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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. prosince 2007 č. 1436
o Směrnici k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace
Vláda

III. doporučuje

I. schvaluje

guvernérovi České národní banky, hejtmanům a primátorovi
hlavního města Prahy zabezpečit realizaci Směrnice.

Směrnici k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování
dokumentace, uvedenou v části III materiálu č.j. 1791/07 (dále
jen „Směrnice“);

Provedou:

II. ukládá

členové vlády,
předsedové Správy státních hmotných rezerv,
Rady Českého telekomunikačního úřadu

1. členům vlády, předsedům Správy státních hmotných rezerv
a Rady Českého telekomunikačního úřadu zabezpečit realizaci Směrnice,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení a Směrnice ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

Na vědomí:
guvernér České národní banky,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v.r.
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SMĚRNICE K VÝBĚRU OBJEKTŮ OBRANNÉ INFRASTRUKTURY
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1. aktualizované vydání
schválené usnesením vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1436
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A. Úvodní ustanovení
Cílem Směrnice k ujednocení zásad výběru objektů obranné
infrastruktury a zpracování dokumentace (dále jen směrnice) je
stanovit zásady, kritéria a postupy při výběru objektů obranné
infrastruktury a upřesnit rozsah a obsah zpracovávané dokumentace.
Objekty obranné infrastruktury pro potřeby zajišťování obrany státu se rozumí:
– objekty důležité pro obranu státu (dále jen ODOS) podle
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.
222/1999 Sb.);
– objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného
stavu mohou být napadeny (dále jen OMN), vyhodnocené
krajským úřadem podle § 7 zákona č. 222/1999 Sb.
Směrnice vychází a navazuje na Koncepci operační přípravy
státního území České republiky, č. j. V60292/2004-1203 a Plán
operační přípravy státního území České republiky, č. j. V1544/2005-1203/1. Je návodem pro ministerstva, jiné ústřední
správní úřady, Českou národní banku, zpravodajské služby,
Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář
prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády

České republiky, krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy (dále
jen navrhovatelé) k realizaci jejich úkolů v souladu se zákonem
č. 222/1999 Sb.
Při výběru objektů obranné infrastruktury se vychází ze
schválených dokumentů, které se vztahují k plánování, řízení
a organizaci obrany státu a ze stanovených úkolů, které je navrhovatel povinen k zajišťování obrany státu plnit. Mezi tyto
objekty mohou být zahrnuty i subjekty výrobní i nevýrobní
sféry provozující zařízení a objekty nebo poskytující služby,
popř. vytvářející produkty ve stanovených oblastech kritické
infrastruktury1.
Vyhodnocování a výběr ODOS provádí ministerstva, jiné
ústřední správní úřady, Česká národní banka, zpravodajské
služby, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu,
Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad
vlády České republiky.
Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy (dále jen krajské
úřady) vyhodnocují OMN a navrhují vládě cestou Ministerstva
obrany (dále jen ministerstvo) způsob jejich ochrany. Obecní
úřady obcí s rozšířenou působností se podílejí na vyhodno1 usnesení BRS ze dne 3. července 2007 č. 30, příloha „Oblasti
kritické infrastruktury ČR“
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cování OMN v rozsahu stanoveném krajským úřadem. Ministerstva, jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka,
zpravodajské služby, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář
Senátu, Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad
a Úřad vlády České republiky mohou navrhovat OMN, k nimž
vykonávají vlastnická práva nebo jiná majetková práva fyzické
osoby nebo právnické osoby, jejichž činnost souvisí s okruhem
působnosti navrhovatele podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky ve znění pozdějších předpisů.
B. Objekty důležité pro obranu státu
ODOS jsou pozemky, stavby a další objekty strategického významu, jejichž poškozením, částečným nebo celkovým zničením, případně neutralizací jejich činnosti získá nepřítel zjevné
vojenské výhody a podstatně naruší obranu státu.
1. Charakteristika a rozdělení ODOS
ODOS jsou vojenské a nevojenské.
1.1. Vojenské ODOS jsou pozemky a stavby umístěné ve
vojenských újezdech a jejich příslušenství, které mají z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro
zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních
funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil České republiky
(dále jen OS ČR) a pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu a jiných majetkových práv státu vykonává
ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená nebo založená.
1.2. Nevojenské ODOS jsou pozemky a stavby určené
k ochraně obyvatel, pozemky, stavby a další objekty strategického významu, které určí vláda a pozemky a stavby, které
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou mít
strategický význam a které určí vláda.
2. Zásady vyhodnocování a výběru ODOS
2.1. Vojenskými ODOS jsou ze zákona pozemky a stavby
podle § 29 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb.
2.2. Nevojenskými ODOS jsou pozemky, stavby a další
objekty podle § 29 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 222/1999
Sb.
2.3. Vyhodnocování ODOS podle § 29 odst. 2 písm. c) a d)
provádí v oboru své působnosti navrhovatelé a úkoly s tím spojené koordinuje ministerstvo. O určení těchto ODOS rozhodne
vláda České republiky svým nařízením.
2.4. Za vyhodnocení a výběr pozemků a staveb určených
k ochraně obyvatel podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 222/
1999 Sb. odpovídá a jejich přehled vede Ministerstvo vnitra,
které podle § 7 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zpracovává Koncepci ochrany obyvatelstva.
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3. Postup při vyhodnocování a výběru ODOS
3.1. Při vyhodnocování a výběru ODOS se posuzuje a zohledňuje výjimečnost, důležitost a strategický význam konkrétního
pozemku, stavby nebo objektu pro potřeby zajišťování obrany
České republiky. K určení za ODOS se navrhují pozemky,
stavby nebo objekty, které mají z politického, vojenského nebo
hospodářského hlediska význam při zajišťování obrany státu,
zejména pro zajištění základních funkcí státu a zabezpečení
OS ČR.
3.2. Výběr ODOS provádí navrhovatelé v oboru své působnosti.
3.3. Po provedeném výběru:
a) ministerstvo zpracovává:
• Přehled vojenských ODOS podle § 29 odst. 1 a odst. 2
písm. a) zákona č. 222/1999 Sb.2
b) Ministerstvo vnitra zpracovává:
• návrh přehledu objektů navrhovaných k určení za ODOS
podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 222/1999 Sb. (příloha č. 1);
c) navrhovatelé zpracovávají:
• návrh přehledu objektů navrhovaných k určení za ODOS
podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 222/1999 Sb. (příloha č. 2);
• návrh přehledu objektů navrhovaných k určení za ODOS
podle § 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 222/1999 Sb. (příloha č. 3).
3.4. Návrhy přehledů ODOS navrhovatelé zasílají ministerstvu v písemné i elektronické podobě. Ministerstvo je vyhodnocuje z hlediska potřeb zajišťování obrany státu, zachování základních funkcí státu a z hlediska zabezpečení OS ČR
a zpracovává:
• souhrnný přehled objektů podle § 29 odst. 1 a odst. 2 písm.
a) zákona č. 222/1999 Sb.;
• souhrnný přehled objektů navrhovaných k určení za ODOS
podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 222/1999 Sb.;
• souhrnný přehled objektů navrhovaných k určení za ODOS
podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 222/1999 Sb.;
• souhrnný přehled objektů navrhovaných k určení za ODOS
podle § 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 222/1999 Sb.;
• souhrnný přehled objektů určených za ODOS podle § 29
odst. 2 písm. c) zákona č. 222/1999 Sb.;
• souhrnný přehled objektů určených za ODOS podle § 29
odst. 2 písm. d) zákona č. 222/1999 Sb.;
• návrhy nařízení (usnesení) vlády k projednání souhrnných
přehledů objektů navrhovaných k určení za ODOS.
3.5. Návrhy přehledů ODOS zasílané navrhovateli v písemné
a elektronické podobě ministerstvu musí být kompletní a obsahovat všechny požadované údaje podle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3.
V případě, že neobsahují požadované údaje a jsou zpracovány
v rozporu s touto směrnicí ministerstvo je vrací navrhovateli
k odstranění nedostatků.

