řízené organizační složky 
státu  příslušnost  hospodařit,  nebo  s  nimiž  mají  příslušnost  hospodařit  jim  podřízené 
organizační složky státu a státní organizace,

                2. umožnit  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  učinit  fyzickou 
prohlídku objektů a poskytnout mu existující pasportizační dokumenty k objektům, s nimiž 
mají jimi řízené organizační složky státu příslušnost hospodařit, nebo s nimiž mají příslušnost 
hospodařit  jim podřízené  organizační  složky státu a  státní  organizace,  nebo je  užívají,  za 
účelem ověření dat zanesených do Centrálního registru administrativních budov,

s výjimkou objektů, u nichž by podání informací o plánovaných dislokacích nebo realizace 
fyzické  prohlídky  objektu  mohla  ohrozit  utajované  informace;  podání  informací 
o plánovaných  dislokacích  nebo  povolení  realizace  fyzické  prohlídky  objektu  v  takovém 
případě  je  možné  pouze po předchozím souhlasu příslušného ministra  nebo jím určeného 
vedoucího zaměstnance organizační složky;



            IV. zrušuje ke dni 31. května 2015

                1. usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 248 , k návrhu Statutu Vládní dislokační 
komise a k návrhu Statutu regionálních dislokačních komisí,

                2. usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 859, o změně Statutu Vládní dislokační 
komise.

Provedou:

vedoucí Úřadu vlády,
ministři,
vedoucí ostatních ústředních orgánů

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
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