Věstník vlády

pro or gán y k raj ů a or gá ny ob c í

Ročník 7

Vydán dne 18. prosince 2009

Částka 5

OBSAH
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 935 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za
rok 2008 a k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy
při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 936 o Národním akčním plánu realizace Národní strategie
prevence násilí na dětech v České republice na období let 2009 a 2010
Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1302 o Akčním plánu Státního programu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010 – 2012 s výhledem do roku 2015
Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1303 o Realizačním plánu Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2010 – 2013
Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1325 k informaci o stavu připravenosti orgánů veřejné moci na
aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů
Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

Strana 58

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 5

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2009 č. 935
ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2008 a k Informaci o plnění usnesení vlády,
týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření
přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008
Vláda
I . b e r e n a v ěd om í
1. Zprávu o stavu romských komunit v České republice za
rok 2008, uvedenou v části III materiálu č. j. 1026/09,
2. Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se
integrace romských komunit a aktivního postupu státní
správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008,
uvedenou v části IV materiálu č. j. 1026/09;
I I . u k l á dá
1. ministru pro lidská práva
a) seznamovat průběžně v součinnosti se zmocněncem
vlády pro lidská práva hejtmany, primátora hlavního
města Prahy a primátory statutárních měst s obsahem
zprávy uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení,
b) předložit vládě do 31. května 2010 Zprávu o stavu
romských komunit v České republice za rok 2009
a Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se
integrace romských komunit a aktivního postupu
státní správy při uskutečňování opatření přijatých
souvisejícími usneseními vlády, a to ke dni
31. prosince 2009,
c) vyhodnotit do 30. června 2010 na základě platné
legislativy možnosti sběru dobrovolných anonymních,
etnicky segregovaných dat vedoucích ke znalosti
dopadů dotačních a jiných programů,
d) vyhodnotit efektivitu metodického vedení krajských
koordinátorů romských poradců a na základě
zjištěných výsledků změnit do 31. března 2010 tento
systém tak, aby vyhovoval potřebám krajů,
e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
a) provést do 30. června 2010 monitoring účelnosti
vynákládání finančních prostředků programu Podpora
financování asistenta pedagoga pro děti se sociálním
znevýhodněním a dotačního programu Podpora
romských žáků středních škol,
b) změnit do 30. září 2010 způsob financování opatření
podle bodu II/2a tohoto usnesení na základě výsledku
monitoringu tak, aby fungoval efektivněji v souladu
s potřebami romských žáků i realizátorů uvedených
opatření,
3. ministru práce a sociálních věcí nastavit ve spolupráci
s ministrem pro lidská práva do 31. prosince 2010
systém dalšího vzdělávání krajských koordinátorů
romských poradců,

