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Částka 6

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. listopadu 2008 č. 1338
o stanovení výstupních datových formátů statických dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy
v digitální podobě
Vláda

III. doporučuje

I. schvaluje

guvernérovi České národní banky, prezidentovi Nejvyššího
kontrolního úřadu, předsedům Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, Akademie věd České republiky, Grantové agentury
České republiky, Veřejnému ochránci práv, vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, Kanceláře Senátu Parlamentu
České republiky, hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům měst, městysů
a obcí postupovat podle bodu II tohoto usnesení.

jako výstupní datový formát statických dokumentů v digitální
podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou
formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát
statických dokumentů v digitální podobě připravovaných pro
předání do Národního digitálního archivu
1. formát PDF/A-1a (ISO 19005-1 – Portable Document Format – Electronic document ﬁle format for long-term preservation) pro statické textové, obrazové a kombinované
dokumenty v digitální podobě,
2. formáty PNG (ISO/IEC 15948:2004 – Portable Network
Graphics) a TIFF (Tagged Image File Format – revize 6
– nekomprimovaný) pro statické obrazové dokumenty v digitální podobě;
II. ukládá
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů
a) zajistit, aby jim podřízené organizační složky státu a právnické osoby užívaly od 1. ledna 2009 formáty podle bodu
I tohoto usnesení k účelům v tomto bodě stanoveným,
b) konzultovat projekty digitalizace dokumentů s představiteli Národního archivu,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
předsedové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
Akademie věd České republiky,
Grantové agentury České republiky,
Veřejný ochránce práv,
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky,
Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k, v.r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. listopadu 2008 č. 1452
o Státní kulturní politice na léta 2009 až 2014
Vláda

2. členům vlády a předsedovi Českého statistického úřadu
spolupracovat s ministrem kultury při realizaci cílů Státní
kulturní politiky;

I. schvaluje
Státní kulturní politiku na léta 2009 až 2014 (dále jen „Státní
kulturní politika“) a úkoly směřující k jejímu naplnění, uvedené
v části III materiálu č.j. 1593/08;

III. žádá
představitele krajů a obcí, aby spolupracovali s ministrem kultury při realizaci cílů Státní kulturní politiky.

II. ukládá
Provedou:
1. ministru kultury
a) zveřejnit Státní kulturní politiku a seznámit s ní představitele samosprávných celků a veřejnost,

členové vlády,
předseda Českého statistického úřadu
Na vědomí:

b) splnit cíle Státní kulturní politiky,
c) předložit vládě do 31. května 2010 informaci o plnění cílů
Státní kulturní politiky,

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
předseda Svazu měst a obcí

d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k, v.r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b) Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)
Ministerstvo vnitra sděluje, že předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým rozhodnutím ze dne 11.
listopadu 2008 č. 41 stanovil, podle § 3 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, obec
Ševětín v Jihočeském kraji městysem.
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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:

Ministerstvo vnitra sděluje, že dne 12. července 2008 došlo
k odcizení:

Hranatého razítka Města Tábor o rozměrech 46 x 15 mm
s textem

Služebního průkazu zaměstnankyně stavebního úřadu
Městského úřadu Hustopeče. Průkaz s číslem 1004 byl vystaven na jméno Ing. Růžena Vondráčková dne 1. 10. 2007.
Držitel průkazu je oprávněn k výkonu kontrolní činnosti podle
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
Razítko bylo přiděleno odboru dopravy, bylo opatřeno evidenčním číslem 58, jeho ztráta byla zjištěna dne 4. listopadu
2008 a nahlášena odboru vnitřních věcí MěÚ Tábor dne 11.
listopadu 2008.
Česká správa sociálního zabezpečení oznámila ztrátu úředního razítka:
Kulatého razítka o průměru 20 mm s malým státním znakem
ČR a s textem
Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 11 a jeho ztrátě došlo
dne 25. října 2008.
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