2 § 2 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 219/1999
Sb.)
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3.6. Zasílání návrhů přehledu ODOS realizují navrhovatelé
v termínech stanovených ministerstvem.
3.7. Zpracované návrhy nařízení (usnesení) vlády a souhrnné
přehledy objektů navrhované k určení za ODOS předkládá
ministerstvo vládě ke schválení.
3.8. Ministerstvo po rozhodnutí vlády zpracovává a vede
Centrální přehled ODOS, včetně vojenských ODOS a vojenskou dokumentaci k ODOS.
C. Objekty, které za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu mohou být napadeny
Na území České republiky jsou mimo ODOS i další objekty,
které z hlediska své funkce při zajišťování obrany státu nemají
strategický význam, ale na území správních obvodů krajů a obcí mají význam zásadní.
Tyto objekty jsou v souladu s § 7 písm. a) zákona č. 222/1999
Sb. nazvány objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu mohou být napadeny.
1. Charakteristika a kategorizace OMN
1.1. OMN jsou objekty, které mají za stavu ohrožení státu
a za válečného stavu svou povahou, funkcí nebo umístěním
zásadní význam pro zabezpečení mobilizace OS ČR, plnění
opatření k zajišťování obrany na území kraje, zajištění základních životních potřeb obyvatel a fungování státní správy
a samosprávy.
1.2. Základní princip kategorizace OMN spočívá ve vyhodnocování a zařazování OMN do jednotlivých kategorií určených k naplnění požadavků na zajišťování obrany státu před
vnějším napadením.
1.3. K zajištění obrany státu se OMN rozdělují do čtyř kategorií:
e 1 – objekty k zabezpečení fungování státní správy
a samosprávy při zajišťování obrany ČR
Jedná se o objekty, které svým zásadním posláním nebo
funkcí hrají rozhodující roli v oblasti fungování státní správy
a samosprávy.
e 2 – objekty k zabezpečení úkolů ozbrojených sil ČR
Jedná se o objekty, které jsou již v míru plánovány pro
zabezpečení OS ČR nebo jsou k jejich zabezpečení předurčeny
a dále objekty, které by byly za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu k zabezpečení OS ČR vyčleněny.
e 3 – objekty k zabezpečení potřeb obyvatel při zajišťování obrany ČR
Jedná se o objekty, které slouží na území kraje k vytvoření nezbytných podmínek zabezpečení života, zdraví a základních životních potřeb obyvatelstva.
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2. Zásady vyhodnocování a výběru OMN
2.1. Cílem vyhodnocování objektů je výběr pouze takových
objektů, jejichž napadení by významným způsobem vyvolalo
omezení činností a života OS ČR, orgánů státní správy a samosprávy a obyvatel v době stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu ve správním obvodu kraje a Hl. m. Prahy a narušilo
by plnění povinností státních orgánů, územních samosprávných
celků, právnických a fyzických osob k zajišťování obrany
České republiky před vnějším napadením. Způsobem ochrany
objektu se rozumí taková ochrana a činnost, která umožní jeho
stálou funkčnost, ochranu proti vniknutí cizích osob a ochranu
proti aktivitám, které by omezily jeho provoz. Ochrana objektu
se uskutečňuje technickým, fyzickým nebo kombinovaným
způsobem zabezpečení.
2.2. Vyhodnocení a výběr OMN, provádí v souladu
s § 7 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb. krajské úřady a navrhují
vládě, cestou ministerstva, způsob jejich ochrany.
2.3. Na vyhodnocení a výběru OMN se podílí v souladu s §
7a písm. a) zákona č. 222/1999 Sb. obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném krajským úřadem a další
navrhovatelé podle této směrnice.
2.4. Při vyhodnocování OMN mohou krajské úřady požádat
o součinnost a spolupracovat s teritoriálně příslušným krajským vojenským velitelstvím (dále jen KVV) a dalšími teritoriálně příslušnými subjekty a orgány státní správy a samosprávy.
Vyhodnocení a výběr OMN je krajskými úřady prováděn na
základě stanovené kategorizace OMN dle bodu 3.4. a podle
kritérií a návrhů, které poskytují ministerstva a jiné ústřední
správní úřady v oboru své působnosti. Přehled kritérií pro výběr
OMN všech ministerstev a jiných ústředních správních úřadů
je uveden v příloze č. 6 této směrnice.
2.5. Krajské úřady a ostatní navrhovatelé k ochraně OMN
navrhují přednostně ten subjekt, který provádí jeho ochranu
již v míru, a dále městskou policii, bezpečnostní agenturu,
ochrannou službu, Policii ČR, případně využití technických
prostředků, pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc.
2.6. Zabezpečení ochrany OMN silami a prostředky OS ČR
se neprovádí. Použitím sil a prostředků OS ČR k zabezpečení
ochrany OMN by se tyto objekty v souladu s mezinárodním humanitárním právem staly legitimním vojenským cílem. Ochrana
poskytovaná mezinárodním humanitárním právem civilním objektům by byla výrazně snížena a potenciální možnost napadení
by se zásadně zvýšila. Vybrané OMN přechází pod ochranu OS
ČR se zahájením jejich využívání pro potřeby OS ČR.
2.7. Za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu navrhovatelé vytvářejí podmínky k zabezpečení navrženého způsobu
ochrany OMN.
3. Postup při vyhodnocování a výběru OMN

e 4 – objekty pro zachování funkcí kraje při zajišťování obrany ČR
Jedná se o objekty, jejichž narušení, omezení jejich
činnosti nebo zničení by vážně narušilo běžný chod územně
správního celku a schopnost využití obranné infrastruktury.

3.1. Navrhovatelé provádí vyhodnocení a navrhují OMN
k nimž vykonávají vlastnická práva nebo jiná majetková práva
fyzické osoby nebo právnické osoby, jejichž činnost souvisí
s okruhem působnosti navrhovatele podle zákona č. 2/1969 Sb.,
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o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
(kompetenční zákon) ve znění pozdějších předpisů. Návrhy
OMN, včetně navrhovaného způsobu ochrany, zasílají navrhovatelé v písemné a elektronické podobě příslušným krajským
úřadům podle územního rozmístění OMN.

tronických komunikací včetně rozhlasových a televizních vysílačů, raﬁnérie, distribuční soustavy ropy, atd.

3.2. Návrhy OMN zasílané krajským úřadům v písemné
a elektronické podobě musí být kompletní a obsahovat všechny
požadované údaje podle přílohy č. 5. V případě, že neobsahují
požadované údaje anebo jsou zpracovány v rozporu s touto
směrnicí, krajský úřad je vrací navrhovatelům k doplnění nebo
odstranění nedostatků.

3.6. Přehledy OMN zasílané krajskými úřady ministerstvu
musí být kompletní a obsahovat všechny požadované údaje
podle přílohy č. 5. V případě, že neobsahují požadované údaje
a jsou zpracovány v rozporu s touto směrnicí vrací se zpět
k odstranění nedostatků.
3.7. Ministerstvo na základě obdržených přehledů od krajských úřadů:
• vyhodnotí navrhované OMN z pohledu jejich důležitosti
a významu pro plnění úkolů spojených s obranou státu a rozhodne o jejich konečném zařazení do Souhrnného přehledu
OMN a případně může některé OMN navrhnout za ODOS;
• posoudí navrhovaný způsob ochrany OMN z hlediska
uskutečňování dalších činností spojených se zabezpečením
ochrany těchto OMN (možnost zabezpečení jiným způsobem, zpracování návrhů na zproštění mimořádné služby
subjektů navrhovaných k ochraně OMN, atd.) a z hlediska
možné činnosti OS ČR na daném teritoriu.

3.3. Po vyhodnocení objektů regionálního a místního významu zpracují krajské úřady přehledy OMN (příloha č. 5),
včetně navrhovaného způsobu jejich ochrany. Do přehledu
mohou zařadit i OMN zaslané od ostatních navrhovatelů. Takto
zpracovaný přehled OMN zašlou krajské úřady ve stanoveném
termínu ministerstvu v písemné i elektronické podobě.
3.4. Při vyhodnocování a výběru OMN navrhovatelé:
A) zařazují jednotlivé objekty do těchto kategorií3:
Číslo
Název kategorie OMN
kategorie
Objekty k zabezpečení fungování státní správy
e1
a samosprávy při zajišťování obrany ČR
e2
e3
e4

Objekty k zabezpečení úkolů ozbrojených sil ČR
Objekty k zabezpečení potřeb obyvatel při
zajišťování obrany ČR
Objekty pro zachování funkcí kraje při
zajišťování obrany ČR.

