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Částka 4

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA
ze dne 21. 6. 2006 č. j.: VS -28/60/2-2006
k jednotnému postupu při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a ověřování pravosti podpisu
Odvětví: veřejná správa
Ministerstvo vnitra vydává v souladu s § 61 odst. 2 písm. b)
bod 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č.
313/2002 Sb., § 30 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ,
ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a § 31 odst. 3 písm. b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.
320/2002 Sb., tuto směrnici:
Čl. 1
Směrnice stanoví
a) způsob a postup při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále
jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen
„legalizace“) podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/2006
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon
o ověřování), a
b) obsah zkoušky, jíž se ověřuje způsobilost úředníka k provádění vidimace a legalizace, (dále jen „zkouška“).

(5) Příslušný úřad zašle uchazeči soubor zkušebních otázek,
přehled právních předpisů a seznam odborné literatury,
které budou předmětem zkoušky, do 15 dnů od obdržení
přihlášky ke zkoušce a projedná s ním termín a způsob
zajištění odborné přípravy ke zkoušce. Příslušný úřad
poskytne uchazeči na přípravu ke zkoušce dobu v délce
nejméně 30 dnů.
(6) Termín a místo zkoušky určí příslušný úřad po ukončení
odborné přípravy. O konání zkoušky vyrozumí příslušný
úřad uchazeče nejméně 15 dnů přede dnem konání zkoušky.
Čl. 3
(1) Příslušný úřad ověří, zda uchazeč zná a je schopen aplikovat ustanovení
a) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v plném rozsahu,
b) vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v plném
rozsahu,
c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se vyměření a vybírání
správního poplatku, placení správního poplatku, vrácení
správního poplatku a osvobození od správního poplatku
a obsah položky 4 a položky 5 písm. a) části I sazebníku
uvedeného v příloze zákona o správních poplatcích,
d) části čtvrté a souvisejících ustanovení zákona č. 500/
2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
Sb.

Čl. 2
(1) Úředníka přihlašuje ke zkoušce jeho zaměstnavatel u
a) Ministerstva vnitra1), jde-li o úředníka zařazeného do
krajského úřadu,
b) krajského úřadu2), jde-li o úředníka zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností v jeho správním obvodu, a
c) obecního úřadu obce s rozšířenou působností 3), jde-li o úředníka zařazeného do obecního úřadu4) v jeho
správním obvodu,
(dále jen „příslušný úřad“).

(2) Příslušný úřad ověří, zda je uchazeč orientován v ustanoveních

(2) Přihláška úředníka, který má zkoušku vykonat (dále jen
„uchazeč“), ke zkoušce má tyto náležitosti

a) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, týkajících se
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování
pravosti podpisu, a
b) vyhlášky č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu
nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě.

a) jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození a
pracovní zařazení uchazeče,
b) datum vyplnění přihlášky,
c) adresa, na kterou příslušný úřad zašle soubor zkušebních
otázek, přehled právních předpisů a seznam odborné
literatury a sdělí formu odborné přípravy a den, místo a
čas vykonání zkoušky.

Čl. 4
(1) Zkouška se provádí ústní formou.

(3) Příprava ke zkoušce se uskutečňuje kombinací organizovaného a individuálního studia.
(4) Organizovaným studiem podle odstavce 3 se rozumí odborná příprava na zkoušku zajišťovaná příslušným úřadem.

1)
2)
3)
4)

§ 2 písm. b) zákona o ověřování.
§ 3 písm. d) zákona o ověřování.
§ 4 písm. d) zákona o ověřování.
§ 1 odst. 1 písm. d) zákona o ověřování.
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(2) Zkoušku provádí úředník příslušného úřadu, který prokázal
zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství5).
(3) Doba na přípravu odpovědi na tři vytažené otázky činí nejvíce 20 minut. Uchazeč nemá k dispozici žádné pomůcky
včetně právních předpisů. Zkouška netrvá zpravidla déle
než 30 minut, a to včetně případných doplňujících dotazů.
(4) Zkouška se hodnotí stupni „vyhověl“ či „nevyhověl“.
Stupněm „vyhověl“ se hodnotí uchazeč, který správně
zodpověděl alespoň 2 ze 3 vytažených otázek.
(5) O provedené zkoušce sepíše příslušný úřad zápis, v němž
uvede
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e) celkové vyhodnocení provedené zkoušky.
(6) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči úředník, nebo zaměstnanec Ministerstva vnitra, který zkoušku provedl, v den
jejího konání.
Čl. 5
(1) Uchazeč, který se ke zkoušce bez náležité omluvy nedostavil anebo od zkoušky odstoupil, při zkoušce nevyhověl.
(2) Uchazeči, který se ze závažného důvodu ke zkoušce nemohl dostavit a jehož neúčast byla náležitě omluvena,
příslušný úřad určí náhradní termín.
Čl. 6

a) jméno, popř. jména, příjmení a datum a místo narození
uchazeče,
b) jméno, popř. jména, příjmení a pracovní zařazení úředníka, nebo zaměstnance Ministerstva vnitra, který provedl zkoušku,
c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d) vyhodnocení odpovědi ke každé otázce,

5) § 1 odst. 1 písm. r) vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve
znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.
6) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

(1) Úředník, nebo zaměstnanec Ministerstva vnitra, který
zkoušku provedl, neprodleně vystaví osvědčení6) ve trojím
vyhotovení. Dvě vyhotovení předá uchazeči, který úspěšně
vykonal zkoušku – první vyhotovení si ponechá uchazeč,
druhé předá svému zaměstnavateli. Třetí vyhotovení zůstává založeno v dokumentaci příslušného úřadu.
(2) Osvědčení o úspěšném složení zkoušky je předpokladem
k provádění vidimace a legalizace.
Čl. 7
Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

Ministr vnitra
Mgr. František B u b l a n

Strana 256

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 4

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. dubna 2006 č. 393
o Zásadách dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025
Vláda

2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí.

I. s c h v a l u j e
Zásady dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025,
obsažené v příloze tohoto usnesení;

Provede:
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti
a předseda Rady vlády České republiky pro záležitosti romské
komunity

II. u k l á d á
místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti a předsedovi
Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity
1. zpracovat a vládě do 30. září 2008 předložit aktualizovanou
Koncepci romské integrace v intencích zásad uvedených
v bodě I tohoto usnesení,

Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s rozšířenou působností,
Svaz měst a obcí České republiky,
Asociace krajů České republiky

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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Příloha
k usnesení vlády
ze dne 12. dubna 2006 č. 393
Zásady
dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025

Úvod
Cíl zlepšit postavení Romů ve společnosti se stal (jako odpověď
na signály o vážných problémech části Romů za nových společenských podmínek po roce 1989) explicitní součástí politiky
vlády České republiky již od roku 1997, kdy byla přijata tzv.
Bratinkova zpráva (usnesení vlády ČR č. 686 ze dne 29. října
1997). V roce 2000 vláda svým usnesením ze dne 14. června
2000 č. 599 přijala ucelenou Koncepci politiky vlády vůči
příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci
do společnosti, která byla následně několikrát aktualizována
– naposledy v roce 2005 (usnesení vlády ze dne 4. května 2005
č. 532). Uvedené koncepční dokumenty vždy počítaly s tím,
že integrace Romů je dlouhodobý proces, nicméně vytyčovaly
především úkoly, které měly být naplněny ve střednědobém
horizontu. Předložený dokument zpracovaný na základě požadavku vlády ze dne 7. prosince 2005 v usnesení č. 1573 se poprvé snaží uceleně formulovat základní zásady vládní politiky
v této oblasti v dlouhodobém horizontu zhruba dvou desetiletí,
tj. do roku 2025. Zásady jsou založeny na vzájemném propojení
strategických východisek a cílů.
Předkládané zásady dlouhodobé koncepce romské integrace
nemění východiska politiky vlády v oblasti integrace příslušníků romských komunit, tak jak jsou formulovány ve stávajících integračních koncepcích. Rovněž zásady dlouhodobé
strategie vycházejí ze tří perspektiv přístupu k Romům: (1)
z perspektivy lidskoprávní, s důrazem na rovnost a ochranu
před diskriminací, (2) z perspektivy národnostní, kde je důraz
položen na kulturu a svobodnou vůli Romů se jako národnostní
menšina vymezovat, a (3) z širší perspektivy sociokulturní,
která pracuje s pojmem „romská komunita“. Tyto přístupy
nejsou v rozporu, nýbrž se vzájemně doplňují. Za současných
podmínek by redukce romské problematiky na kterýkoliv
z nich byla nežádoucím zkreslením. Propojení těchto přístupů
však neznamená jejich směšování – to by mohlo vést v praxi
k nekoncepčním rozhodování, zejména co se týče poskytování
dotací. Současně je také potřeba zdůraznit, že zatímco perspektivy lidskoprávní a národnostní jsou svou povahou trvalé,
širší sociokulturní přístup je podmíněn zvláštními historickými
okolnostmi, a je dočasný.
Dlouhodobá strategie romské integrace souzní s mezinárodně
uznávanými principy, standardy ochrany, zkušenostmi a doporučeními mezinárodních institucí a organizací.
Zásady berou v úvahu vývoj integrace Romů od schválení
první Koncepce romské integrace (2000) a zhodnocení vývoje
i aktivit vlády v této oblasti do současnosti. Zohledněn je též
vývoj integrace Romů na lokální úrovni a předpokládané trendy
plynoucí zejména z členství České republiky v Evropské unii

