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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. června 2005 č. 742
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004
Vláda
I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o situaci národnostních
menšin v České republice za rok 2004, obsaženou v části III
materiálu č.j. 866/05 (dále jen „Zpráva“);
II. m ě n í usnesení vlády ze dne 30. června 2004 č. 663,
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice
za rok 2003, tak, že se
1. zrušuje bod III/3 uvedeného usnesení,
2. dosavadní bod III/4 uvedeného usnesení označuje jako III/3;
III. u k l á d á
1. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti zapracovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem

financí a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy do návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006,
rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položku na
rekonstrukci objektu základní školy s polským vyučovacím
jazykem ve Vendryni, a to ve výši 5 000 tis. Kč,
2. ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti a vládě do 31. prosince
2005 předložit návrh zákona měnící ustanovení § 29 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tak, že bude navrženo zrušení podmínky
podání petice nejméně 40 % zletilých občanů obce hlásících
se k národnostní menšině,
3. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti
a) vypracovat konečné znění Zprávy,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí;
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IV. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Zprávu podle
bodu I a III/3a tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu
Parlamentu České republiky pro informaci příslušných výborů Parlamentu České republiky;
V. d o p o r u č u j e hejtmanům, primátorům statutárních
měst, starostům obcí s pověřenými obecními úřady a obcí,
v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit ve
smyslu 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, systémové poskytování
účelových dotací z veřejných financí na aktivity příslušníků
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků
romské komunity.

Částka 5

Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády
a ministr financí,
místopředseda vlády
a ministr spravedlnosti
a předseda Rady vlády pro národnostní menšiny,
ministr vnitra,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst

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

5.
SMĚRNICE
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 20. června 2005 č.j. 20 979/2005-LEG
jíž se zrušuje Instrukce Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 22. 8. 1985,
č. j. LP/3-271-21.8.1985 o prevenci, sledování, hlášení a vyšetřování potransfúzních reakcí
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona
č. 60/1998 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb.,
zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., a 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. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

o prevenci, sledování, hlášení a vyšetřování potransfúzních
reakcí, uveřejněná pod č. 14 v částce 14/1985 Věstníku vlády
pro národní výbory.
Čl. 2
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Čl. 1
Zrušuje se Instrukce Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 22. 8. 1985, č. j. LP/3-271-21. 8. 1985
Ministryně
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
v. r.
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6.
SMĚRNICE
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č. j.: 19 963/2005-44 ze dne 4. srpna 2005
kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“) stanoví v souladu s § 170 písm. d) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Úvod
Čl. 1
Podle této směrnice postupují krajské úřady a obecní úřady
obcí s rozšířenou působností (dále jen „zpracovatel“) při zpracování rozboru hospodaření s finančními prostředky státního
rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 školského zákona (dále jen „finanční prostředky“).
Rozbor hospodaření s finančními prostředky
Čl. 2
(1) Zpracovatel uvede v tabulce podle přílohy č. 1 k této
směrnici údaje o celkovém použití finančních prostředků
v souhrnu za všechny druhy škol a druhy a typy školských
zařízení v jeho působnosti.
(2) K údajům uvedeným v tabulce podle přílohy č. 1 k této
směrnici připojí zpracovatel komentář, v němž uvede zejména:
a) okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních
prostředků,
b) hodnocení skutečností, jimiž byly způsobeny odchylky
skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů.
Čl. 3
(1) V tabulce podle přílohy č. 2 k této směrnici uvede zpracovatel rozbor hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na činnost jednotlivých druhů škol a druhů a typů
školských zařízení v jeho působnosti. V tabulce pro příslušný
druh školy nebo druh a typ školského zařízení dále uvede:
a) přepočtený počet dětí, žáků, studentů, popřípadě jiných
jednotek výkonu,
b) náklady hrazené z finančních prostředků připadající na jednotku výkonu podle písmene a) v členění podle tabulky,
c) průměrnou výši finančních prostředků použitých na
úhradu nákladů vyplývajících z pracovněprávních
vztahů, která připadá na 1 pedagogického pracovníka
a 1 pracovníka, který není pedagogickým pracovníkem.

(2) K údajům zpracovatel připojí komentář, v němž uvede
rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce.
Termíny zpracování a předložení rozborů hospodaření
Čl. 4
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracuje
za sledovaný kalendářní rok souhrnně rozbor hospodaření
s finančními prostředky poskytovanými na činnost škol
a školských zařízení zřízených obcí nebo svazkem obcí a do
30. dubna následujícího kalendářního roku jej předloží krajskému úřadu.
(2) Při zpracování rozboru hospodaření vychází obecní
úřad obce s rozšířenou působností především z rozborů hospodaření zpracovaných a předložených řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a svazky obcí podle
§ 165 odst. 1 písm. c) školského zákona ve struktuře a rozsahu
odpovídajícím přílohám k této směrnici.
(3) Krajský úřad zpracuje a vyhodnotí za sledovaný kalendářní rok rozbory hospodaření s finančními prostředky
poskytovanými na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a svazky obcí. Hodnocení zaměří na
významné skutečnosti, které ovlivnily hospodaření s finančními prostředky.
(4) Krajský úřad vychází při zpracování a vyhodnocení rozborů hospodaření s finančními prostředky poskytovanými na
činnost škol a školských zařízení:
a) zřizovaných krajem především z rozborů hospodaření
zpracovaných a předložených krajskému úřadu řediteli
těchto škol a školských zařízení podle § 165 odst. 1 písm.
c) školského zákona a ve struktuře a rozsahu odpovídajícím přílohám k této směrnici,
b) zřizovaných obcemi a svazky obcí především z rozborů
hospodaření zpracovaných a předložených krajskému
úřadu obecními úřady obcí s rozšířenou působností
podle odstavce 1 a 2.
(5) Krajský úřad předloží rozbory hospodaření za sledovaný
kalendářní rok, které zpracoval podle odstavce 3 a 4, ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku.
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Čl. 5

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.:
24 306/2005-44 ze dne 4. srpna 2005, podle které zpracovávají právnické osoby vykonávající činnost škol a školských
zařízení, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu
poskytovanými podle § 161 odst. 6 školského zákona bude
uveřejněna ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Částka 5
Účinnost
Čl. 6

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Petra Buzková
v. r.