B) provádí vyhodnocení a výběr zejména se zaměřením u:
kategorie e 1 na budovy krajských úřadů, obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností, krizová pracoviště KÚ a ORP
(hlavní, záložní – chráněná, nechráněná), objekty PČR, školy,
pošty, sběrné přepravní uzly, objekty ﬁnančních úřadů, celních
úřadů, atd.;
kategorie e 2 na objekty a prostory vytipované pro využití
v rámci mobilizačního rozvinutí OS ČR, vytipované zdroje
pitné vody, objekty a sklady zvláštních obnovovacích závodů,
civilní letiště, objekty podpory hostitelskou zemí, atd.;
kategorie e 3 na objekty určené pro zásobování pitnou vodou (zdroje, vodojemy, úpravny), objekty určené pro výrobu
masa a pekárenské výrobky (velkochovy, velkokapacitní sila),
velkosklady potravin, masokombináty, mlýny, nemocnice,
polikliniky, objekty zdravotnické záchranné služby, benzínové
čerpací stanice, sklady PHM, úkryty obyvatelstva, sklady civilní ochrany, stanice hasičského záchranného sboru, čističky
odpadních vod, atd.;
kategorie e 4 na mosty, mimoúrovňové křižovatky, tunely,
nadjezdy, podjezdy, viadukty, železniční stanice, elektrárny,
distribuční soustavy elektřiny a plynu, sklady nebezpečných
látek, telekomunikační objekty a technologická zařízení elek-

3 Navrhované objekty v kategoriích e1 a e3 se rozlišují podle důležitosti do dvou úrovní:
1. regionální úroveň – krajská;
2. místní úroveň – ORP, obecní.

3.5. Zasílání návrhů přehledu OMN realizují navrhovatelé
v termínech stanovených ministerstvem.

3.8. Po vyhodnocení ministerstvo zpracovává Souhrnný
přehled OMN a předkládá jej vládě k projednání. Po schválení
Souhrnného přehledu OMN vládou přiděluje ministerstvo jednotlivým objektům identiﬁkační čísla.
D. Dokumentace
1. Dokumentace o ODOS
1.1. Centrální přehled ODOS
Centrální přehled ODOS vede ministerstvo v elektronické
i písemné podobě. Tento přehled obsahuje údaje o všech ODOS
určených podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb. V přehledu jsou
k ODOS vedeny zejména tyto informace:
• identiﬁkační číslo;
• název navrhovatele;
• název objektu, jeho adresa a správní obvod ORP a kraje, do
kterého patří;
• vlastník objektu;
• charakteristika objektu – stručný popis základních znaků
objektu;
• důvod zařazení objektu do přehledu – vymezení strategických důvodů z hlediska zajišťování obrany České republiky
před vnějším napadením;
• fotograﬁe, letecký snímek, mapový zákres, popřípadě další
materiály (zabezpečuje ministerstvo);
• způsob, síly a prostředky využívané k zabezpečení ochrany
objektu;
• souřadnice objektu: uvádět zeměpisné souřadnice v systému
WGS – 84, ve tvaru 16°23´10´´, včetně desetinných míst;
• příslušné ustanovení zákona a důvod, podle kterého byl
objekt určen jako ODOS;
• datum zařazení objektu do přehledu, číslo příslušného nařízení vlády;
• další údaje a podklady potřebné z vojenského hlediska k zajišťování obrany České republiky.
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Uvedené údaje jsou vedeny podle vzorů v přílohách č.1,
č. 2, č. 3 a č. 4 této směrnice. Identiﬁkační číslo přiděluje
ministerstvo.
Centrální přehled ODOS podléhá ochraně informací ve
smyslu ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (dále jen zákon
č. 412/2005 Sb.) a označuje se stupněm utajení DŮVĚRNÉ.
1.2. Výpis z Centrálního přehledu ODOS
Ministerstvo pro potřeby navrhovatelů a KVV zpracovává
Výpisy z Centrálního přehledu ODOS. Krajské úřady podle
potřeby zpracovávají následný výpis ODOS pro obecní úřady
obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu.
Ve Výpisu z Centrálního přehledu ODOS pro ministerstva,
jiné ústřední správní úřady, Českou národní banku, zpravodajské služby, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu,
Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad
vlády České republiky jsou uváděny ODOS podle oboru jejich
působnosti a v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. je výpis
označen stupněm utajení VYHRAZENÉ.
Ve výpisu z Centrálního přehledu ODOS pro krajské úřady
a KVV jsou uváděny všechny ODOS, které se nachází na
teritoriu příslušného kraje nebo obce s rozšířenou působností
a v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. je výpis označen stupněm utajení VYHRAZENÉ.
1.3. Oznámení o určení nebo navržení objektu k určení za
ODOS
KVV zpracovává na základě Výpisu z Centrálního přehledu
ODOS „Oznámení o určení nebo navržení objektu k určení za
ODOS“, které zasílá vlastníkovi a uživateli objektu. Součástí
oznámení je požadavek na poskytnutí údajů o objektu příslušným vojenským orgánům ke zpracování vojenské dokumentace
k ODOS.
Oznámení o určení nebo navržení objektu k určení za ODOS
se zpracovává do 30 dnů ode dne obdržení Výpisu z Centrálního přehledu ODOS.
1.4. Vojenská dokumentace ke střežení ODOS
Ke střežení ODOS ministerstvo zpracovává rozkaz ministra
obrany, stálý obranný plán, předběžný operační plán, operační
plán a příslušnou vojenskou dokumentaci. Při zpracování vojenské dokumentace ke střežení ODOS je prováděna součinnost
s vlastníky nebo provozovateli ODOS.
Součástí zpracovávané vojenské dokumentace ke střežení
ODOS je návrh smlouvy o střežení ODOS mezi jejich vlastníky
(provozovateli) a ministerstvem. Návrh smlouvy se průběžně
aktualizuje.
U České národní banky se informace o zabezpečení ochrany
ODOS vedených ve sloupcích 11 a 12 příloh č. 1 až 4 evidují
u tohoto subjektu a jsou poskytovány příslušné skupině osob
rezortu ministerstva k rozpracování vojenské dokumentace.
2. Dokumentace o OMN
1.1. Přehled OMN
Krajské úřady v součinnosti s příslušnými navrhovateli zpracovávají přehled OMN, který obsahuje údaje o všech vyhodnocených objektech. V přehledu jsou k OMN vedeny zejména
tyto informace:
• identiﬁkační číslo;
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• název navrhovatele;
• název objektu, jeho adresa a správní obvod ORP a kraje, do
kterého patří;
• vlastník objektu;
• charakteristika objektu – stručný popis základních znaků
objektu;
• mapový zákres, popřípadě další materiály (zabezpečuje
ministerstvo);
• způsob ochrany v míru a navrhovaný způsob ochrany za
stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu;
• počty osob, které zabezpečují ochranu v míru a navrhovaný
počet osob k ochraně za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu;
• souřadnice objektu (uvádět zeměpisné souřadnice v systému
WGS – 84 ve tvaru 16°23´10“, popřípadě v desetinném
tvaru);
Uvedené údaje jsou vedeny podle vzoru v příloze č. 5 této
směrnice.
1.2. Souhrnný přehled OMN
Ministerstvo vede Souhrnný přehled, který obsahuje údaje
o OMN na celém území České republiky a vede ho v elektronické i písemné podobě. Identiﬁkační číslo přiděluje ministerstvo. Informace o zabezpečení ochrany OMN (sloupce 12 – 15
přílohy č. 5) vedených v seznamu objektů kritické infrastruktury ﬁnančního trhu (dále jen KIFT) se vedou u jednotlivých
subjektů KIFT.
1.3. Výpis ze Souhrnného přehledu OMN
Ministerstvo zpracovává pro potřeby navrhovatelů a KVV
Výpisy ze Souhrnného přehledu OMN. Krajské úřady podle
potřeby zpracovávají následný výpis OMN pro obecní úřady
obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu.
Ve výpisu pro krajské úřady a KVV se uvádí pouze OMN,
které se nachází ve správním obvodu příslušného kraje a Hl.
m. Prahy.
Dokumenty „Přehled OMN“, „Souhrnný přehled OMN“
a „Výpis ze Souhrnného přehledu OMN“ podléhají ochraně
utajovaných informací ve smyslu ustanovení zákona č. 412/
2005 Sb., a označují se stupněm utajení VYHRAZENÉ.
E. Finanční zabezpečení
Finanční prostředky na vládou určené ODOS se zabezpečují
v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb.
Finanční prostředky k ochraně OMN v míru zabezpečují
jejich vlastníci a provozovatelé. Pokud bude na základě rozhodnutí vlády stanoveno realizovat opatření k ochraně OMN,
budou výdaje s tím spojené hrazeny v souladu s ustanovením
§ 55 zákona č. 222/1999 Sb.
Finanční služby poskytované státní správě za stavu ohrožení
státu a válečného stavu budou garantovány a zajišťovány prostřednictvím pobočkové sítě České národní banky.
F. Obecné a administrativní zásady zpracování přehledů
Zpracování přehledů stanovených touto směrnicí se zpracovává všemi navrhovateli podle zásad stanovených v legendě
jednotlivých přehledů a dále v souladu s těmito pokyny:
a) Přehled zpracovat v aplikaci Microsoft Excel, dodržet stanovenou strukturu a formát tabulky přehledů;
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b) vyplnit všechny požadované údaje k objektům;
c) nastavení pro vyplnění dat v tabulkách:
– typ písma Times New Roman,
– velikost písma 10,
– zarovnání textu na střed buňky svislým i vodorovným
směrem,
– text v buňce začínat velkým písmenem,
– text v buňce neukončovat tečkou;
d) názvy objektů uvádět v souladu s Přílohou č. 1 a vždy pod
jedním názvem;
e) text v buňce nerozdělovat mezerníkem (pro jazykovou úpravu provede rozdělení ministerstvo);
f) v textu buněk neuvádět matematická znaménka „+“ a „–“,
nejedná-li se o matematický výraz, text rozdělovat a spojovat čárkou;
g) ve sloupci Důvod zařazení provést výstižné a plnohodnotné
odůvodnění pro zařazení objektu.
G. Závěr
Aktualizace přehledů ODOS a OMN je ministerstvem a navrhovateli prováděna v souladu s platnými nařízeními (usneseními) vlády k této problematice a v souladu s Plánem operační
přípravy státního území České republiky.
Realizace výše uvedených úkolů, zpracování a aktualizace
Centrálního přehledu ODOS a Souhrnného přehledu OMN
se vyhodnocují jako součást operační přípravy státního území
České republiky ve Zprávě o zajištění obrany České republiky
a ve Zprávě o stavu zajištění bezpečnosti České republiky4.
Aktualizace této směrnice je prováděna podle potřeb na základě změn v oblasti operační přípravy státního území, změn
v zákonech a jiných právních předpisech.
H. Přehled používaných zkratek
Při zpracování materiálů a přehledů podle této směrnice jsou
pro sjednocení terminologie používány uvedené zkratky:

Zkratka
AČR
BA
CBS
CPS
CPMSSZ
ČHMÚ
ČNB
ČOV
ČSSZ
ČTÚ
ČÚZK
DD
DKV
DMD
EPS
EZP
EZS
FÚ
HZS
KIFT
KŘ HZS
KS
KSSZ
KSÚS
KÚ
LMS
MČ
MD
MěÚ
MP
MPO
MPSV
MS
MV
MZ
MZe
MŽP
NKÚ
ODOS
OMN
ORP
OS ČR
Osoby PP

4 Vyhodnocení se provádí podle aktuálního Plánu operační přípravy
státního území České republiky

OSSZ
PCO
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Plný název
Armáda České republiky
bezpečnostní agentura
centrální bezpečnostní systém
centrální požární stanice
centrální pracoviště městské správy sociálního
zabezpečení
Český hydrometeorologický ústav
Česká národní banka
čistička odpadních vod
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální
dálkový dohled (elektronický)
depo kolejových vozidel
dodavatel mobilizační dodávky
systém elektrické požární signalizace
elektronický zabezpečovací pult
elektronický zabezpečovací systém
ﬁnanční úřad
hasičský záchranný sbor
kritická infrastruktura ﬁnančního trhu
krajské ředitelství HZS
kamerový systém
krajská správa sociálního zabezpečení
krajská správa údržby silnic
krajský úřad
letecká meteorologická stanice
městská část
Ministerstvo dopravy
městský úřad
městská policie
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Nejvyšší kontrolní úřad
objekt důležitý pro obranu státu
objekt, který za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu může být napaden
obec s rozšířenou působností
ozbrojené síly České republiky
fyzické osoby, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu
nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti
nebo pracovní výpomoci
okresní správa sociálního zabezpečení
pult centrální ochrany
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PČR
PMS
SDH
SHM
SKI
SOS
SOU
SSHR
STOÚ
STZ
SÚ
SÚS
SŽDC

Policie České republiky
profesionální meteorologická stanice
sbor dobrovolných hasičů
subjekt hospodářské mobilizace
subjekt kritické infrastruktury
stav ohrožení státu
střední odborné učiliště
Správa státních hmotných rezerv
stálý tlakově odolný úkryt
systém technického zabezpečení
stálý úkryt
správa a údržba silnic
správa železničních dopravních cest

TKB

telekomunikační budova
technické prostředky (telefon, napojení na
PCO, napojení na BA, kamerový systém
apod.),
úřad městské části

TP
ÚMěČ
ÚO
ÚP

VD
VS

územní odbor
úřad práce
územní pracoviště městské správy sociálního
zabezpečení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vodní dílo
válečný stav

ZŠ

základní škola

ZZS

zdravotnická záchranná služba

ŽST

železniční stanice

ÚPMSSZ
ÚZSVM

Strana 9

Identiﬁkační
číslo

Poř.
čís.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

1

Navrhovatel

3

Objekt

4

__________________________________

P Ř Í L O H A č. 1

a

b

c

d

Adresa objektu

5

Vlastník
objektu

6

Správní
obvod ORP

7
Správní
obvod
kraje

8

Charakteristika
objektu

9

10

Důvod
zařazení

podle § 29, odst. 2, písm. b) zákona č. 222/1999 Sb. za ……...

PŘEHLED OBJEKTŮ NAVRHOVANÝCH K URČENÍ ZA ODOS
12

Způsob

Počty
osob
a techniky

Zabezpečení ochrany

11

14

N

E

Souřadnice
objektu

13

Poznámka
(rozhodnutí
vlády)

15
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Identiﬁkační
číslo

Poř.
čís.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

1

Navrhovatel

3

Objekt

4

__________________________________

P Ř Í L O H A č. 2

a

b

c

d

Adresa objektu

5

Vlastník
objektu

6

Správní
obvod ORP

7
Správní
obvod
kraje

8

Charakteristika
objektu

9

10

Důvod
zařazení

podle § 29, odst. 2, písm. c) zákona č. 222/1999 Sb. za ……...

PŘEHLED OBJEKTŮ NAVRHOVANÝCH K URČENÍ ZA ODOS
12

Způsob

Počty
osob
a techniky

Zabezpečení ochrany

11

14

N

E

Souřadnice
objektu

13

Poznámka
(rozhodnutí
vlády)

15
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Identiﬁkační
číslo

Poř.
čís.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

1

Navrhovatel

3

Objekt

4

__________________________________

P Ř Í L O H A č. 3

a

b

c

d

Adresa objektu

5

Vlastník
objektu

6

Správní
obvod ORP
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Identiﬁkační
číslo

Poř.
čís.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

1

Navrhovatel

3

Objekt

4

__________________________________

P Ř Í L O H A č. 4

a

b

c

d

Vlastník
objektu

6

Správní
obvod ORP

7
Správní
obvod
kraje

8

Charakteristika
objektu

9

Důvod
zařazení

10

podle § 29, odst. 1 a odst. 2, písm. a) zákona č. 222/1999 Sb. za ……...