a také z přistoupení České republiky k Dekádě romské inkluze
2005 – 2015.
Zásada č. 1
Romové jsou integrální součástí české společnosti. Základním
postojem vlády při její politice v oblasti romské integrace je
respekt k romským tradicím a kultuře. Vláda považuje sociální
vyloučení části romských komunit a jejich úspěšnou integraci
za problém celé společnosti a zasazuje se o nalézání řešení, jež
jsou přijatelná pro všechny zainteresované strany.
Zásada č. 2
Politika vlády v oblasti romské integrace je založena na principech důsledné ochrany základních práv a svobod, ochrany před
diskriminací a podpory rovného přístupu a rovných příležitostí.
Vláda je odhodlána nejen vytvářet podmínky pro důsledné
postihování každého porušení těchto principů, ale bude také
podporovat vytváření tolerantního prostředí bez předsudků,
v němž příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti či
národností není důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce
a zacházení s ním, a kde je naopak různost respektována a ceněna jako obohacení společnosti a pozitivně přijímána.
Zásada č. 3
Politika vlády v oblasti romské integrace se doplňuje s vládní
politikou ochrany práv příslušníků národnostních menšin,
která směřuje k zachování a rozvoji romské identity, kultury
a jazyka. Vláda v tomto ohledu přistupuje k Romům stejně
jako k jiným národnostním menšinám žijícím na území České
republiky. Při podpoře Romů jako národnostní menšiny vláda
bude současně brát zřetel také na speciﬁcké postavení Romů
v Evropě a ve světě - bude proto podporovat rovněž vědecké
a kulturní aktivity nadnárodního významu směřující k uchování kulturního dědictví, jež by bylo bez pomoci společnosti
pro další generace ztraceno. Zatímco romská integrace je úkol
dlouhodobý, ale principiálně dočasný, podpora národnostních
menšin je trvalý úkol, který je dán ústavními základy státu.
Zásada č. 4
Při vytváření dlouhodobé strategie romské integrace a stejně
tak při podpoře ochrany menšin vláda respektuje vícevrstevnou identitu Romů. To mj. znamená, že nikdo nesmí být
nucen „vzdát se“ svého původu či identity, byť i jen nepřímo
či jakkoli symbolicky, aby se mohl považovat - a současně
byl považován - za příslušníka českého národa. Vláda bude
vystupovat všemi vhodnými prostředky proti udržování a šíření
negativních stereotypů o Romech a usilovat tak o vytvoření
reálnějšího a diferencovaného pohledu společnosti na Romy
tak, aby svobodně zvolená příslušnost k romské národnostní
menšině nebyla nikomu na újmu.
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Zásada č. 5
Ústřední metou dlouhodobé vládní strategie romské integrace
je zlepšení postavení Romů ve všech sférách života společnosti,
kde dnes mezi převážnou částí majoritní společností a značnou
částí Romů existují neodůvodněné a nepřijatelné rozdíly v neprospěch Romů, a tím i dosažení bezkonﬂiktního soužití Romů
s ostatní společností. Vláda si klade za cíl dosáhnout do roku
2025 takového zlepšení sociálního postavení Romů, zejména
v klíčových oblastech jako jsou vzdělávání a pracovní trh, aby
speciﬁcká opatření k začlenění příslušníků romských komunit
v podobě tzv. „vyrovnávacích postupů“ již nebyla nutná a aby
případné přetrvávající dílčí problémy mohly být efektivně
řešeny v rámci „mainstreamových“ politik v těchto sektorech.
Vláda si je vědoma, že úspěšné dosažení těchto cílů je závislé
i na aktivním přístupu příslušníků romských komunit. Vláda
se dále zasazuje o vynucování respektování zákonů a podzákonných norem s cílem zamezit zneužívání pomoci jedincům
ze sociálně vyloučených komunit třetími osobami a tím eliminovat oslabení solidarity a důvěry mezi majoritní společností
a romskými komunitami.
Zásada č. 6
Cílem politiky vlády v oblasti romské integrace je zajištění lepšího sociálně ekonomického postavení Romů (jako jednotlivců
i celku) a současně adekvátní rozložení a stratiﬁkace pozic
zastávaných Romy ve společnosti. I když nelze počítat s tím,
že do roku 2025 bude možné odstranit všechny nedůvodné
sociální rozdíly vytvářené po dlouhá období dějin, chce vláda
dosáhnout toho, aby do roku 2025 byli Romové podstatně
výrazněji a rovnoměrněji zastoupeni mezi všemi vrstvami
a segmenty české společnosti, včetně skupin nejvzdělanějších,
nejlépe prosperujících a nejvlivnějších.
Zásada č. 7
Prvotním krokem je proto zvýšení úsilí směřujícího proti nadměrnému zastoupení Romů na nejnižší společenské příčce. Jedním z pilířů integrační politiky v nejbližších dvou desetiletích
je proto zmírňování a předcházení sociálního vyloučení příslušníků romských komunit, které představuje extrémně špatnou
ekonomickou a sociální situaci, jež negativně ovlivňuje celkové
schopnosti a možnosti vyloučených osob a skupin participovat
na životě společnosti jako celku. K zabránění dalšího prohlubování sociálního vyloučení a nastartování opačných procesů je
nezbytné použít všech dostupných prostředků a metod, včetně
vyrovnávacích postupů. Speciﬁcký přístup přitom musí být
kombinován s úsilím o uzpůsobení obecných opatření a zdrojů s ohledem na speciﬁcké podmínky a potřeby příslušníků
romských komunit, aby speciﬁcká opatření a obecné politiky
přinášely synergický účinek.
Zásada č. 8
Nezastupitelnou roli mají při integraci příslušníků romských
komunit orgány územní samosprávy. Součástí politiky vlády je
proto vytváření dostatečných ﬁnančních, organizačních a motivačních nástrojů pro jejich aktivní zapojení do tvorby a realizace dlouhodobé strategie romské integrace. Těžiště integrace
by mělo být postupně stále více posouváno na místní úroveň.
Prioritou politiky vlády v oblasti integrace příslušníků romských komunit, tj. především v oblasti hospodářské a sociální,
je propojování aktivit a opatření nabízených státem ve všech
sférách a vytváření komplexní nabídky služeb poskytovaných
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na místní úrovni. Vláda rozšiřuje příklady dobré praxe integrace vyloučených romských komunit k využití samosprávám,
formuluje principy, kterými se osvědčené projekty řídily a vytváří podmínky pro jejich systémovou realizaci. Kraje a obce
s rozšířenou působností zpracovávají vlastní implementační
koncepce integrace pro danou lokalitu, které jsou v intencích
koncepce vládní.
Zásada č. 9
Při realizaci romské integrace vláda upřednostňuje opatření
zacílená na aktivaci samotných příslušníků romských komunit
před opatřeními založeným na pasivním přijímání pomoci.
V tomto duchu je součástí politiky vlády v oblasti romské
integrace také zajištění spoluúčasti Romů na jejím vytváření
a realizaci.
Zásada č. 10
Dlouhodobá strategie i navazující střednědobé koncepce romské integrace a akční plány jsou připravovány kanceláří Rady
vlády ČR pro záležitosti romské komunity a jsou realizovány
prostřednictvím příslušných resortů, dalších orgánů státní správy a ve spolupráci s orgány územní samosprávy a nevládními
organizacemi a rovněž podnikatelskými subjekty. Realizace
těchto politik je koordinována Radou vlády ČR pro záležitosti
romské komunity.
Zásada č. 11
Vláda podporuje vznik, činnost a rozvoj nestátních neziskových organizací a sdružení příslušníků romských komunit a vytváří transparentní podmínky pro jejich spoluúčast při integraci
příslušníků romských komunit.
Zásada č. 12
Součástí politiky vlády v oblasti integrace příslušníků romských komunit je pravidelný a dlouhodobý monitoring situace
romských komunit a zpětné vyhodnocování úspěšnosti a efektivity opatření a účelnosti vynaložených prostředků. Při formulování politik a jejich vyhodnocování spolupracují příslušné
státní orgány také s akademickými a vědeckými pracovišti.
Zásada č. 13
Přípravu a realizace dlouhodobé strategie romské integrace
a politiky vlády v této oblasti bude ﬁnancována zejména ze
státního rozpočtu a z evropských strukturálních fondů. Vláda
bude usilovat o to, aby se na realizaci ﬁnančně podílely také
samosprávy. Vláda bude podporovat zavedení takových mechanismů, jež zaručí využití evropských strukturálních fondů
na podporu programů směřujících k sociálnímu začleňování
příslušníků romských komunit, a to jak v programovém období
2007-2013, tak i v navazujícím programovém období.
Zásada č. 14
Vláda při vytváření strategií a koncepcí romské integrace
úzce spolupracuje v rámci Evropské unie a s mezinárodními
a mezivládními organizacemi a iniciativami, zejména Radou
Evropy, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
a také s orgány a členskými státy Dekády romské inkluze 2005
- 2015. Usiluje o užší spolupráci s jinými zeměmi, je-li harmonizovaný postup účinnější.
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USNESENÍ
vlády České republiky
ze dne 10. května 2006 č. 500
o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek
pro období let 2006 – 2010
Vláda

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní
správy zavádět v návaznosti na realizaci Národního plánu
elektronické zadávání veřejných zakázek ve své působnosti;

I. s c h v a l u j e
Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných
zakázek pro období let 2006 – 2010, obsažený v části III materiálu č.j. 683/06 (dále jen „Národní plán“);
II. u k l á d á
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí, místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti, ministrům vnitra, pro
místní rozvoj, ministryni informatiky a předsedům Správy
státních hmotných rezerv a Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže realizovat ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení,
2. ministru pro místní rozvoj
a) koordinovat realizaci Národního plánu prostřednictvím
jím ustavené meziresortní řídící skupiny,
b) předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku zprávu o plnění Národního plánu za předchozí
kalendářní rok,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,