4. ministru vnitra zajistit maximální přístup romským
uchazečům ke studiu na středních policejních školách,
při splnění podmínek přijímacího řízení k Policii České
republiky;
II I. m ě n í
1. usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686, ke Zprávě
o situaci romské komunity v České republice a k
současné situaci v romské komunitě, ve znění usnesení
vlády ze dne 14. října 2002 č. 1009, usnesení vlády ze
dne 12. března 2003 č. 243 a usnesení vlády ze dne
16. června 2004 č. 607, tak, že se
a) zrušuje bod III/1a a bod III/1c uvedeného usnesení,
b) dosavadní bod III/1b uvedeného usnesení označuje
jako bod III/1a, dosavadní bod III/1d uvedeného
usnesení označuje jako bod III/1b, dosavadní bod
III/1e uvedeného usnesení označuje jako bod III/1c,
dosavadní bod III/1f uvedeného usnesení označuje
jako bod III/1d, dosavadní bod III/1g uvedeného
usnesení označuje jako bod III/1e, dosavadní bod
III/1h uvedeného usnesení označuje jako bod III/1f,
dosavadní bod III/1i uvedeného usnesení označuje
jako bod III/1g, dosavadní bod III/1j uvedeného usnesení označuje jako bod III/1h a dosavadní bod III/1k
uvedeného usnesení označuje jako bod III/1i,
c) zrušuje bod III/3e uvedeného usnesení,
d) dosavadní bod III/3f uvedeného usnesení označuje
jako bod III/3e,
2. usnesení vlády ze dne 7. dubna 1999 č. 279, o Koncepci
politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity,
napomáhající jejich integraci do společnosti, ve znění
usnesení vlády ze dne 12. března 2003 č. 243, tak, že se
a) zrušuje bod II/2 uvedeného usnesení,
b) dosavadní bod II/3 uvedeného usnesení označuje jako
bod II/2,
3. usnesení vlády ze dne 14. června 2000 č. 599, o Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské
komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti,
ve znění usnesení vlády ze dne 26. června 2000 č. 658,
usnesení vlády ze dne 12. března 2003 č. 243 a usnesení
vlády ze dne 4. května 2005 č. 532, tak, že se
a) zrušuje bod 5/a a bod 5/b přílohy uvedeného
usnesení,
b) v příloze uvedeného usnesení dosavadní bod 5/c
označuje jako bod 5/a, dosavadní bod 5/d označuje
jako bod 5/b, dosavadní bod 5/e označuje jako
bod 5/c a dosavadní bod 5/f označuje jako bod 5/d,
c) zrušuje bod 7 přílohy uvedeného usnesení,
d) v příloze uvedeného usnesení dosavadní bod 8
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označuje jako bod 7, dosavadní bod 9 označuje jako
bod 8 a dosavadní bod 10 označuje jako bod 9,
4. usnesení vlády ze dne 28. ledna 2004 č. 90, k Závěrečným doporučením Výboru pro odstranění rasové
diskriminace - kontrolního orgánu Mezinárodní úmluvy
o odstranění všech forem rasové diskriminace, tak, že se
zrušuje úkol ministra kultury uložený v bodě I/1
uvedeného usnesení a úkol ministra obrany uložený
v rámci uvedeného usnesení plnit Závěrečná doporučení
Výboru pro odstraňování rasové diskriminace, uvedené
v příloze č. 1 uvedeného usnesení tak, jak je uvedeno
v příloze č. 2 uvedeného usnesení,
5. usnesení vlády ze dne 16. června 2004 č. 607, k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace
romských komunit a aktivního postupu státní správy
při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními
ke dni 31. prosince 2003 a k návrhu třetí aktualizace
Koncepce romské integrace, ve znění usnesení vlády
ze dne 4. května 2005 č. 532, tak, že se
a) zrušuje bod IV/4a uvedeného usnesení,
b) dosavadní bod IV/4b uvedeného usnesení označuje
jako bod IV,
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6. usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1573, o Realizačním plánu naplňování Koncepce romské integrace
v letech 2006 až 2009, tak, že se zrušuje bod 5.5., 8.1.
a 9.2. přílohy uvedeného usnesení s tím, že věcný popis
úkolů zrušovaných podle bodu III tohoto usnesení je
uveden v příloze tohoto usnesení.
Provedou:
místopředseda vlády a
ministr obrany,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ministr pro lidská práva,
ministři práce a sociálních věcí,
kultury, pro místní rozvoj,
vnitra
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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Částka 5

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2009 č. 936
o Národním akčním plánu realizace Národní strategie prevence násilí na dětech
v České republice na období let 2009 a 2010
V lá da
I . s c h va lu j e
Národní akční plán realizace Národní strategie prevence
násilí na dětech v České republice na období let 2009
a 2010, uvedený v části III materiálu č. j. 1022/09 a upřesněný podle připomínky vlády (dále jen „Národní akční
plán“);
I I . u k l á dá
1. ministrům vnitra, práce a sociálních věcí, ministryním
spravedlnosti, zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy a zmocněnci vlády pro lidská práva plnit ve
stanovených termínech úkoly vyplývající z Národního
akčního plánu,
2. ministru pro lidská práva zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí;

III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města
Prahy a starostům obcí s rozšířenou působností podílet
se v rámci své působnosti na plnění úkolů uvedených
v Národním akčním plánu.
Provedou:
ministři vnitra,
práce a sociálních věcí,
ministr pro lidská práva,
ministryně spravedlnosti,
zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
zmocněnec vlády pro lidská práva
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. října 2009 č. 1302
o Akčním plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
na léta 2010 – 2012 s výhledem do roku 2015
V lá da
I . b e r e n a v ěd om í
Zprávu o plnění Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty v České republice
na léta 2007 – 2009, obsaženou v části III materiálu
č. j. 1441/09;
I I . s c h v a l uj e
Akční plán Státního programu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta
2010 – 2012 s výhledem do roku 2015, obsažený v části
IV materiálu č. j. 1441/09 (dále jen „Akční plán“);
III. ukládá
1. ministru životního prostředí
a) koordinovat plnění Akčního plánu,
b) do 30. září 2012 předložit vládě zprávu o plnění
Akčního plánu a návrh akčního plánu na léta
2013 – 2015,
2. ministru životního prostředí a ministryni školství,
mládeže a tělovýchovy
a) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
b) metodicky vést krajské úřady v zajišťování
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
c) v rámci Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost a Operačního programu životní
prostředí podporovat rozvoj enviromentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty,

3. členům vlády
a) začleňovat a zohledňovat cíle Státního programu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v České republice a Akčního plánu při tvorbě
a realizaci ostatních národních a nadnárodních
strategií, programů a dokumentů,
b) zabezpečit v rámci rozpočtových kapitol resortů
finanční prostředky investičního a neinvestičního
charakteru na realizaci úkolů vyplývajících z Akčního
plánu,
c) každoročně vyhodnocovat plnění Akčního plánu;
I V. do p or uč u j e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s pověřeným obecním
úřadem začleňovat a zohledňovat příslušné opatření
Akčního plánu do strategických a programových
dokumentů krajů, obcí, měst a mikroregionů a aktivně
podporovat krajské systémy environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty.