Adresa objektu

5

PŘEHLED OBJEKTŮ NAVRHOVANÝCH K URČENÍ ZA ODOS
12

Způsob

Počty
osob
a techniky

Zabezpečení ochrany

11

14

N

E

Souřadnice
objektu

13

Poznámka
(rozhodnutí
vlády)

15

Částka 1
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
Strana 13

Strana 14

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 1

Legenda k příloze 1 až 4:
Sloupec č. 2 Identiﬁkační číslo: přiděluje ministerstvo
Sloupec č. 3 Navrhovatel: uvádět název navrhovatele
Sloupec č. 4 Objekt: uvádět oﬁciální název objektu; v případě, že se jedná o pozemek uvádět parcelní číslo
Sloupec č. 5 Adresa: uvádět po sloupcích u objektů: a - název ulice, b – číslo popisné (orientační), c – název města, d – PSČ;
u pozemků: a - výměra, b – číslo katastrálního území, c – název katastrálního území, d – nevyplňovat
Sloupeč č. 7 ORP: uvádět identiﬁkační kód dle číselníků ORP a číselníku správních obvodů hl. m. Prahy vedený Českým statistickým úřadem
Sloupec č. 8 Kraj: uvádět identiﬁkační kód kraje
1 Hlavní město Praha
2 Středočeský
3 Jihočeský
4 Plzeňský
5 Karlovarský
6 Ústecký
7 Liberecký
8 Královéhradecký
9 Pardubický
10 Vysočina
11 Jihomoravský
12 Olomoucký
13 Moravskoslezský
14 Zlínský
Sloupec č. 9 Charakteristika objektu: uvádět stručný popis základních znaků a charakteristiky objektu (např. konstrukce, velikost,
nosnost, schopnost, atd.); v případě, že se jedná o pozemek výměru a druh pozemku
Sloupec č. 10 Důvod zařazení: vymezení strategických důvodů z hlediska zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením. Uvádět proč byl daný objekt vybrán a zařazen do přehledu, komu a k jakému účelu bude objekt v míru, za stavu ohrožení
státu nebo válečného stavu sloužit, využíván. Neuvádět obecné formulace “systém krizového řízení”, apod.
Sloupec č. 11 Způsob zabezpečení ochrany: uvádět druhy a formy ochrany objektu (např. bezpečnostní agentura, vlastní ochranná
služba, technické prostředky)
Sloupec č. 12 Počty osob a techniky: uvádět počet osob k zabezpečení ochrany objektu za časovou jednotku 24 hodin, včetně
techniky a prostředků potřebných k ochraně
Sloupec č. 13 a 14 Souřadnice objektu: uvádět zeměpisné souřadnice v systému WGS – 84, ve tvaru 16°23´10´´, včetně desetinných míst
Sloupec č. 15 Poznámka: vyplňuje ministerstvo

3

4

a

5

b

c

Adresa
objektu
d

Správní
obvod
ORP

7
Správní
obvod
kraje

8
Charakteristika
objektu

9
Důvod
zařazení

10
Úroveň
objektu

11

13

V míru

Navrhovaný
za SOS, VS

Způsob ochrany

12

Objekty k zabezpečení fungování státní správy a samosprávy při zajišťování obrany ČR

Vlastník
objektu

6

Objekty pro zachování funkcí kraje při zajišťování obrany ČR

Objekty k zabezpečení potřeb obyvatel při zajišťování obrany ČR

Objekty k zabezpečení úkolů ozbrojených sil ČR

Identiﬁkační
Navrhovatel Objekt
číslo

2

Kategorie “e 1”
1
2
3
4
5
6
7
Kategorie “e 2”
1
2
3
4
5
6
7
Kategorie “e 3”
1
2
3
4
5
6
7
Kategorie “e 4”
1
2
3
4
5
6
7

Poř.
čís.

1

15

V míru

Navrhovaný
za SOS, VS

Počet osob k ochraně

14

PŘEHLED OBJEKTŮ, KTERÉ ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU NEBO ZA VÁLEČNÉHO STAVU MOHOU BÝT NAPADENY

__________________________________

P Ř Í L O H A č. 5

16

17

N
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Souřadnice
objektu

Částka 1
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
Strana 15

Strana 16

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 1

Legenda k příloze č. 5:
Sloupec č. 2 Identiﬁkační číslo: přiděluje ministerstvo
Sloupec č. 3 Navrhovatel: krajský úřad uvede vlastní úřad nebo ÚSÚ, který mu jednotlivé objekty navrhnul k zařazení
Sloupec č. 4 Objekt: uvádět oﬁciální název objektu
Sloupec č. 5 Adresa: uvádět po sloupcích: a - název ulice, b – číslo popisné (orientační), c – název města, d – PSČ
Sloupec č. 6 Vlastník objektu: u objektů kde je uživatelem ministerstvo nebo ÚSÚ uvádět zápis takto: ČR – MPO, ČR – MV,
ČR – SSHR, atd.
Sloupeč č. 7 ORP: uvádět identiﬁkační kód dle číselníků ORP a číselníku správních obvodů hl. m. Prahy vedený Českým statistickým úřadem
Sloupec č. 8 Kraj: uvádět identiﬁkační kód kraje
1 Hlavní město Praha
2 Středočeský
3 Jihočeský
4 Plzeňský
5 Karlovarský
6 Ústecký
7 Liberecký
8 Královéhradecký
9 Pardubický
10 Vysočina
11 Jihomoravský
12 Olomoucký
13 Moravskoslezský
14 Zlínský
Sloupec č. 9 Charakteristika objektu: uvádět stručný popis základních znaků a charakteristiky objektu (např, konstrukce, velikost,
nosnost, účel objektu v míru, atd.)
Sloupec č. 10 Důvod zařazení: uvádět proč byl daný objekt vybrán a zařazen do přehledu, komu a k jakému účelu bude objekt za
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu sloužit, využíván. Neuvádět obecné formulace "systém krizového řízení", apod.
Sloupec č. 11 Úrověň objektu: navrhované objekty v kategorii e1 a e3 rozlišit identiﬁkačním kódem podle důležitosti do dvou
úrovní: 1. regionální (krajská) a 2. místní (ORP, obec)
Sloupec č. 12 a 13 Způsob zabezpečení ochrany: uvádět druhy a formy ochrany objektu (např. bezpečnostní agentura, vlastní
ochranná služba, technické prostředky)
Sloupec č. 14 a 15 Počty osob k ochraně: uvádět počet osob k zabezpečení ochrany objektu za časovou jednotku 24 hodin