III. d o p o r u č u j e hejtmanům, primátorům statutárních měst
a starostům obcí zavádět v návaznosti na realizaci Národního
plánu elektronické zadávání veřejných zakázek ve své působnosti.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k
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PŘÍLOHA
k usnesení vlády
ze dne 10. května 2006 č. 500
Seznam opatření a úkolů pro rozvoj elektronického zadávání veřejných zakázek do roku 2010
Název opatření/úkolu
Odpovídá
Termín
A. Opatření související s technickou speciﬁkací pro elektronické nástroje
1. Vytvořit technickou speciﬁkaci pro Ministerstvo informatiky ve spolupráci Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,
elektronické nástroje vycházející ze- s ministerstvem pro místní rozvoj
o veřejných zakázkách, tj. do 30.6.2006
jména z výstupu projektu IDABC
„Functional Requirements for Conducting Electronic Public eProcurement
under the EU Framework“
Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,
2. Komunikovat účel a způsob použití Ministerstvo pro místní rozvoj
o veřejných zakázkách, tj. do 30.6.2006
technické speciﬁkace směrem k zadavatelům a ostatním účastníkům elektronického zadávacího procesu
B. Opatření související s kontrolními mechanismy pro ověřování shody funkčnosti elektronických nástrojů s legislativními
požadavky
1. Vytvořit metodiku hodnocení pro úče- Ministerstvo informatiky ve spolupráci Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,
ly atestace elektronických nástrojů
s ministerstvem pro místní rozvoj
o veřejných zakázkách, tj. do 30.6.2006
Od účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,
2. Zvýhodnit žadatele o atestaci elek- Ministerstvo informatiky
tronických nástrojů formou snížení
o veřejných zakázkách, tj. od 1.7.2006,
poplatků za atestační řízení z důvodu
do 31.12.2010
podpory elektronického zadávání veřejných zakázek, a to v průběhu účinnosti Národního plánu. Ve vyhlášce
o podrobnostech atestačního řízení
pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku
za podání žádosti o atest (vyhláška
o atestačním řízení pro elektronické
nástroje) bude výše poplatku za podání žádosti o atest činit maximálně
50 000 Kč, oproti částce 100 000 Kč,
kterou umožňuje zákon o veřejných
zakázkách
3. Vytvořit metodický postup kontroly Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolu- Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,
elektronických nástrojů, podle kterého práci s Úřadem pro ochranu hospodářské o veřejných zakázkách, tj. do 30.6.2006
bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ministerstvem informatiky
soutěže realizovat dohledovou činnost
v oblasti elektronických nástrojů
C. Opatření související s elektronickou podporou uveřejňování informací o veřejných zakázkách
1. Nastavit zvýhodnění elektronické pod- Ministerstvo pro místní rozvoj
Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,
pory ve spolupráci s provozovatelem
o veřejných zakázkách, tj. do 30.6.2006
uveřejňovacího subsystému informačního systému o veřejných zakázkách
– např. nižšími poplatky za uveřejnění,
kvalitními validačními službami, možností správy formulářů v elektronické
podobě (zejména rozpracovaných)
2. Umožnit zapojení vznikajících elek- Ministerstvo pro místní rozvoj
Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,
tronických nástrojů do procesu uveřejo veřejných zakázkách, tj. do 30.6.2006
ňování prostřednictvím komunikačního rozhraní
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D. Opatření související s elektronickou podporou podávání nabídek/žádostí o účast
1. Vytvořit metodický postup pro kom- Ministerstvo pro místní rozvoj
binované nabídky/žádosti o účast (částečně listinné a částečně elektronické)
z pohledu zadavatele i dodavatele
2. Vytvořit metodický postup pro elek- Ministerstvo pro místní rozvoj
tronické katalogy – minimální obsahové náležitosti
3. Prezentovat elektronický výpis ze Ministerstvo pro místní rozvoj
seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
a certiﬁkát v elektronické podobě ze
systému certiﬁkovaných dodavatelů
jako možnost pro elektronické prokazování kvaliﬁkace či její části
4. Zajistit účast ČR v evropských pra- Ministerstvo pro místní rozvoj
covních skupinách, které se zabývají
vytvořením sady základních osvědčení nejčastěji používaných v zadávacím
řízení (tj. obchodní rejstřík, registr živnostenského podnikání, rejstřík trestů,
registr dlužníků státu)
E. Opatření související s elektronickým uzavíráním smluv
1. Vytvořit metodický postup pro elek- Ministerstvo informatiky ve spolupráci
tronické uzavírání smluv a komuniko- s ministerstvem pro místní rozvoj
vat ho směrem k zadavatelům a dodavatelům s cílem odstranit psychologické bariéry při činění právních úkonů
elektronicky
F. Opatření související s elektronickým podepisováním při přeshraničním styku
1. Vytvořit metodický postup pro po- Ministerstvo informatiky ve spolupráci
užívání elektronického podpisu při s ministerstvem pro místní rozvoj
přeshraničním styku ve vazbě na jednotlivé členské státy EU
2. Informační kampaň na podporu zvyšo- Ministerstvo pro místní rozvoj ve spoluvání povědomí o elektronickém pod- práci s ministerstvem informatiky
pisu a jeho mezinárodních aspektech
při zadávání veřejných zakázek
G. Opatření související s elektronickým podáváním objednávek
1. Vytvořit technickou speciﬁkaci pro Ministerstvo informatiky ve spolupráci
objednávkové systémy ve vazbě na s ministerstvem pro místní rozvoj
výstupy evropských standardizačních
projektů
2. Doporučit v době ukončení evrop- Ministerstvo pro místní rozvoj
ských standardizačních projektů vládě
ČR postup pro využívání elektronických objednávkových systémů v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek v ČR
H. Opatření související s elektronickou výměnou účetních dokladů
1. Vytvořit technickou speciﬁkaci pro Ministerstvo informatiky ve spolupráci
elektronickou fakturaci ve vazbě na s ministerstvem pro místní rozvoj
výstupy evropských standardizačních
projektů
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Do 30.9.2006

Do 31.12.2006

Do 30.6.2006

Do 31.12.2006

Do 31.12.2006

Do 31.12.2006

Do 31.12.2006

Do 31.12.2010

K datu oﬁciálních výstupů z evropských
standardizačních projektů

Do 31.12.2010
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2. Vytvořit metodiku pro používání elek- Ministerstvo ﬁnancí ve spolupráci s mi- Do 30.6.2006
tronických faktur, která bude následně nisterstvem informatiky
komunikována směrem k zadavatelům
a dodavatelům s cílem odstranit psychologické bariéry při elektronickém
zúčtovacím styku
I. Opatření související s dlouhodobým ukládáním a archivací elektronických dokumentů
Do 30.6.2008
1. Připravit analýzu právního prostředí Ministerstvo vnitra
pro dlouhodobé ukládání a archivaci
elektronických dokumentů
2. Připravit analýzu technologických Ministerstvo vnitra
Do 30.6.2008
a technických možností realizace
dlouhodobého ukládání a archivace
elektronických dokumentů
3. Navrhnout další kroky k zajištění Ministerstvo vnitra ve spolupráci s minis- Do 30.6.2008
právní validity u dlouhodobě ukláda- terstvem spravedlnosti
ných a archivovaných elektronických
dokumentů - např. analýza vhodnosti
institutu elektronického notáře či jiných řešení
Do 30.6.2008
4. Navrhnout legislativní změny a připra- Ministerstvo vnitra
vit související metodiky pro realizaci
dlouhodobého ukládání a archivace
elektronických dokumentů
5. Vytvořit Národní digitální archiv
Ministerstvo vnitra
Do 31.12.2010
J. Opatření související s podporou procesů, které povedou ke zvýšení úspor z elektronického zadávání
1. Zpracovat analýzu prostoru pro agre- Ministerstvo pro místní rozvoj ve spo- Do 31.12.2006
gaci poptávek na úrovni ČR, sektorů, lupráci se Správou státních hmotných
velkých zadavatelů, se zohledněním rezerv
institutu centrálního zadavatele – realizace šetření s cílem zmapovat prostor pro agregaci
Do 31.12.2006
2. Vymezit komodity vhodné pro elek- Ministerstvo pro místní rozvoj
tronický nákup a poskytnout zadavatelům cílenou podporu k přechodu
na elektronické zadávání veřejných
zakázek u těchto komodit – provedení kategorizace komodit a přiřazení
vhodných elektronických postupů
3. Připravit demonstrátory na mode- Ministerstvo pro místní rozvoj ve spo- Do 30.6.2007
lové používání rámcových smluv lupráci se Správou státních hmotných
a zpřístupnit je zadavatelům. Zpraco- rezerv
vat metodiku pro hodnocení kvality
a úplnosti plnění u veřejných zakázek
zadávaných na základě rámcových
smluv, a to i se zohledněním rámcových smluv zadávaných centrálními
zadavateli
4. Připravit pilotní projekt s centrálním Ministerstvo pro místní rozvoj ve spo- Do 30.6.2007
zadavatelem zaměřený na elektronický lupráci se Správou státních hmotných
nákup komodit v portfoliu centrálního rezerv
zadavatele. Součástí pilotního projektu bude vznik metodiky standardizace
a agregace poptávky u vybraných komodit a návrh informačního systému
pro agregaci poptávek zadavatelů
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K. Opatření související se sdílením zkušeností a osvědčených postupů s orgány EU a členskými státy EU
Do 30.6.2006
1. Zajistit prezentaci Národního plánu Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci PPN (Public Procurement Network)
Průběžně
2. Získat zkušenosti z jednotlivých člen- Ministerstvo pro místní rozvoj
ských států EU k oblastem, které budou implementovány na základě Národního plánu
L. Opatření související se zapojením ČR do iniciativ EU
1. Zlepšit spolupráci resortů při sdílení Ministerstvo pro místní rozvoj s věcně Do 30.6.2006
dat z účasti na evropských iniciativách příslušnými resorty
a při prosazování společné agendy
2. Rozpracovat strategii ČR v oblasti Ministerstvo pro místní rozvoj s věcně Do 30.6.2006
elektronizace zadávání veřejných za- příslušnými resorty
kázek formulovanou Národním plánem do konkrétních opatření, které
bude ČR prosazovat v evropských
iniciativách
M. Úkoly spojené s implementací Národního plánu
Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,o
1. Ustavit řídicí skupinu pro implemen- Ministerstvo pro místní rozvoj
taci Národního plánu složenou ze záveřejných zakázkách, tj. do 30.6.2006
stupců všech věcně příslušných resortů
2. Sestavit seznam nejvýznamnějších za- Ministerstvo pro místní rozvoj
Do 31.12.2006
davatelů v ČR, u nichž ﬁnanční objem
zadaných veřejných zakázek v roce
2005 přesáhl 100 mil. Kč. Poskytnout
těmto zadavatelům metodickou podporu při zpracování individuálních
plánů zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek jednotlivými
zadavateli
3. Zahrnout oblast vzdělávání v oblas- Ministerstvo pro místní rozvoj
Do účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.,o
ti elektronického zadávání veřejných
veřejných zakázkách, tj. do 30.6.2006
zakázek do systému vzdělávání o veřejných zakázkách realizovaných ministerstvem pro místní rozvoj
4. Připravit samostatný vzdělávací mo- Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolu- Do 31.10.2006
dul o elektronickém zadávání veřej- práci s ministerstvem informatiky a miných zakázek
nisterstvem vnitra
5. Zprovoznit Portál o veřejných zakáz- Ministerstvo pro místní rozvoj
Do 31.12.2006
kách
Průběžně
6. Podporovat informačními akcemi Ministerstvo pro místní rozvoj
zaměřenými na zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek
a poradenstvím zadavatele i dodavatele v oblasti zavádění elektronického
zadávání veřejných zakázek do praxe
Do 30.6.2006
7. Vytvořit adekvátní systém získávání Ministerstvo pro místní rozvoj
informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících
s elektronickým zadáváním veřejných
zakázek a informací od jednotlivých
zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik
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Částka 4

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. května 2006 č. 508
ke Zprávě o postupu naplňování Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb
Vláda

2. ministru vnitra

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o postupu naplňování Strategie podpory dostupnosti
a kvality veřejných služeb, obsaženou v části III materiálu č.j.
649/06;
II. s c h v a l u j e
návrh věcného řešení informačního systému o dostupnosti
a kvalitě veřejných služeb na bázi mapového serveru, uvedený
v materiálu č.j. 649/06;

a) utvořit pracovní skupiny za účasti zástupců příslušných
ministerstev, krajů a obcí za účelem upřesnění obsahu
věcného řešení informačního systému pro jednotlivé
druhy veřejných služeb,
b) předložit vládě do 30. září 2007 zprávu o postupu naplňování Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných
služeb včetně informace o postupu příprav na vytvoření
informačního systému veřejných služeb a pilotního projektu Charta pro občana,
c) pilotně ověřit do 30. září 2007 návrh věcného řešení
informačního systému o dostupnosti a kvalitě veřejných
služeb na bázi mapového serveru,

III. u k l á d á
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů
a) jmenovat zástupce do pracovních skupin pro upřesnění
obsahu věcného řešení informačního systému pro jednotlivé druhy veřejných služeb,

d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
3. ministru pro místní rozvoj analyzovat problematiku a zvážit přípravu případné legislativní úpravy horské záchranné
služby a vodní záchranné služby.

b) umožnit při vytváření informačního systému o veřejných
službách sdílení dat z resortních databází, případně upravit sběr dat tak, aby vypovídací schopnost ukazatelů byla
relevantní,

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

c) předložit do 30. června 2007 podle jednotné osnovy
informaci ministru vnitra o stavu řešení problematiky
veřejných služeb v rámci řízeného resortu,

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. května 2006 č. 512
o Zásadách pro zřizování záložních krizových pracovišť
Vláda

III. d o p o r u č u j e

I. s c h v a l u j e

guvernérovi České národní banky, vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, vedoucímu Kanceláře Senátu
Parlamentu České republiky, prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu, primátorovi hlavního města Prahy, hejtmanům
a starostům obcí zabezpečit realizaci Zásad.

Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť, uvedené
v části III materiálu č.j. 610/06 (dále jen „Zásady“);
II. u k l á d á
1. ministru obrany
a) vydat Zásady do 9. června 2006,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
2. vedoucím orgánů krizového řízení, ředitelům Bezpečnostní
informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace
realizovat Zásady;

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
ředitelé Bezpečnostní informační služby,
Úřadu pro zahraniční styky a informace,
vedoucí ostatních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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Částka 4

ZÁSADY PRO ZŘIZOVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH KRIZOVÝCH PRACOVIŠŤ
(znění schválené usnesením vlády České republiky č. 512 ze dne 10. května 2006)

OBSAH:
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

ÚVOD
VYMEZENÍ POJMŮ
ZÁSADY ZŘIZOVÁNÍ záložních krizových pracovišť
Záložní krizové pracoviště – nechráněné (ZKPN)
Záložní krizové pracoviště – chráněné (ZKPCH)
OPATŘENÍ SPOJENÁ S REALIZACÍ ZÁSAD
ZÁVĚR

Příloha č. 1:
ROZSAH VYBAVENOSTI ZÁLOŽNÍCH KRIZOVÝCH PRACOVIŠŤ - CHRÁNĚNÝCH
1. ÚVOD

3.1. Záložní krizové pracoviště – nechráněné (ZKPN)

Cílem materiálu je stanovit zásady pro zřizování záložních
krizových pracovišť a upřesnit možný způsob jejich využití
prezidentem republiky, vládou, ministerstvy, jinými ústředními
správními úřady a Českou národní bankou, jinými správními
úřady1), orgány krajů, ostatními orgány s územní působností,
orgány obcí, Kanceláří Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Kanceláří Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, Kanceláří prezidenta republiky,
Nejvyšším kontrolním úřadem, Úřadem pro zahraniční styky
a informace, krajskými úřady, obecními úřady a základními
složkami integrovaného záchranného systému (dále jen „subjekt“) pro řešení nevojenských i vojenských krizových situací.
Eliminovat možná rizika vyplývající ze soukromého vlastnictví
objektů, ve kterých jsou záložní krizová pracoviště zřízena
a stanovit rozsah vybavenosti záložních krizových pracovišť.

Subjekty zajišťují přípravu na řešení mimořádné události2)
a krizové situace3) a odpovídají za to, aby při jejich vzniku byl
zajištěn chod subjektu. V případě, že nebude možné využít
hlavní krizové pracoviště se nezbytný chod subjektu zajišťuje
ze záložního krizového pracoviště. Rozhodnutí o počtu ZKPN
(jednoho nebo více) a jejich dislokaci u všech subjektů náleží
statutárnímu zástupci.
Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky
se doporučuje vytipovat dostatečný počet ZKPN na území
České republiky tak, aby při vzniku krizové situace byla možná činnost minimálně na jednom z nich. Kancelář Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a Kancelář Senátu
Parlamentu České republiky ve spolupráci s Ministerstvem
obrany a Ministerstvem vnitra k tomu navrhne způsob řešení
i s ohledem na organizaci činnosti těchto orgánů za stavu ohrožení státu a válečného stavu (např. při projednávání a přijímání
zákonů apod.), vyplývající z Návrhu optimalizace současného
bezpečnostního systému ČR v této oblasti4).
Pro činnost orgánů krajů nebo orgánů obcí se doporučuje
vytipovat jedno nebo více ZKPN. Rozhodnutí o jejich počtu
a dislokaci náleží hejtmanovi kraje (primátorovi hlavního města Prahy) nebo starostovi obce.
Pro potřeby obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se využívají záložní krizová pracoviště, která jsou již
vybudována nebo vytipována pro potřeby řešení nevojenských
krizových situací, pokud splňují dále uvedené podmínky.
Výběr místa dislokace ZKPN vychází z analýzy rizik vzniku
mimořádných událostí a krizových situací pro dané správní
území; tato se vytipovávají nebo umisťují v objektech mimo
prostory předpokládaného ohrožení, s dostatečnou dopravní dostupností, podle potřeby a podmínek pokud možno mimo velká
osídlená a průmyslová centra. Tím se zabezpečuje, že ZKPN
nebudou vystaveny hrozbám a rizikům jako hlavní pracoviště.

2. VYMEZENÍ POJMŮ
Pojmy z oblasti krizového řízení vztahující se k záložním krizovým pracovištím (nechráněným i chráněným) jsou uvedeny
v „Terminologickém slovníku pojmů z oblasti krizového řízení
a plánování obrany státu“, schváleném usnesením Výboru pro
obranné plánování č. 3 ze dne 16. září 2004 a vydaném Ministerstvem vnitra.
Pro účely tohoto materiálu je vymezen pojem:
Záložní krizové pracoviště (ZKP)
Náhradní pracoviště (objekt) předurčené pro umístění nezbytného počtu pracovníků daného subjektu zajišťujících jeho
činnosti za situací, kdy při řešení nevojenských i vojenských
krizových situací nebude možné využívat hlavní krizové pracoviště. Záložní krizové pracoviště může být nechráněné nebo
chráněné.
3. ZÁSADY ZŘIZOVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH KRIZOVÝCH
PRACOVIŠŤ
Údaje o záložních krizových pracovištích se uvádí v krizovém plánu nebo v dílčím plánu obrany zpracovatele.

1) správními úřady se rozumí samostatně zřizované úřady státu z organizačního hlediska
2) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
4) tabulka č. 1 části III materiálu čj. 1455/05 schváleného usnesením
vlády č. 1214 ze dne 21. září 2005 k optimalizaci současného bezpečnostního systému ČR
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Při výběru objektů se upřednostňují objekty ve vlastnictví
jednotlivých subjektů a ve vlastnictví státu, k tomu poskytne
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra součinnost.
Objekty ZKPN se vybavují tak, aby činnost příslušného
subjektu byla na tomto pracovišti zabezpečena. Náhradní objekt musí splňovat podmínky pro využití komunikačních a informačních systémů, pro umístění vyváženého materiálu, pro
uložení potřebné dokumentace a pro zabezpečení provozních
a základních osobních potřeb pracovníků příslušného subjektu.
Při rekognoskaci a následně v termínech určených subjektem
jsou ve vytipovaných objektech tyto podmínky prověřovány.
S dislokací ZKPN seznamovat jen nezbytný (potřebný) počet
osob.
3.2. Záložní krizové pracoviště – chráněné (ZKPCH)
Pro činnost prezidenta republiky, vlády, Bezpečnostní rady
státu, Ústředního krizového štábu, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra při řešení vojenských situací se využívají již
v gesci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra vybudovaná
ZKPCH. Jedná se o speciální utajovaná a komplexně chráněná
pracoviště, která lze využít i při řešení nevojenských krizových
situací, jen je-li to nezbytně nutné.
Pro činnost orgánů krajů, orgánů obcí, ostatních subjektů
nebo jejich krizových štábů se doporučuje využít již dříve
vybudovaná chráněná pracoviště a dále chráněná pracoviště
uvedená v části III materiálu čj. D59/2003 k usnesení vlády ze
dne 19. března 2003 č. 289/D. Při výběru pracovišť poskytne
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra nezbytnou součinnost.
Rozhodnutí o využívání těchto pracovišť náleží hejtmanovi
(primátorovi hlavního města Prahy) nebo starostovi obce nebo
příslušnému statutárnímu zástupci daného subjektu.
S dislokací ZKPCH seznamovat omezený počet prověřených5) a zvlášť vybraných osob.
Doporučený rozsah vybavenosti ZKPCH je uveden v příloze
č. 1.
4. OPATŘENÍ SPOJENÁ S REALIZACÍ ZÁSAD
a) Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra v součinnosti
se všemi subjekty do konce roku 2006 zpracovat a dále aktualizovat „Souhrnné přehledy záložních krizových pracovišť“
vytipovaných i vybudovaných pro řešení vojenských i nevojenských krizových situací. Na základě vyžádání poskytnou
příslušné subjekty podklady pro zpracování souhrnných
přehledů.
b) Ministerstvem obrany ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
poskytovat subjektům nezbytnou součinnost při realizaci
těchto zásad a koordinovat využití vybudovaných chráněných pracovišť uvedených v části III materiálu čj. D59/2003
k usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 289/D a v části
III materiálu čj. V29/2004-PO/PRE k usnesení BRS ze dne
13. prosince 2004 č. 21.
c) Ministerstvem obrany zpracovat studii „Mobilní záložní
krizové pracoviště ústředního správního úřadu“. Ve studii
5) podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti
6) § 6 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
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posoudit možnost zřízení mobilních záložních krizových
pracovišť s využitím moderních technologií s cílem uspořit
ﬁnanční prostředky potřebné k budování a provozování
stacionárních ZKPCH. Na základě výsledků studie případně
změnit ﬁlozoﬁi budování záložních pracovišť. Návrhy možného řešení předložit BRS do konce roku 2008.
d) Ministerstvem vnitra zpracovat studii „Mobilního předsunutého pracoviště krizového štábu“. Návrhy možného řešení
předložit BRS do konce roku 2008.
e) Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Ministerstvem informatiky a Ministerstvem obrany do konce roku 2008
navrhnout využití komunikačního a informačního systému
umožňujícího přenos utajovaných informací mezi ZKP při
řešení nevojenských a vojenských krizových situací. Vyřešit
vztah s vládním utajeným spojením.
5. ZÁVĚR
Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť vytvářejí
podmínky zabezpečení základních funkcí státu při řešení nevojenských a vojenských krizových situací. Opatření provedená
v souvislosti s vytipováním nebo se zřízením záložních krizových pracovišť do doby vydání těchto zásad zůstávají v platnosti, pokud jsou v souladu se zásadami uvedenými v tomto
materiálu.
Na realizaci opatření stanovených těmito zásadami plánují
ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka ﬁnanční prostředky ve svých kapitolách rozpočtu6). Ostatní
subjekty podle svého rozhodnutí si plánují ﬁnanční prostředky
ve svých rozpočtech.
Pokud při realizaci těchto zásad nebudou využita již vybudovaná chráněná pracoviště uvedená v části III materiálu čj.
D59/2003 k usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 289/D
a v části III materiálu čj. V29/2004-PO/PRE k usnesení BRS
č. 21 ze dne 13. prosince 2004 postupovat podle závěrů obsažených v těchto materiálech.
Příloha č. 1
ROZSAH VYBAVENOSTI ZÁLOŽNÍCH KRIZOVÝCH
PRACOVIŠŤ - CHRÁNĚNÝCH
Pro zabezpečení činnosti příslušného subjektu se doporučuje
budovat a vybavit ZKPCH podle těchto zásad:
– uplatňovat bezpečnostní opatření s důrazem na objektovou
bezpečnost;
– uplatňovat ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti;
– realizovat opatření ke střežení a ochraně objektu (osoby,
technické prostředky);
– umístit ve stálém, tlakově odolném úkrytu s třídou odolnosti
minimálně 4, doporučená je třída odolnosti 3:
• těsnost proti přetlaku v čele tlakové vlny minimálně 0,1
MPa,
• hmotnost 1m2 obvodové konstrukce stěn a stropů proti
účinkům pronikavé radiace minimálně 2 t / m2,
• možnost hermetického uzavření celého ZCHP;
– vybavit protitlakovými dveřmi u hlavního vchodu;
– vytvořit plynotěsný hermetický předěl proti venkovní atmosféře;
– vybavit prostředky pro provádění dekontaminace (odmoření,
dezaktivace) příchozích osob;
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– vybavit ochrannými prostředky pro pobyt mimo pracoviště
(ochranné masky, ochranné oděvy pro 1 pracovníka z 10);
– vybavit prostředky pro měření stupně zamoření a úrovně
radiace;
– vybavit kanalizací a drenáží s tlakovou a plynotěsnou ochranou (jímky a čerpadla);
– vybavit nouzovým východem (nad 100 osob dvěma nouzovými východy);
– počítat s minimální dobou pobytu 72 hodin;
– vybavit ﬁltračně ventilačním zařízením s příslušnými parametry, schopným ﬁltrovat především otravné látky, radioaktivní látky, biologické látky a nebezpečné průmyslové
chemické látky:
• režimy větrání, ﬁltroventilace, izolace a regenerace,
• množství vzduchu na jednu osobu minimálně 10 m3/
hod.,
• provoz izolace a regenerace musí být v součtu minimálně
8 hodin,
• minimální přetlak při provozu ﬁltroventilace 30 Pa (při
uzavření všech otvorů včetně vzduchotechniky a kanalizace);
– zabezpečit zásobu stlačeného vzduchu a technických plynů;
– zabezpečit hlavní a náhradní zdroj elektrické energie;
– zabezpečit vytápění a ventilaci, případně klimatizaci;
– zajistit zdravotní péči;
– zabezpečit samostatný nezávislý zdroj vody (pitná voda 3 litry na osobu a den, užitková voda 12 litrů na osobu a den);
– zabezpečit minimálně 2m2 pracovní plochy na jednu osobu;
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– zajistit prostory:
• pro technické zázemí (pro skladování materiálu, pro stravování, pro dekontaminaci osob),
• pro první pomoc (včetně prostoru pro karanténu),
• pro osobní hygienu a odpočinek,
• pro sociální zařízení;
– vybavit stavebně – ubytovacím a kancelářským materiálem;
– zabezpečit komunikace a spojení prostřednictvím:
• veřejných komunikačních sítí elektronických komunikací
s ohledem na možnost lokalizace radiokomunikačních
služeb (např. mobilní telefony),
• speciálního radiového, případně speciálního radioreléového spojení s ohledem na možnost lokalizace,
• potřebný počet zařízení pro přenos utajovaných dat (např.
SECTEL, KRYFAX, CRONOS apod.);
– vybavit potřebným počtem zařízení pro přenos neutajovaných dat (telefonní přístroj, fax, PC);
– vybavit vnitřním rozhlasem na pracovištích a podle možností
i zařízením k přenášení videokonferencí;
– umožnit skladování:
• potravin,
• materiálu potřebného pro činnost pracoviště (zdroje, svítilny, zdravotnické potřeby, kancelářské potřeby, prostředky
pro úklid, atd.);
– umožnit ukládání materiálu osobní potřeby (osobní prádlo,
prostředky osobní hygieny, léky, peníze, doklady - občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz,
atd.).