1

Finanční prostředky

Použité
k 31.12.200.
2

Schválil:
Datum:

Vypracoval:

Telefon:

v Kč

Příloha č. 1 ke Směrnici č. j.: 19 963/2005-44

Vratky dotací
celkem
3
x
x

Vysvětlivky:
1
NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
2
MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
3
OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
4
ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku
sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku
sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2

Poskytnuté
k 31.12.200.
1

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 200.

a
Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání
v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT:
a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom:
aa) platy
ab) OON3
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné
Odvody na FKSP
ONIV4

Zpracovatel:
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Schválil:
Datum:

Telefon:

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Vypracoval:

Vysvětlivky:
Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok
podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku
Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

Přepočtený počet zaměstnanců
v tom: pedagogičtí pracovníci
nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka

Přepočtený počet jednotek výkonu
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu

Dotace na přímé náklady na vzdělávání
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)
v tom: na pedagogické pracovníky
na nepedagogické pracovníky
ONIV
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby
na DVPP

Příloha č. 2 ke Směrnici č. j.: 19 963/2005-44

Řádek Skutečné náklady
číslo
k 31.12.200. v Kč
Jednotka
1
Kč
2
Kč
2a
Kč
2b
Kč
3
Kč
3a
Kč
3b
Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu
4
osoba
ř.1/ř.4
Kč/osoba
ř.2/ř.4
Kč/osoba
ř.3/ř.4
Kč/osoba
ř.3a/ř.4
Kč/osoba
Skutečné náklady na zaměstnance
5
osoba
5a
osoba
5b
osoba
ř.2/ř.5
Kč/osoba
ř.2a/ř.5a
Kč/osoba
ř.2b/ř.5b
Kč/osoba

Ukazatele nákladovosti v roce 200.

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:

Zpracovatel:
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SDĚLENÍ
ke SMĚRNICI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Č.j.: 19 963/2005-44 ze dne 4. srpna 2005
kterou se stanoví závazná osnova a postup, podle kterých zpracovávají krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Čl. 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“) doporučuje krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají rozbory
hospodaření podle směrnice ministerstva Č.j.: 19 963/200544 ze dne 4. srpna 2005 (dále jen „směrnice“):
1. Vzájemně dohodnout postup ve věcech rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 školského zákona (dále jen „rozbory
hospodaření“) včetně vytipování spolu se zřizovatelem právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zpracují rozbor hospodaření v omezeném rozsahu
podle možností právnické osoby.
2. Dohodnout postup ve věcech rozborů hospodaření se
zřizovatelem právnické osoby vykonávající činnost školy
a školského zařízení na území příslušného kraje včetně stanovení ukazatelů omezeného rozsahu rozboru podle Čl. 1 odst.
1. vycházející z členění příloh č. 1 a č. 2 ke směrnici.
3. Přílohu č. 2 ke směrnici zpracovat kromě povinného
členění na jednotlivé druhy škol a druhy a typy školských
zařízení v širším rozsahu; členění rozšířit o zpracování podle
jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby, jestliže to umožní
analytická účetní evidence u zpracovatele.

4. Rozšířit rozbory o další ukazatele, které nejsou požadovány směrnicí, avšak budou považovány za účelné; vodítkem
může být dřívější směrnice Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy Č.j.: 19 767/2004-44 ze dne 4. června 2004
publikovaná ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí, ročník 2, částka 3.
5. Využít rozbor při zpracování výročních zpráv podle
školského zákona.
6. Předložit rozbor hospodaření příslušnému zastupitelstvu
územního samosprávného celku na vědomí.
Čl. 2
Ministerstvo doporučuje krajským úřadům využít analýzu
jednotkových nákladů vztaženou k přepočteným jednotkám
výkonu, t. j. skutečné výdaje na 1 dítě, žáka, studenta, stravovaného, ubytovaného či na 1 lůžko a dále vztaženého na 1 přepočteného zaměstnance, t. j. na 1 pedagogického pracovníka,
1 zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem při:
a) stanovení krajských normativů a
b) zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy v kraji.

I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Václav Pícl
v. r.
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Částka 5

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředního
razítka:

Kulatého úředního razítka se státním znakem, s evidenčním
číslem 2, o průměru 25 mm a s textem
OBEC
PYŠELY

Hranatého razítka o rozměrech 40 x 10 mm a s textem
Základní škola Štramberk
okres Nový Jičín
Zauličí 485, 742 66 Štramberk
Tel. 556 812 057

Kulatého úředního razítka se státním znakem, s evidenčním
číslem 2, o průměru 25 mm a s textem

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 4 a k jeho ztrátě
došlo 1. srpna 2005.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:

OBECNÍ ÚŘAD PYŠELY
okres Benešov
Hranatého razítka bez evidenčního čísla o rozměrech 37 x 16 mm
a s textem
Svazek obcí
SÁZAVSKÝ KRUH
se sídlem
náměstí T.G.M. č. 4
251 67 Pyšely
IČO: 708 98 618

Kulatého úředního razítka se státním znakem o průměru 20 mm
a s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor dopravy
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

K odcizení razítek došlo 11. července 2005.

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 5 a k jeho odcizení
došlo 30. června 2005.
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