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 17

PŘÍLOHA č. 6
Kritéria v kategoriích pro zařazení objektů do Přehledu OMN z úrovně krajského úřadu
Objekty v oboru působnosti Ministerstva vnitra
Kategorie Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
Sídlo speciálních útvarů a pracovišť, spojovací zařízení PČR, krizová pracoviště
Útvar PČR
PČR, chemické laboratoře PČR
e1
Krajská správa PČR
Sídla KS PČR nebo jim na roveň postavená ředitelství
e2
Není navrhován žádný objekt
Úkryt
Úkryty osob pro ochranu obyvatelstva s kapacitou nad 1000 osob
Objekty HZS
Krajské HZS, územní odbory a stanice
e3
Objekty kde jsou umístěny ovládací systémy pro varování a vyrozumění obyvatelObjekty včasného varování
stva
e4
Není navrhován žádný objekt
Objekty v oboru působnosti Ministerstva dopravy
Kategorie
Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
e1
Není navrhován žádný objekt
V působnosti kraje rozhodující objekty k realizaci Plánu OPSÚ.
Nenahraditelnost z hlediska lokálního objezdu a využitelnosti parametrů „náhradních„ objektů na lokálním (např. zatížitelnost, šířka, podjezdná výška – v porovnání s vyhodnocovaným objektem).
Rozsah a závažnost důsledků při vyřazení objektu.
Objekty USDC
Dostupnost technologie obnovy (je-li to konstrukce, kterou lze obnovit částečně
e2
nebo jen jako celek, zda je využitelná obnova provizorními mostními konstrukcemi v pohotovostních zásobách).
Možnost realizace obnovy z hlediska charakteru překážky (zda konﬁgurace přilehlého terénu a výška nosné konstrukce nad terénem umožní použít dostupné formy
obnovy objektu)
Objekty dodavatelů ND
Řídící a technologické pracoviště rozhodujících dodavatelů mobilizační dodávky
Zdravotnické zařízení ČD Nemocnice a polikliniky ČD
e3
Jedno pracoviště v kraji, v případě více pracovišť, stanovit pracoviště s větší vybapracoviště HZS ČD
veností nebo z regionálního hlediska výhodněji dislokované
V působnosti kraje rozhodující objekty k realizaci Krizového plánu.
Nenahraditelnost z hlediska lokálního objezdu a využitelnosti parametrů „náhradních„ objektů na lokálním (např. zatížitelnost, šířka, podjezdná výška – v porovnání s vyhodnocovaným objektem).
Rozsah a závažnost důsledků při vyřazení objektu.
Objekty SDC
Dostupnost technologie obnovy (je-li to konstrukce, kterou lze obnovit částečně
e4
nebo jen jako celek, zda je využitelná obnova provizorními mostními konstrukcemi v pohotovostních zásobách).
Možnost realizace obnovy z hlediska charakteru překážky (zda konﬁgurace přilehlého terénu a výška nosné konstrukce nad terénem umožní použít dostupné formy
obnovy objektu)
Objekty dodavatelů ND
Řídící a technologické pracoviště rozhodujících dodavatelů ND
Poznámka:
Objektem (určené) sítě dopravních cest se rozumí např. mosty, tunely, nadjezdy, podjezdy, složité dopravní křížení, v železniční
dopravě dále-seřaďovací uzly, místa nakládky, přechodové žst.. (z celostátního hlediska – regionální centra provozu, centra řízení
dopravy, pracoviště elektrodispečerů, trakční napájecí stanice, konsignační sklady-odběrní místa motorové nafty, ústředny ČD
k řízení dopravy, …).
Nevylučuje se možnost navrhnout krajským úřadem objekt sítě dopravních cest mimo jeho působnost, je-li nezbytný k realizaci
opatření regionálního nebo lokálního významu při zajišťování obrany ČR (v tomto případě se doporučuje součinnost s Ministerstvem dopravy).

Strana 18

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 1

Legenda:
USDC – určená síť dopravních cest
ND – nezbytná dodávka
SDC – síť dopravních cest
OPSÚ – operační příprava státního území
Poznámka:
Pro sjednocení terminologie uvádět:
Krajská hygienická stanice nebo KHS,
Zdravotní ústav nebo ZÚ,
Zdravotnická záchranná služba nebo ZZS nebo Územní středisko zdravotnické záchranné služby a pak zkratky ÚSZS,
Letecká záchranná služba nebo LZS,
pro ostatní objekty kde je poskytována zdravotní péče použít pojem Zdravotnické zařízení a poté následně jeho vlastní název,
poskytování přednemocniční neodkladné péče,
poskytování ambulantní péče,
poskytování neodkladné nemocniční péče,
výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví,
výkon státního zdravotního dozoru.
Objekty v oboru působnosti Ministerstva zdravotnictví
Kategorie Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
Krajská hygienická sta- Sídlo KHS. KHS je správním úřadem ve svém správním obvodu a vykonává státní
nice (KHS)
správu v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru
ZÚ se zřizuje mimo jiné k vyšetřování biologického materiálu pro účely výkonu
e1
státního zdravotního dozoru, ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva,
Zdravotní ústav (ZÚ)
k přípravě podkladů pro činnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému
e2
Není navrhován žádný objekt
Nemocnice
Nemocnice na území kraje s počtem akutních lůžek > 300
Sídlo zdravotnického operačního střediska pokud není umístěno ve stejném objektu
Zdravotnická záchranná jako územní středisko záchranné služby, sídlo územního střediska záchranné služby
služba (ZZS)
(ÚSZS) jehož zřizovatelem je kraj resp. magistrát hl.m. Prahy, sídla výjezdových
e3
skupin, sídlo letecké záchranné služby (LZS)
Zdravotnické zařízení (ZZ), které na území kraje nebo jeho části poskytuje pro poJiné zdravotnické zařítřeby obyvatelstva přednemocniční neodkladnou péči, ambulantní péči (primární
zení
a specializovanou), neodkladnou nemocniční péči
e4
Není navrhován žádný objekt
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo jako kritérium pro vybrané nemocnice počet akutních lůžek nad 300, z toho důvodu, aby
krajský úřad mohl zajistit zdravotní péči. Vzhledem k tomu, že území každého kraje je speciﬁcké, je na rozhodnutí krajského
úřadu, zda do OMN zařadí i další nemocnice, ale jako důvod zařazení by mělo být uvedeno jedno z kritérií této přílohy v části
„jiné zdravotnické zařízení“. Mezi jiná zdravotnická zařízení lze zařadit např. polikliniky, které poskytují ambulantní péči. Ministerstvo zdravotnictví zařadilo KHS a ZÚ do kategorie e1, protože vykonávají státní správu na území kraje.
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Objekty v oboru působnosti Ministerstva zemědělství
Kategorie
Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
Hlavní a záložní pracoviště Ministerstva zemědělství. Podklady zaslány
e1
MZe
pod č.j. 21670/05-12030 v říjnu 2005
Dva až tři zdroje vody v každém kraji, vytipované MZe podle kriterií
v Plánu operační přípravy státního území – oblast Vodohospodářská
e2
Zdroje vody pro OS
infrastruktura. Zdroje vody byly rozeslány jednotlivým krajům podle
„Směrnice k ujednocení zásad výběru objektů obranné infrastruktu-ry“tabulka – příloha č. 5
e3
Není navrhován žádný objekt
e4
Není navrhován žádný objekt
Objekty v oboru působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
Kategorie
Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
Sídelní objekt MPO
Sídlo ústředního správního úřadu
Sídlo ČTÚ
Sídlo ústředního správního úřadu s hlavním pracovištěm
Pošta, která nad rámec běžně poskytovaných služeb rozděluje ﬁnanční
prostředky satelitním poštám v určeném regionu. Statut pověřené pošty
Pověřené poštovní provozovny
stanovuje generální ředitelství České pošty s.p. svým interním předpie1
sem
Objekt, kde se umisťují, provozují a opravují dopravní prostředky a disPoštovní dopravní středisko přepečerským způsobem zajišťuje provoz poštovních kurzů (mobilní síť),
pravní sítě
kterými jsou propojeny pošty (stacionární síť) v rámci přepravní sítě
poštovního provozovatele
Průmyslový podnik s vojenskou
Průmyslový podnik s vojenskou výrobou s počtem zaměstnanců 20 a víe2
výrobou
ce
Velkokapacitní prodejna s nabídkou potravinářského zboží a prodejní
e3
Hypermarket
plochou větší než 2500 m2
Prodejna s nabídkou potravinářského zboží a prodejní plochou v rozmeSupermarket
zí od 400 do 2500 m2
Teplárna
e4

Objekt výroby a distribuce elektřiny
Objekt společnosti RWE Transgas
NET
Sklad uranového koncentrátu
Technologický prvek veřejné pevné sítě elektronických komunikací
Technologický prvek veřejné
mobilní sítě elektronických komunikací
Radiokomunikační zařízení

Teplárna s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 30 MW
Tepelná elektrárna, vodní elektrárna s výjimkou malé vodní elektrárny
s instalovaným výkonem do 10 MW včetně, rozvodna velmi vysokého
napětí. Jaderné elektrárny se neuvádí
Kompresorová stanice, podzemní zásobník plynu, hraniční předávací
stanice, vrchní přechod vodoteče
Objekt s umístněním technologického prvku veřejné sítě elektronických
komunikací jako je koncentrátor provozu (RSU) anebo řídící ústředna
(HOST) nad 10 000 připojených uživatelů nebo uživatelů důležitých pro
bezpečnost státu
Pracoviště dohledu a podpory sítě (OMC), infocentra pro styk s uživateli
služeb sítě (IC), základnové řídící jednotky sítě (BSC), které řídí základnové stanice sítě (BTS) ve významných lokalitách z hlediska počtu
připojení nebo důležitosti místních účastníků
Vysílací zařízení pro šíření televizního nebo rozhlasového signálu určených pro informaci obyvatelstva za krizových situací (min. ČT 1 a Český rozhlas) s vysílacím výkonem nad 1 KW