Částka 4

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. května 2006 č. 561
o Politice územního rozvoje České republiky
Vláda

zastoupením dotčených krajů k prověření reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe
a předložit vládě do 31. prosince 2007 doporučení této komise;

I. s c h v a l u j e
Politiku územního rozvoje České republiky, obsaženou v části
III. materiálu č.j. 661/06 (dále jen „Politika“);

III. d o p o r u č u j e

II. u k l á d á

1. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů

a) při pořizování územně plánovací dokumentace a při zpracování koncepčních dokumentů zohledňovat Politiku,

a) zohledňovat Politiku při zpracování koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev a úřadů,

b) spolupracovat s členy vlády a vedoucími ostatních ústředních správních úřadů

b) plnit úkoly stanovené Politikou,

ba) při plnění úkolů stanovených Politikou,

c) spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj na vypracování Zprávy o uplatňování Politiky,

bb) při zpracování Zprávy o uplatňování Politiky,
c) spolupracovat s členy vlády v meziresortní komisi k prověření reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního
spojení Dunaj-Odra-Labe,

2. ministru pro místní rozvoj
a) ve spolupráci s dotčenými ministry a vedoucími ostatních
ústředních správních úřadů předložit vládě do 31. prosince 2008 Zprávu o uplatňování Politiky a aktualizovaný
návrh Politiky,

2. starostům obcí při pořizování územně plánovací dokumentace obcí a při zpracování koncepčních dokumentů zohledňovat Politiku.

b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,

Provedou:
členové vlády,vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

3. ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s místopředsedou
vlády a ministrem dopravy, ministry životního prostředí
a zemědělství ustanovit společnou meziresortní komisi se

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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Částka 4

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. května 2006 č. 577
o využití bývalého objektu okresního úřadu U Staré sladovny č.p. 470, Nymburk
a poskytnutí dotace vybraným obcím s rozšířenou působností
úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí
s rozšířenou působností, v platném znění, a to zejména bod
5. citované přílohy,

Vláda
I. m ě n í
z důvodu veřejného zájmu cílovou dislokaci uvedenou v příloze č. 2 usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití
administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud
okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002
č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, ve
znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 852, usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2004 č. 46, usnesení vlády ze dne 21. dubna
2004 č. 385, usnesení vlády ze dne 2. června 2004 č. 547,
usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 892, usnesení vlády ze
dne 21. září 2004 č. 916, usnesení vlády ze dne 20. října 2004
č. 1007, usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168,
usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 428, usnesení vlády
ze dne 17. srpna 2005 č. 1010, usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1011, usnesení vlády ze dne 7. září 2005 č. 1138,
usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 a usnesení
vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1523, podle přílohy č. 1
tohoto usnesení;
II. s c h v a l u j e
1. ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324,
ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu
orgánů státní správy v otázkách dislokace, ve znění usnesení vlády ze dne 1. února 2006 č. 107, majetkovou změnu
a konečnou dislokaci u objektu U Staré sladovny č.p. 470,
Nymburk, s pozemkem tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení s tím, že při uzavírání smlouvy o bezúplatném
převodu vybraných nemovitostí z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce s rozšířenou působností Nymburk
budou respektovány podmínky uvedené v příloze č. 2 usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235, o bezúplatném
převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních

2. navržené řešení situace vybraných obcí s rozšířenou působností, obsažené v části B) předkládací zprávy materiálu č.j.
721/06;
III. u k l á d á
1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí
1. zabezpečit ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových realizaci bodu II/1
tohoto usnesení,
2. v návaznosti na bod II/2 tohoto usnesení uvolnit v průběhu roku 2006 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, ﬁnanční prostředky ve výši 23,929 mil. Kč na dořešení podmínek pro
výkon státní správy obcí s rozšířenou působností a rozdělit
je tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení s tím,
že ﬁnanční prostředky budou podléhat režimu určenému
pro poskytování účelových dotací v souladu se zákonem č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů,
3. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr ﬁnancí,
generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

470

U Staré sladovny

Nymburk

Nymburk

60000

60000

LV
číslo

st. 99/2

st. 99/4**

Číslo
parcely

Česká školní inspekce
Volná kapacita

UZSVM
30

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Město Nymburk
38
Volná kapacita
Název

IČ

Předávající
Název

IČ
00239500

Přejímající

38
bezúplatný
UZSVM 69797111 Město Nymburk
převod
0
17 +
Zůstává v
zázemí příslušnosti
3
hospodařit
UZSVM
0

Počet

Majetkové
změny

** Stavební parcela č. 99/4 byla oddělena dle geometrického plánu č. 2462-94/2003 ze dne 15.prosince 2003 ze stavební parcely č. 99/2 a pp. č. 111/4. Výměra stavební parcely č.p. 99/4 je 195m2.

* Jedná se o přístavbu k domu č.p. 470, kolaudovanou v r. 1998, které bude přiděleno samostatné č.p. 390.