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

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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Částka 5

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. října 2009 č. 1303
o Realizačním plánu Rozvojového programu environmentálního poradenství
v České republice na roky 2010 – 2013
V lá da
I . s c h va lu j e
Realizační plán Rozvojového programu environmentálního
poradenství v České republice na roky 2010 – 2013,
obsažený v části III materiálu č. j. 1442/09 (dále jen
„Realizační plán“);

úřadem a rektorům vysokých škol podporovat rozvoj
environmentálního poradenství a aktivně podporovat krajské plány environmentálního poradenství a environmentální
poradce v České republice ve strategických a programových
dokumentech krajů, obcí, měst a mikroregionů a vysokých
škol.
Provedou:

I I . u k l á dá
1. ministru životního prostředí
a) koordinovat Realizační plán,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, zemědělství,
dopravy, pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí,
ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovat při realizaci a resortní finanční
podpoře úkolů uvedených v části 5 Realizačního plánu
v rámci svých kompetencí;
II I. dopor uč uj e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům obcí s pověřeným obecním

ministři životního prostředí,
vnitra, průmyslu a obchodu,
zemědělství, dopravy,
pro místní rozvoj,
práce a sociálních věcí,
ministryně zdravotnictví
školství, mládeže a tělovýchovy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s pověřeným obecním úřadem
rektoři vysokých škol

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. října 2009 č. 1325
k informaci o stavu připravenosti orgánů veřejné moci na aplikaci zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

V lá da
I . b e r e n a v ěd om í
informaci o stavu připravenosti orgánů veřejné moci na
aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů, obsaženou v části II materiálu č. j. 1484/09;

II I. dopor uč uj e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy a starostům,
jakož i ostatním vedoucím orgánů veřejné moci ve smyslu
§ 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb. postupovat obdobně
podle bodu II/1 tohoto usnesení.

I I . u k l á dá

Provedou:

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů s ohledem na § 31 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., aby
zajistili zpřístupnění datových schránek orgánů veřejné
moci, v jejichž čele stojí, a datových schránek orgánů
veřejné moci, které jsou jimi řízeným orgánům veřejné
moci podřízeny, nejpozději do 23. října 2009,

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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Částka 5

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992
č. j. VSC/1 – 793/92, o spisové službě
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředního
razítka:
Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem ČR
a s textem
Město Dolní Bousov okr. Mladá Boleslav
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 14. září 2009.
Hranatého razítka o rozměrech 40 x 20 mm s textem
OBECNÍ ÚŘAD
STUDÁNKA
347 01 Tachov
IČO 573744
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho ztráta
byla zjištěna dne 13. listopadu 2009.
Hranatého razítka o rozměrech 50 x 18 mm s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD
silniční správní úřad
763 61 NAPAJEDLA
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho ztráta
byla zjištěna dne 23. října 2009.
Hranatého razítka o rozměrech 240 x 130 mm s textem
MĚSTO
LOUNY
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 26 a k jeho ztrátě
došlo dne 14. srpna 2009.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Služebního průkazu inspektora inspekce práce Státního
úřadu inspekce práce. Průkaz o rozměrech 10 x 7 cm
s evidenčním číslem 000725 byl vystaven na jméno
Ing. Petr Truhlář.
Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo a státní znak České republiky. Na reversu
byl státní znak České republiky, datum vydání, podpis
generálního ředitele SÚIP a následující text
Držitel tohoto průkazu, pro něhož byl tento průkaz vydán,
je nositelem oprávnění stanovených zákonem č. 251/2005
Sb., o inspekci práce. Zneužití tohoto průkazu je trestné.
K odcizení průkazu došlo dne 2. listopadu 2009.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Služebního odznaku rybářské stráže se státním znakem
a evidenčním číslem 01559.
Služebního průkazu rybářské stráže s evidenčním číslem
01559, vystaveným dne 14. září 2000 Okresním úřadem
Plzeň-jih na jméno Václav Brabec. Obvod působnosti na
rybářských revírech a chovných rybnících s hospodařením
MO ČRS Štěnovice.
Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo a státní znak České republiky. Na reversu
byl státní znak České republiky, datum vydání, název, sídlo,
podpis a razítko orgánu, který průkaz vydal.
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