USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. října 2018 č. 651
o změně usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123, o zřízení Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí
Vláda
I.

mění s účinností od 1. ledna 2019 usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003
č. 123, o zřízení Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí tak, že se

1. v bodu III/2a slova „a distribuci Věstníku“ nahrazují slovy „Věstníku v elektronické podobě
v otevřeném formátu prostřednictvím internetových stránek Ministerstva vnitra a portálu
veřejné správy“,
2. v bodu III/2d slova „a zabezpečit poskytování Věstníku prostřednictvím stránek www
serveru Ministerstva vnitra včetně zrcadla serveru v síti internet Ministerstva vnitra“
zrušují,
3. text v čl. II odst. 2 a 3 přílohy č. 1 nahrazuje textem, který zní:
„(2) Redakci Věstníku a úhradu nákladů spojených s jeho vydáváním zabezpečuje
Ministerstvo vnitra.
(3) Věstník se vydává v elektronické podobě prostřednictvím internetových stránek
Ministerstva vnitra a portálu veřejné správy.“,
4. v čl. V odst. 1 přílohy č. 1 věta čtvrtá nahrazuje větami „Každá částka obsahuje v záhlaví
označení dne, kdy byla vydána. Dnem vydání částky je den, kdy byla částka uveřejněna
na internetových stránkách Ministerstva vnitra; tento den je dnem vyhlášení směrnic
nebo sdělení, které jsou v částce obsaženy.“.
5. v čl. V za odst. 1 přílohy č. 1 vkládá nový odst. 2, který zní:
„(2) Ministerstvo vnitra oznámí elektronicky vydání částky Věstníku ministerstvům, krajům
a obcím. Oznámení se doručuje prostřednictvím datové schránky.“,
6. v čl. V odst. 2 přílohy č. 1 slova „do tisku“ nahrazují slovy „k vyhlášení“,
7. v čl. V odst. 2 přílohy č. 1 označuje jako odst. 3,
8. v čl. III odst. 1 přílohy č. 2 slova „v počtu 10 vyhotovení“ zrušují.“;
II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a)

zajistit realizaci tohoto usnesení,

b)

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

Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Na vědomí:
ředitelé krajských úřadů

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

2