470*

U Staré sladovny

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území

Bezúplatný převod a konečná dislokace u vybraných administrativních objektů s pozemky na území města Nymburk

PŘÍLOHA Č. 1
k usnesení vlády
ze dne17. května 2006 č. 577

Částka 4
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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Částka 4

PŘÍLOHA Č. 2
k usnesení vlády
ze dne 17. května 2006 č. 577
Obec
Benešov
Příbram
Přerov
Strakonice
Celkem

Dotace v mil. Kč
1,149
1,894
4,681
16,205
23,929

Částka 4

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. května 2006 č. 607
o zajištění širší účasti studentů z České republik na studiu College of Europe
Vláda
I. s c h v a l u j e
způsob zajištění širší účasti studentů z České republiky na
studiu College of Europe, uvedený v části III materiálu č.j.
758/06;

2. ministru vnitra předložit vládě do 30. dubna 2006 návrh na zajištění širší účasti studentů z České republiky
při studiu na College of Europe.“,
b) prováděcí doložka uvedeného usnesení doplňuje slovy
„vedoucí Úřadu vlády“;
V. u k l á d á

II. s o u h l a s í
s každoročním poskytováním nejvýše deseti vládních stipendií
určených pro studium zaměstnanců ve správních úřadech, zaměstnanců v dalších organizačních složkách státu a úředníků
územních samosprávných celků na College of Europe, kteří
splní podmínky uvedené v bodě I tohoto usnesení;

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí zvýšit, počínaje
rokem 2007, rozpočet výdajů rozpočtové kapitoly Úřadu
vlády o ﬁnanční prostředky ve výši 84 000,- EUR pro poskytnutí pěti vládních stipendií a promítnout tuto částku do
výdajových rámců na další léta,
2. vedoucímu Úřadu vlády

III. z r u š u j e
ke dni 30. září 2006
1. usnesení vlády ze dne 3. července 2002 č. 707, o ﬁnančním
zajištění zaměstnanců ve správních úřadech na vybraném
postgraduálním studiu,
2. usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 353, o změně
usnesení vlády ze dne 3. července 2002 č. 707, o ﬁnančním
zajištění zaměstnanců ve správních úřadech na vybraném
postgraduálním studiu;
IV. m ě n í
ke dni 1. října 2006
1. usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 277, o členství České republiky ve správní radě College of Europe v Bruggách,
tak, že zrušuje bod II/2 a 3 tohoto usnesení,
2. usnesení vlády ze dne 5. dubna 2006 č. 359, k Vyhodnocení prvního funkčního období zástupce České republiky ve
správní radě College of Europe a o jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro druhé funkční období,
tak, že se
a) bod III uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní:

a) koordinovat, počínaje dnem 1. října 2006, spolupráci
s College of Europe za Českou republiku podle bodu I
tohoto usnesení,
b) provádět, počínaje rokem 2007, v rámci schváleného
rozpočtu úhradu nejvýše deseti vládních stipendií podle
bodu II tohoto usnesení ve výši odpovídající poplatku
požadovanému College of Europe pro daný akademický
rok, a to na účet College of Europe nejpozději do 30. září
příslušného roku za ty studenty, kteří splní podmínky
podle bodu I tohoto usnesení,
3. vedoucímu Úřadu vlády vypracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a ministrem vnitra a do 30. listopadu 2006 vydat metodický pokyn, kterým se stanoví vzorová dohoda o zvýšení kvaliﬁkace
v souvislosti se studiem na College of Europe,
4. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministrům
zahraničních věcí a vnitra podílet se na spolupráci s College of Europe při zajišťování studia včetně jeho propagace
způsobem uvedeným v bodě I tohoto usnesení,
5. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

„III. u k l á d á

VI. d o p o r u č u j e

1. vedoucímu Úřadu vlády uhradit každoročně do 31.
srpna členský příspěvek České republiky správní radě
College of Europe tak, jak je uvedeno v bodě I/4 usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 277, o členství
České republiky ve správní radě College of Europe
v Bruggách,

hejtmanům, starostům obcí a měst, primátorům statutárních
měst, starostům městských obvodů nebo městských částí,
územně členěných statutárních měst a starostům městských
částí hlavního města Prahy a primátoru hlavního města Prahy
podílet se na propagaci informací o možnosti studia na College
of Europe způsobem uvedeným v bodě I tohoto usnesení.
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Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr ﬁnancí,
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
ministři zahraničních věcí, vnitra,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
vedoucí Úřadu vlády

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

Částka 4

Částka 4
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. května 2006 č. 622
o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky

Vláda
I. m ě n í
z důvodu veřejného zájmu usnesení vlády ze dne 19. června
2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu,
využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády
ze dne 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů
Pardubického kraje, ve znění usnesení vlády ze dne 3. září
2003 č. 852, usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 46, usnesení vlády ze dne 21. dubna 2004 č. 385, usnesení vlády ze dne 2.
června 2004 č. 547, usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 892,
usnesení vlády ze dne 21. září 2004 č. 916, usnesení vlády ze
dne 20. října 2004 č. 1007, usnesení vlády ze dne 24. listopadu
2004 č. 1168, usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 428,
usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010, usnesení vlády
ze dne 17. srpna 2005 č. 1011, usnesení vlády ze dne 7. září
2005 č. 1138, usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406,
usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1523 a usnesení
vlády ze dne 17. května 2006 č. 577, a to přílohu č. 2 uvedeného
usnesení tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;
II. s c h v a l u j e
1. majetkové změny a konečné dislokace u vybraných budov
s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích tak,
jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení s tím, že při uzavírání smlouvy o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí
z vlastnictví České republiky do vlastnictví Občanského
sdružení Senior budou přiměřeně respektovány podmínky
uvedené v příloze č. 2 usnesení vlády ze dne 10. prosince
2003 č. 1235, o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností, ve znění
usnesení vlády ze dne 15. října 2004 č. 892, a dále s tím, že
objekt Fügnerova č.p. 355, Děčín, bude po dobu dvaceti
let ode dne nabytí užíván pouze pro potřeby Občanského
sdružení Senior,

d) objektu Klokotská č.p. 744, Tábor, na parcele č. 456
a pozemku č. 456, katastrální území Tábor, obec Tábor,
podle výsledku výběrového řízení,
e) objektu Jiráskovy sady č.p. 44, Příbram II, na parcele č.
98 a pozemku č. 98 a 99, katastrální území Příbram, obec
Příbram, podle výsledku výběrového řízení,
f) objektu budovy Dlouhá č.p. 97, Příbram III, na parcele č.
396 a pozemku č. 396 a 397, katastrální území Příbram,
obec Příbram, podle výsledku výběrového řízení,
g) objektu Dlouhá č.p. 81, Příbram III, na parcele č. 387
a pozemku č. 387, katastrální území Příbram, obec Příbram, podle výsledku výběrového řízení,
h) objektu Husova č.p. 74, Semily, na parcele č. 29 a pozemku č. 23, 29 a 30, katastrální území Semily, obec Semily,
podle výsledku výběrového řízení,
i) objektu Vrchlického č.p. 1813/14, Teplice, na parcele č.
1462 a pozemku č. 1462 a 1461, katastrální území Teplice, obec Teplice, podle výsledku výběrového řízení,
j) objektu Dolní č.p. 3107, Havlíčkův Brod, na parcele č.
4858, katastrální území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův
Brod, podle výsledku výběrového řízení,
k) objektu Horní č.p. 2002, Havlíčkův Brod, na parcele stp.
č. 250 a pozemku stp. č. 250, katastrální území Havlíčkův
Brod, obec Havlíčkův Brod, podle výsledku výběrového
řízení;
III. u k l á d á
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí zabezpečit ve
spolupráci s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových realizaci bodu II tohoto usnesení,

2. prodej:
a) objektu Chýnovská č.p. 2880, Tábor, na parcele č. 5285/
14 a č. 5285/15, katastrální území Tábor, obec Tábor,
podle výsledku výběrového řízení,
b) objektu Kvapilova č.p. 2289, Tábor, na parcele č. 1812
a pozemku č. 1812, katastrální území Tábor, obec Tábor,
podle výsledku výběrového řízení,
c) objektu Farského č.p. 887, Tábor, na parcele č. 2464
a pozemku č. 2464, katastrální území Tábor, obec Tábor,
podle výsledku výběrového řízení,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní
správy spolupracovat s 1. místopředsedou vlády a ministrem
ﬁnancí a generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových při realizaci bodu II tohoto usnesení.
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Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,

Částka 4

generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

Děčín/Fügnerova

Ulice

355

Děčín

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území

60000

LV
číslo
2284

Číslo
parcely

1. Bezúplatný převod objektu po bývalém okresním úřadě Děčín
Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Občanské sružení
Senior
16
Volná kapacita
0

16

Počet

Název

IČ

Předávající

bezúplatný
UZSVM 69797111
převod

Majetkové
změny
Senior

Název

IČ
69411239

Přejímající

PŘÍLOHA
k usnesení vlády
ze dne 24. května 2006 č. 622

Částka 4
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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Zlín

3792
+ teplovod-ní
kanály

21

336

Zlín/
tř. Tomáše Bati

Beroun/
Pod Kaplankou

Rumburk 1/
U Parku

Rumburk

Beroun

Polná

91

Polná/
Žižkova

Blansko

1336/6

Blansko/
Seifertova

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území

60000

60000

60000

60000

60000

LV
číslo

2551

st. 332/1
2305/8

st. 4439

st. 145

st. 1420

Číslo
parcely

0
31

Volná kapacita
Město Beroun

Volná kapacita

Okresní správa sociálního zabezpečení
Krajská veterinární
správa

Volná kapacita

19

34

Úřad práce Zlín

0

6

13

0

16

161

Okresní správa soc.
zabezp.

Úřad práce v Brouně

2

Czechinvest

47

3

Česká inspekce ŽP
1

6

Ministerstvo vnitra

324

83

Statutární město Zlín

Státní fond ŽP

34

0

0
5

28

0*
5

Počet

ÚZSVM

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Úřad práce Blansko
Cizinecká policie
33
Katastrální úřad pro
Jihomoravský kraj
Volná kapacita
Úřad práce v Jihlavě
5
Volná kapacita
Název

IČ

Předávající
Název

změna příslušnosti UZSVM 69797111
hospodařit

změna příslušnosti UZSVM 69797111
hospodařit

změna příslušnosti UZSVM 69797111
hospodařit

změna příslušnosti UZSVM 69797111
hospodařit

Česká správa
sociálního zabezpečení

Úřad práce v
Brouně

Česká správa
sociálního zabezpečení

Úřad práce v
Jihlavě

IČ

00006963

00662348

00006963

00558231

00213730

Přejímající

změna příKatastrální úřad
slušnosti UZSVM 69797111 pro Jihomoravhospodařit
ský kraj

Majetkové
změny

2. Změny příslušnosti hospodařit a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích
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269

Kroměříž

60000

st. 689/1
Volná kapacita

52
0

5*

41 +
zázemí
změna příslušnosti UZSVM 69797111
hospodařit

*

4

Poštovní

Příbram

Příbram

5294

60000

LV
číslo

4425/13
4425/25

415/2

Číslo
parcely

Volná kapacita

56

0

4*

52

0

Volná kapacita
MZe- Zem. agentura
a pozemkový úřad
Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy

4

Kancelář Senátu

4

120

Úřad práce v Příbrami
182

26

Obvodní báňský úřad
Státní rostlinolékařská správa

28

Počet

ÚZSVM

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy

V případě, že o prostory projeví zájem organizační složka státu, bude smluvní vztah ukončen.

145

nám. T.G. Masaryka

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území
Název

IČ

Předávající

změna příÚřad
slušnosti
práce v 00508675
hospodařit Příbrami

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

Majetkové
změny

3. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích na území města Příbram

* Úřad práce Blansko požádal o využití části suterénu pro archiv do doby přestěhování do vlastní budovy.