Objekt nebo zařízení zařazené do
skupiny A nebo B podle zákona č.
59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií
Poznámka:
Z důvodu speciﬁkace prvku výběr telekomunikačních objektů provádět ve spolupráci s provozovatelem technologických zařízení (operátorem).
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Objekty v oboru působnosti Ministerstva ﬁnancí
Kategorie
Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
Sídla regionálních správních úřadů Daňové a Celní správy nezastupitelná
e1
Finanční ředitelství
při realizaci výběru daní a poplatků a dále předurčená k prosazení a kontrole
Regionální
plnění úkolů při zabezpečování regulačních opatření po vyhlášení zejména
úroveň
Celní ředitelství
vojenských krizových stavů. Tyto správní úřady mají svou povahou a předurčením zásadní význam pro zachování funkcí území kraje
Sídla správních úřadů Daňové a Celní správy místního významu, nezastupie1
Finanční úřady
telná při vlastním výběru daní a poplatků a dále předurčená k zabezpečování
Místní
regulačních opatření a kontrole po vyhlášení zejména vojenských krizových
úroveň
Celní úřady
stavů. Tyto správní úřady mají svou povahou a předurčením zásadní význam
pro zachování funkcí území obcí s rozšířenou působností
Objekty v oboru působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Kategorie
Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
Sídla správních úřadů, subjektů kritické infrastruktury, krizová pracoviště
Správní úřady MPSV,
e1
správních úřadů (výkon státní správy v oblasti zaměstnanosti, státní sociální
ČSSZ, ÚP atd.
podpory, důchodového a nemocenského pojištění)
e2
Není navrhován žádný objekt
e2
Není navrhován žádný objekt
e3
Není navrhován žádný objekt
e4
Objekty v oboru působnosti Správy státních hmotných rezerv
Kategorie
Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
e1
Není navrhován žádný objekt
e2
Sklad SSHR
Sklad mobilizačních rezerv
Vybrané čerpací stanice pohonných hmot zařazené do systému ropné bezČerpací stanice PH
pečnosti
Závod SSHR
Sklad – uložení státních hmotných rezerv
e3
Sklad SSHR
Sklad – uložení pohotovostních zásob
Průmyslový podnik
Průmyslový podnik důležitý pro výrobu mazadel a pohonných hmot
e4
Není navrhován žádný objekt
Objekty v oboru působnosti ČNB
Kategorie
Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
Komerční banka, a.s.
Určené subjekty kritické infrastruktury ﬁnančního trhu (KIFT)
Česká spořitelna, a.s.
Určené subjekty KIFT
e1
Československá obchodUrčené subjekty KIFT
ní banka, a.s.
Česká pojišťovna, a.s.
Určený subjekt KIFT
e2
Není navrhován žádný objekt
e3
Není navrhován žádný objekt
e4
Není navrhován žádný objekt
Objekty v oboru působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Kategorie
Objekt
Speciﬁkace a popis kritérií – schopností
e1
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště Český Krumlov
Sídlo katastrálního pracoviště Český Krumlov
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Sídlo katastrálního Jindřichův Hradec
Katastrální pracoviště Prachatice
Sídlo katastrálního Prachatice
Katastrální pracoviště Strakonice
Sídlo katastrálního Strakonice
Katastrální pracoviště Tábor
Sídlo katastrálního Tábor
Katastrální pracoviště Třeboň
Sídlo katastrálního Třeboň
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
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Katastrální pracoviště Blansko
Katastrální pracoviště Boskovice
Katastrální pracoviště Brno-venkov
Katastrální pracoviště Břeclav
Katastrální pracoviště Hodonín
Katastrální pracoviště Kyjov
Katastrální pracoviště Vyškov
Katastrální pracoviště Znojmo
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Katastrální pracoviště Sokolov
Katastrální pracoviště Sokolov
Katastrální pracoviště Cheb
Katastrální pracoviště Náchod
Katastrální pracoviště Trutnov
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Katastrální pracoviště Semily
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
Katastrální pracoviště Frýdlant
Katastrální pracoviště Česká Lípa
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
Katastrální pracoviště Karviná
Katastrální pracoviště Krnov
Katastrální pracoviště Nový Jičín
Katastrální pracoviště Ostrava
Katastrální pracoviště Jeseník
Katastrální pracoviště Olomouc
Katastrální pracoviště Prostějov
Katastrální pracoviště Šumperk
Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální pracoviště Chrudim
Katastrální pracoviště Svitavy
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální pracoviště Domažlice
Katastrální pracoviště Klatovy
Katastrální pracoviště Rokycany
Katastrální pracoviště Tachov
Katastrální pracoviště Beroun
Katastrální pracoviště Kladno
Katastrální pracoviště Kolín
Katastrální pracoviště Kutná Hora
Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Katastrální pracoviště Mělník
Katastrální pracoviště Nymburk
Katastrální pracoviště Příbram
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Teplice
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Sídlo katastrálního pracoviště Blansko
Sídlo katastrálního Boskovice
Sídlo katastrálního Brno-venkov
Sídlo katastrálního Břeclav
Sídlo katastrálního Hodonín
Sídlo katastrálního Kyjov
Sídlo katastrálního Vyškov
Sídlo katastrálního Znojmo
Sídlo katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj
Sídlo katastrálního pracoviště Sokolov
Sídlo katastrálního pracoviště Sokolov
Sídlo katastrálního pracoviště Cheb
Sídlo katastrálního pracoviště Náchod
Sídlo katastrálního pracoviště Trutnov
Sídlo katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Sídlo katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
Sídlo katastrálního pracoviště Semily
Sídlo katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou
Sídlo katastrálního pracoviště Frýdlant
Sídlo katastrálního pracoviště Česká Lípa
Sídlo katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj
Sídlo katastrálního pracoviště Frýdek-Místek
Sídlo katastrálního pracoviště Karviná
Sídlo katastrálního pracoviště Krnov
Sídlo katastrálního pracoviště Nový Jičín
Sídlo katastrálního pracoviště Ostrava
Sídlo katastrálního pracoviště Jeseník
Sídlo katastrálního pracoviště Olomouc
Sídlo katastrálního pracoviště Prostějov
Sídlo katastrálního pracoviště Šumperk
Sídlo katastrálního úřadu pro Pardubický kraj
Sídlo katastrálního pracoviště Chrudim
Sídlo katastrálního pracoviště Svitavy
Sídlo katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí
Sídlo katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj
Sídlo katastrálního pracoviště Domažlice
Sídlo katastrálního pracoviště Klatov
Sídlo katastrálního pracoviště Rokycany
Sídlo katastrálního pracoviště Tachov
Sídlo katastrálního pracoviště Beroun
Sídlo katastrálního pracoviště Kladno
Sídlo katastrálního pracoviště Kolín
Sídlo katastrálního pracoviště Kutná Hora
Sídlo katastrálního pracoviště Mladá Boleslav
Sídlo katastrálního pracoviště Mělník
Sídlo katastrálního pracoviště Nymburk
Sídlo katastrálního pracoviště Příbram
Sídlo katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Sídlo katastrálního pracoviště Teplice
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Katastrální pracoviště Rumburk
Katastrální pracoviště Most
Katastrální pracoviště Louny
Katastrální pracoviště Litoměřice
Katastrální pracoviště Chomutov
Katastrální pracoviště Děčín
Katastrální úřad pro Vysočinu
Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Katastrální pracoviště Moravské Budějovice
Katastrální pracoviště Třebíč
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Katastrální pracoviště Holešov
Katastrální pracoviště Kroměříž
Katastrální pracoviště Uherský Brod
Katastrální pracoviště Vsetín
Český úřad zeměměřický a katastrální

e2
e3
e4

Částka 1

Sídlo katastrálního pracoviště Rumburk
Sídlo katastrálního pracoviště Most
Sídlo katastrálního pracoviště Louny
Sídlo katastrálního pracoviště Litoměřice
Sídlo katastrálního pracoviště Chomutov
Sídlo katastrálního pracoviště Děčín
Sídlo katastrálního úřadu pro Vysočinu
Sídlo katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod
Sídlo katastrálního pracoviště Moravské Budějovice
Sídlo katastrálního pracoviště Třebíč
Sídlo katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou
Sídlo katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
Sídlo katastrálního pracoviště Holešov
Sídlo katastrálního pracoviště Kroměříž
Sídlo katastrálního pracoviště Uherský Brod
Sídlo katastrálního pracoviště Vsetín
Sídlo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Není navrhován žádný objekt
Není navrhován žádný objekt
Není navrhován žádný objekt