Kroměříž/
Kotojedská

Úřad práce v Kroměříži
Obchodní a hospodářská komora Kroměříž

Ministerstvo
zemědělství

Název

00020478

IČ

00567639

Přejímající

Úřad práce
v Kroměříži

Částka 4
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Teplice

708/5
+ garáž

bez čp/
čo

Husitská

Husitská
- zadní trakt
objektu č.p.708

60000

60000

60000

60000

LV
číslo

1054/1
1054/12

1064

1165
1166

Číslo
parcely

Volná kapacita

ÚZSVM
0***
0

0

0

120

Policie ČR
Volná kapacita

23**

Volná kapacita
120

5

Český statistický úřad
6

32

ÚZSVM
66

0

Volná kapacita

Policie ČR

5*

3

14

Počet

M. Švábová-MarS

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
MZe- Zem. agentura
a pozemkový úřad
Státní roslinolékař.
22
správa

* V případě, že o prostory projeví zájem organizační složka státu, bude smluvní vztah ukončen.
** V případě, že o volnou kapacitu neprojeví zájem organizační složka státu, bude nabídnuta k využití nestátním subjektům.
*** Jedná se o garáže a sklady umístěné v zadním traktu objektu Husitská č.p.708/5

Teplice

Teplice

1071/2

Teplice/
Husitská

Teplice

2421/66

Masarykova

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území
Název

IČ

Předávající

změna příslušnosti ÚZSVM 69797111
hospodařit
zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

změna příslušnosti ÚZSVM 69797111
hospodařit

Majetkové
změny

4. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích na území města Teplice

Ministerstvo
vnitra

Ministerstvo
zemědělství

Název

IČ

00007064

00020478

Přejímající
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1059/20

Šumperk

60000

LV
číslo

st. 4512

Číslo
parcely

50
2

Celní úřad
Ministerstvo vnitra

6*
0

Volná kapacita

2*

1*

Komerční nájem

Český zahrádkářský
svaz
Česká lékařská
komora

7

17*

Moravskoslezský kraj

151

19

ÚZSVM

Český statistický úřad

47

Počet

Město Šumperk

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy

* V případě, že o prostory projeví zájem organizační složka státu, bude smluvní vztah ukončen.

M. R. Štefánika

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

Majetkové
změny
Název

IČ

Předávající

5. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích na území města Šumperk

Název

Přejímající
IČ

Částka 4
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Svitavy-předměstí

366/6

370
371
373

Milady
Horákové

60000

60000

LV
číslo

st. 404
st. 403
st. 401

st.406

Číslo
parcely

2*

Volná kapacita

7
28

65

3

Krajská hygienická
stanice

Česká školní inspekce

Ministerstvo vnitra

3

ÚZSVM

0
22

19

19

Počet

MZe- Zem. agentura
a pozemkový úřad

Volná kapacita

ÚZSVM

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy

* V případě, že o volnou kapacitu neprojeví zájem organizační složka státu, bude nabídnuta k využití nestátním subjektům.

Svitavy-předměstí

Milady
Horákové

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území
Název

IČ

Předávající

změna příslušnosti ÚZSVM 69797111
hospodařit

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

Majetkové
změny

6. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích na území města Svitavy

Krajská hygienická stanice
Pardubického
kraje

Název

IČ

71009264

Přejímající
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2/1

Bráfova třída

Třebíč

Třebíč

60000

60000

LV
číslo

st. 229

st. 932

Číslo
parcely

Volná kapacita

0

19

MZe- Zem. agentura
a pozemkový úřad
19

1*

10

Počet

Volná kapacita

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Nejvyšší kontrolní
úřad
11

* V případě, že o volnou kapacitu neprojeví zájem organizační složka státu, bude nabídnuta k využití nestátním subjektům.

187/3

Sokolská

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území
Název

IČ

Předávající

změna příslušnosti ÚZSVM 69797111
hospodařit

změna příslušnosti ÚZSVM 69797111
hospodařit

Majetkové
změny

7. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích na území města Třebíč

Ministerstvo
zemědělství

Nejvyšší kontrolní úřad

Název

IČ

00020478

49370227

Přejímající

Částka 4
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189/10

Kosmonautů

Hodolany

Hodolany

60000

60000

LV
číslo

st. 1030

Číslo
parcely
st.2150
649/8
649/9
649/18

2
2**

Ministerstvo
pro místní rozvoj
Volná kapacita

13

7

1*

2*

44

238

7

13

3

39

Úřad práce Olomouc

MV ČR - dozorová
skupina
MŽP ČR - odbor výkonu státní správy

C.T.S. Studio

Katastrální úřad pro
Olomoucký kraj
Institut technické
inspekce
Státní energetická
inspekce
Ústav zdravotnic.
informací
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska

33

ÚZSVM

0
72

61

61

Počet

Město Olomouc

Volná kapacita

Město Olomouc ***

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Název

IČ

Předávající
Název

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

IČ

71185186

Přejímající

změna příKatastrální úřad
slušnosti ÚZSVM 69797111 pro Olomoucký
hospodařit
kraj

Majetkové
změny

* V případě, že o prostory projeví zájem organizační složka státu, bude smluvní vztah ukončen.
** V případě, že o volnou kapacitu neprojeví zájem organizační složka státu, bude nabídnuta k využití nestátním subjektům.
*** Záměrem je přemístit Katastrální úřad z obj. Kosmonautů do obj. Vejdovského směnou s městem. Část zaměstnanců města však v obj. Vejdovského zůstane.

189/2

Vejdovského

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území

8. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích na území města Olomouc
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1037

568

Na Morávce

Svatováclavská

Ulice

60000

60000

Uherské
Hradiště

LV
číslo

Uherské
Hradiště

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území

st. 750

St. 325/1

Číslo
parcely

25
2
0

Obl. inspektorát práce
Volná kapacita

3

Probační a mediační
služba
ÚZSVM

2

Ministerstvo vnitra

29

95

Okresní soud

Úřad práce

56

Město Uherské
Hradiště

212

0

Volná kapacita

32

Celní úřad Uherské
Hradiště
39

7

Počet

Česká školní inspekce

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Název

IČ

Předávající

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

Změna příslušnosti ÚZSVM 69797111
hospodařit

Majetkové
změny

Generální ředitelství cel

Název

IČ

71214011

Přejímající

9. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích na území města Uherské Hradiště
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1

Semily

60000

LV
číslo

120/1

Číslo
parcely

27

ÚZSVM

21
11*
2**

Komerční nájem
Volná kapacita

3

2

Úřad práce Semily

Státní zem. a intervenční fond
Probační a mediační
služba

2

29

MZe - Zemědělská
agentura a pozemkový úřad
122

3

Český statistický úřad

Ministerstvo vnitra

2

20

Počet

Státní rostl. správa

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Hasičský záchranný
sbor

* V případě, že o prostory projeví zájem organizační složka státu, bude smluvní vztah ukončen.
** V případě, že o volnou kapacitu neprojeví zájem organizační složka státu, bude nabídnuta k využití nestátním subjektům.

Semily/
Bítouchovská

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území

10. Konečná dislokace u vybraného objektu na území města Semily

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

Majetkové
změny
Název

IČ

Předávající
Název

Přejímající
IČ
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216

534

Velké náměstí

Žižkova

Ulice

Strakonice

Strakonice

Určení nemovitostí
Katastrální
č.p./č.o.
území

60000

60000

LV
číslo

st. 588/2

st. 91

Číslo
parcely

11. Využití vybraných objektů na území města Strakonice

Volná kapacita

Okresní státní zastup.

41
0

11

30

Okresní soud

1
0

28

16 +
zázemí

Počet

Volná kapacita

Ministerstvo vnitra

ÚZSVM

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Název

IČ

Předávající

změna příslušnosti ÚZSVM 69797111
hospodařit

zůstává v
příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

Majetkové
změny

Krajské státní
zastupitelství
České Budějovice

Název

IČ

00026026

Přejímající

Částka 4
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Částka 4

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 31. května 2006 č. 676
o Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013
Vláda

e) ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem
ﬁnancí zajistit při přípravě státních rozpočtů na léta 2007
- 2013 ﬁnanční prostředky na realizaci Koncepce podle
přílohy tohoto usnesení,

I. s c h v a l u j e
Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013, obsaženou v části III materiálu č. j. 700/06 (dále jen „Koncepce“);

f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,

II. u k l á d á
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní
správy spolupracovat s ministrem kultury při realizaci Koncepce;

1. ministru kultury
a) seznámit s Koncepcí hejtmany, primátora hlavního města
Prahy a primátory statutárních měst, představitele Svazu
měst a obcí a zástupce profesních organizací v oblasti
umění,
b) realizovat Koncepci ve spolupráci s ostatními členy vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy,
řediteli krajských úřadů a ředitelem Magistrátu hlavního
města Prahy,
c) zpracovat a předložit vládě průběžnou zprávu o plnění
Koncepce, a to

III. d o p o r u č u j e
hejtmanům, primátorům statutárních měst, starostům obcí
seznámit se s Koncepcí a využít ji při zpracování dokumentů
a naplňování záměrů v péči o umění v jejich působnosti.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
ředitelé krajských úřadů,
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

ca) do 31. března 2010,
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

cb) do 31. března 2012,
d) zpracovat a předložit vládě do 31. března 2014 závěrečnou zprávu o plnění Koncepce s návrhem na její aktualizaci,

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

Částka 4

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. června 2006 č. 687
o prodloužení přechodného období pro vybrané územní samosprávné celky
při užívání prostor v administrativních objektech po bývalých okresních úřadech
Vláda

II. u k l á d á

I. s o u h l a s í

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí zabezpečit ve
spolupráci s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových realizaci bodu I tohoto usnesení,

1. s prodloužením užívání prostor v administrativních objektech po bývalých okresních úřadech po 1. lednu 2007
u vybraných územních samosprávných celků tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení a s odpovídajícím posunutím
termínu pro realizaci cílových dislokací stanovených u uvedených objektů usnesením vlády ze dne 19. června 2002
č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu,
využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení
vlády ze dne 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních
problémů Pardubického kraje, ve znění usnesení vlády ze
dne 3. září 2003 č. 852, usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004
č. 46, usnesení vlády ze dne 21. dubna 2004 č. 385, usnesení
vlády ze dne 2. června 2004 č. 547, usnesení vlády ze dne 15.
září 2004 č. 892, usnesení vlády ze dne 21. září 2004 č. 916,
usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č.1007, usnesení vlády
ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168, usnesení vlády ze dne 13.
dubna 2005 č. 428, usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č.
1010, usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1011, usnesení
vlády ze dne 7. září 2005 č. 1138, usnesení vlády ze dne 2.
listopadu 2005 č. 1406, usnesení vlády ze dne 23. listopadu
2005 č. 1523, usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 577
a usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 622,
2. s uzavřením smluv o výpůjčce prostor v administrativních
objektech po bývalých okresních úřadech u těch obcí s rozšířenou působností, u kterých bylo užívání těchto prostor
předpokládáno i po 1. lednu 2007 (tj. delimitovaná funkční
místa jim nebyla pokryta ﬁnančním příspěvkem nebo převodem majetku z vlastnictví státu do vlastnictví obce) na
dobu delší, než je umožněno platnou právní úpravou, nejdéle
však do 31. prosince 2021, a to na základě výjimky povolené
Ministerstvem ﬁnancí podle § 27 odst. 4 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní
správy spolupracovat s 1. místopředsedou vlády a ministrem
ﬁnancí a generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových při realizaci bodu I tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Na vědomí:
hejtmani
Olomouckého kraje,
Pardubického kraje,
Středočeského kraje,
Ústeckého kraje,
Jihočeského kraje,
Jihomoravského kraje,
Moravskoslezského kraje,
Zlínského kraje,
Karlovarského kraje,
Vysočiny

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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PŘÍLOHA
k usnesení vlády
ze dne 7.června 2006 č. 687
ÚSC

Objekt

Počet
míst
27

Kladno

nám. 17. listopadu 2840

Nymburk

U staré sladovny č.p.470 (část objektu s novým č.p. 390)

38

Vyškov
Jihlava
Třebíč

Nádražní č.p. 238
Tolstého č.p.1914
Masarykovo nám. č.p.116/6 99

58
58

Chrudim

Pardubická č.p. 67
Pardubická č.p. 44

50
90

Bruntál

Nádražní č.p. 1115/20
Nádražní č.p. 1473/32

87
99

Karviná

Vsetín
Cheb

Mírová č.p.1429
Zakladatelská č.p. 974
T.G.M. č.p. 555/16
Smetanova č.p. 2017/4
Jasínkova č.p. 357/17
Smetanova č.p.2015/7
Smetanova č.p.3046/7a
Mostecká č.p.303
Ul. 26. dubna č.p. 21/4

36
131
19
34
archiv
34
28
56
81

Sokolov

Jednoty č.p. 654

83

Most

Radniční č.p. 1
Pionýrů č.p. 2921

56
27

Smetanova č.p. 533
Tolstého č.p. 1914, Jihlava
Pražská č.p. l27, Pelhřimov
Kraj Olomouc- M.R. Štefánika č.p. 1059/20, Šumký
perk
Kraj Pardubic- Nám. Republiky č.p. 12, Pardubice
ký

58
69
6
13

Přerov

Strakonice
Kraj Vysočina

107

Doba prodloužení
Do doby realizace bezúplatného převodu objektu Severní
č.p. 2952 z vlastnictví státu do vlastnictví města, nejdéle
do 31.12.2007.
Do doby realizace bezúplatného převodu objektu č.p.
390 z vlastnictví státu do vlastnictví města, nejdéle do
31.12.2007.
Do 31.12.2009
Do 31.12.2007
Do doby realizace bezúplatného převodu objektu č.p.
116/6 z vlastnictví státu do vlastnictví města, nejdéle do
31.12.2007.
Do doby realizace bezúplatného převodu těchto objektů z vlastnictví státu do vlastnictví města, nejdéle do
31.12.2007.
Do doby realizace bezúplatného převodu těchto objektů z vlastnictví státu do vlastnictví města, nejdéle do
31.12.2007.
Do 31.12.2009
Do 31.12.2008
31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007
Do 31.12.2007
Do doby realizace bezúplatného převodu tohoto objektu z vlastnictví státu do vlastnictví města, nejdéle do
31.12.2007.
Do doby realizace bezúplatného převodu objektu K.H.Máchy z vlastnictví státu do vlastnictví města, nejdéle do
31.12.2007.
Do doby realizace bezúplatného převodu objektu Radniční č.p. 1 z vlastnictví státu do vlastnictví města, nejdéle
do 31.12.2007.
Do 31.12.2009
Do 31.12.2008 Do 31.12.2009
Do 31.12.2008
Do 31.12.2008
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. června 2006 č. 689
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005
Vláda

lamentu České republiky pro informaci příslušných výborů
Parlamentu České republiky;

I. b e r e n a v ě d o m í
IV. d o p o r u č u j e
Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za
rok 2005, obsaženou v části III materiálu č.j. 890/06 (dále jen
„Zpráva“);
II. u k l á d á
1. ministru vnitra provést do 30. června 2007 audit obcí, které
splňují podmínky ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tj.
zhodnotit fungování výborů pro národnostní menšiny a o
výsledcích tohoto zhodnocení informovat místopředsedu
vlády a ministra spravedlnosti,
2. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí;

hejtmanům, primátorům statutárních měst, starostům obcí s pověřenými obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro
národnostní menšiny, zajistit systémové poskytování účelových
dotací z veřejných ﬁnancí na aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
(nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky
a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č.262/2005
Sb.).
Provedou:
předseda vlády,
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a předseda Rady
vlády pro národnostní menšiny,
ministr vnitra

III. p o v ě ř u j e
předsedu vlády předložit Zprávu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Par-

Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

Strana 292

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 4

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. června 2006 č. 692
k dalšímu využití Portálu veřejné správy při zjišťování údajů z území
Vláda

3. ministryni informatiky zpracovat ve spolupráci s ministrem
vnitra a vládě do 31. prosince 2006 předložit zprávu o průběhu zkušebního provozu služby podle bodu I a II tohoto
usnesení,

I. b e r e n a v ě d o m í
informace o pilotním zprovoznění systému pro sběr údajů
z území, obsažené v materiálu č.j. 897/06;

4. ministryni informatiky zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

II. s c h v a l u j e
IV. d o p o r u č u j e
další využití Portálu veřejné správy při zjišťování údajů z území;
III. u k l á d á

ředitelům krajských úřadů postupovat obdobně podle tohoto
usnesení při zjišťováních krajských úřadů ve vztahu k obcím
při sběru dat.

1. ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy spolupracovat od 1. července 2006 s ministryní
informatiky a ministrem vnitra při sběru dat z územních
samosprávných celků a subjektů státní správy s využitím
služeb Portálu veřejné správy,

Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

2. ministru vnitra koordinovat dotazování k územním samosprávám podle bodu I tohoto usnesení a publikování získaných dat,

Na vědomí:
ředitelé krajských úřadů

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

Částka 4

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 293

Sdělení Ministerstva vnitra o vzniku nových obcí
(dle čl. I odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí)
Ministerstvo vnitra sděluje, že dnem 1. července 2006,
v souladu s čl. II bod 4. zákona č. 234/2006 Sb., kterým se
mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 46/2004 Sb., vznikly dvě nové obce, a to
obec Držovice a obec Ladná.
Podmínkou vzniku nových obcí k 1. červenci 2006 bylo rozhodnutí příslušného krajského úřadu, jež bylo vydáno a nabylo
právní moci před tímto datem:
– rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o oddělení
části Držovice od města Prostějova nabylo právní moci dne
5. srpna 2005;
– rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o oddělení místní části Ladná od města Břeclavi nabylo právní moci
dne 22. června 2006.
V souladu s novelizovaným ustanovením § 98 obecního
zřízení bude s účinností od 1. července 2006 do doby zvolení
zastupitelstva výše uvedených obcí jmenován správce obce
z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra:

– správcem pro obec Držovice bude Ing. Vlastimil BOŘUTA
(tel. 585 510 475, mobil 603 190 879, e-mail: boruta@mvcr.
cz);
– správcem pro obec Ladná bude pan Ludvík DVOŘÁK (tel.
974 620 720, mobil 603 190 882, e-mail: dvorakl@mvcr.
cz).
Metodickou a koordinační činnost správce obce zabezpečuje odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra. Jako kontaktní osoba byl určen Mgr. Petr BAUM (tel.
974 816 454, e-mail: pbaum@mvcr.cz).
Obci Držovice:
– bylo přiděleno IČ 750 821 44;
– Českým statistickým úřadem bylo přiděleno číslo (kód)
558 419;
– rozhodnutím odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. j. ODK-1192/2-2006, jež nabylo právní moci
dne 12. července 2006, stanoven následující počet členů
zastupitelstva: 9.
Obci Ladná:
– bylo přiděleno IČ 750 821 28;
– Českým statistickým úřadem bylo přiděleno číslo (kód)
558 443;
– rozhodnutím odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. j. ODK-1192/2-2006, jež nabylo právní moci
dne 13. července 2006, stanoven následující počet členů
zastupitelstva: 9.
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Částka 4

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:
Kulatého razítka o průměru 40 mm se státním znakem a s textem

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Služebního průkazu pracovnice krajského živnostenského
úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Průkaz byl vystaven na jméno Jana Bártová a byl opatřen evidenčním číslem
2003112. K jeho odcizení došlo dne 25. května 2006.

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 33 a k jeho odcizení
došlo dne 19. května 2006.
Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem, s textem
na vnějším obvodu
Oblastní inspektorát práce Plzeň
a s textem na vnitřním obvodu
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 24 a k jeho odcizení
došlo dne 24. května 2006.
Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem ČR
a s textem
Obec Stráž nad Ohří
okres Karlovy Vary
Razítko nebylo opatřeno pořadovým číslem. K odcizení došlo
dne 9. června 2006 a bylo šetřeno Policií ČR v Karlových
Varech.

Průkazu inspektora inspekce práce Státního úřadu inspekce
práce se státním znakem a fotograﬁí. Průkaz byl vystaven na
jméno Ing. Miroslav Koščo a byl opatřen evidenčním číslem
000052. K jeho odcizení došlo dne 2. listopadu 2005.
Průkazu inspektora inspekce práce Státního úřadu inspekce
práce se státním znakem a fotograﬁí. Průkaz byl vystaven na
jméno Ivana Lacková a byl opatřen evidenčním číslem 000615.
K jeho odcizení došlo dne 3. prosince 2005.
Průkazu inspektora inspekce práce Státního úřadu inspekce
práce se státním znakem a fotograﬁí. Průkaz byl vystaven na
jméno Ing. Eva Holá a byl opatřen evidenčním číslem 000083.
K jeho odcizení došlo dne 24. května 2006.
Služebního průkazu zaměstnance Magistrátu města Liberec,
odboru sociální péče. Průkaz je zhotoven jako zatavená karta
(bílý podklad), na přední straně je uvedeno jméno pracovnice
Marcela Matyášová, OP č. 105890397, fotograﬁe, kulaté razítko Statutárního města Liberec s podpisem tajemníka Magistrátu města a funkce: referentka oddělení sociálně-právní
ochrany dětí. Na zadní straně je text: držitel tohoto průkazu je
oprávněn:
- navštěvovat rodinu a dítě v obydlí (§ 52 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí)
- sledovat vývoj dětí svěřených do výchovy jiných fyzických
osob než rodičů (§ 19 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb.)
- sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy (§ 29 odst. 1 až
3 zákona č. 359/1999 Sb.)
- navštěvovat mladistvé ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody a děti, o něž ve věznici pečuje matka odsouzená k trestu
odnětí svobody (§ 34 odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 359/1999
Sb.).
K odcizení průkazu došlo dne 28. června 2006.
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