Částka 1
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. prosince 2007 č. 1457
o Přehledu objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny
Vláda
III. doporučuje
I. schvaluje
Přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, uvedený v části III. materiálu
č.j. V 450/2007 (dále jen „Přehled“);
II. ukládá
1. ministryni obrany
a) zpracovat výpisy z Přehledu pro jednotlivé navrhovatele,
b) upravovat Přehled na základě požadavků jednotlivých
navrhovatelů,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
3. členům vlády a předsedům Správy státních hmotných rezerv
a Rady Českého telekomunikačního úřadu zabezpečit realizaci Přehledu;

guvernérovi České národní banky, hejtmanům a primátorovi
hlavního města Prahy zabezpečit realizaci Přehledu.
Provedou:
členové vlády,
předsedové Správy státních hmotných rezerv,
Rady Českého telekomunikačního úřadu
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v.r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. ledna 2008 č. 4
k Analýze účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů
Vláda
I. schvaluje
Analýzu účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti
orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných
právnických osob a dalších povinných subjektů, obsaženou
v části III materiálu č.j. 1850/07 (dále jen „Analýza“);
II. ukládá
1. ministru vnitra
a) předložit vládě do 31. prosince 2008 návrh novely zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s jednotlivými
dílčími závěry Analýzy,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,

b) poskytovat přiměřeným způsobem metodickou pomoc
krajům a obcím při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, při poskytování informací, které se vztahují
k věcné působnosti jimi řízených ministerstev a ústředních správních úřadů.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních
ústředních správních úřadů
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
veřejný ochránce práv,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

2. ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
a) poskytnout ministru vnitra ve formě a lhůtách jím určených nezbytnou součinnost při plnění úkolu uvedeného
v bodě II/1a tohoto usnesení,
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v.r.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 25

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. ledna 2008 č. 8
o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012
Vláda

c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí;

I. schvaluje
III. vyzývá
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až
2012, obsažený v části III materiálu č.j. 1878/07 (dále jen
„Program“);
II. ukládá
1. ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministru dopravy, ministryni
obrany, ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra,
zdravotnictví, zemědělství, průmyslu a obchodu, ﬁnancí,
spravedlnosti a kultury
a) realizovat Program v rámci věcné působnosti jimi řízených resortů podle vytýčených cílů a opatření,
b) zpracovat a zaslat místopředsedovi vlády a ministru práce
a sociálních věcí do 31. května každého kalendářního
roku hodnotící zprávu o plnění cílů a opatření Programu
za uplynulý rok v rámci jimi řízených resortů s tím, že
první hodnotící zpráva za rok 2008 bude předložena do
31. května 2009,
2. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
a) realizovat Program v rámci věcné působnosti jím řízeného resortu podle vytýčených cílů a opatření,
b) jednou ročně předložit Radě vlády pro seniory a stárnutí
populace hodnotící zprávu o plnění cílů a opatření Programu s tím, že první zpráva bude této Radě předložena
do 30. června 2009,

hejtmany, primátora hlavního města Prahy, primátory měst
Brna, Ostravy a Plzně a představitele místní samosprávy ke
spolupráci na realizaci cílů a opatření Programu a k podpoře
regionálních a místních aktivit v této oblasti.
Provedou:
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr životního prostředí,
ministři pro místní rozvoj,
dopravy, školství, mládeže a tělovýchovy,
vnitra, zdravotnictví,
zemědělství, průmyslu a obchodu,
ﬁnancí, spravedlnosti,
kultury,
ministryně obrany
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři měst Prahy, Brna,
Ostravy a Plzně

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v.r.
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Částka 1

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 úředních
razítek:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:

Hranatého razítka o rozměrech 33 x 14 mm s textem

Dvou kulatých dřevěných razítek o průměru 35 mm se státním
znakem ČR a s textem

Obec LAZNÍČKY
751 25 Veselíčko
okres PŘEROV

Obecní úřad Ostravice
a

Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho ztráta byla
zjištěna dne 3. prosince 2007.
Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem ČR
a s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 2 a je postrádáno
ode dne 8. prosince 2007.

Obec Ostravice, okres Frýdek – Místek
Razítka nebyla opatřena evidenčními čísly a k jejich odcizení
došlo při vloupání dne 9. listopadu 2007.
Dvou hranatých razítek o rozměrech 40 x 10 mm s textem
Obecní úřad
739 14 OSTRAVICE
a

Hranatého razítka o rozměrech 60 x 30 mm s textem
ÚŘAD MĚSTYSE KOMÁROV
267 62 okr. Beroun

OBEC
739 14 Ostravice
Razítka nebyla opatřena evidenčními čísly a k jejich odcizení
došlo při vloupání dne 9. listopadu 2007.

Razítko nebylo opatřeno rozlišovacím znakem a jeho ztráta
byla zjištěna dne 19. prosince 2007 v 11 hodin.
Kulatého razítka Trodat samobarvící o průměru 22 mm se
státním znakem ČR a s textem
Hranatého razítka o rozměrech 50 x 25 mm s textem
Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odd. péče o rodinu a děti
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 3 a k jeho ztrátě
došlo dne 9. ledna 2008.
Kulatého razítka o průměru 25 mm s malým státním znakem
ČR a s textem
MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 193 a jeho ztráta byla
zjištěna v odpoledních hodinách dne 10. ledna 2008.

Obecní úřad Skršín
okres Most
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1 a k jeho odcizení
došlo dne 22. listopadu 2007.
Hranatého razítka Trodat samobarvící o rozměrech 30 x 12
mm s textem
OBEC SKRŠÍN
okres Most, 434 01
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho odcizení
došlo dne 22. listopadu 2007.

Částka 1
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Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem ČR
a s textem
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Katastrální pracoviště Kutná Hora
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 2 a k jeho odcizení
došlo dne 19. prosince 2007.
Ministerstvo vnitra sděluje, že dne 17. listopadu 2007 došlo
k odcizení:
Průkazu zaměstnance oprávněného k provádění sociálního
šetření č. 002595. Služební průkaz Městského úřadu Přeštice,
s platností od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou, byl vystaven na
jméno Radek Štýs.
Identiﬁkačního průkazu sociálního pracovníka Městského
úřadu Přeštice, s evidenčním číslem MPRE 004, s platností od
1. 1. 2007, vystaveného na jméno Štýs Radek.
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Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Průkazu inspektora inspekce práce Státního úřadu inspekce
práce se státním znakem a fotograﬁí. Průkaz byl vystaven na
jméno Ing. Vladimír Kuka a byl opatřen evidenčním číslem
000527. K jeho odcizení došlo dne 19. prosince 2007.
Služebního průkazu k výkonu státního dozoru nad silnicemi
II. a III. třídy, místními komunikacemi a veřejně přístupnými
účelovými komunikacemi na správním území obce s rozšířenou
působností Město Cheb. Průkaz č. 000073 vystavený na jméno
Petra Šmídová byl vydán MěÚ Cheb dne 7. 2. 2005. K odcizení
služebního průkazu pracovnice odboru silničního hospodářství
a dopravy došlo dne 25. prosince 2007.
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Částka 1

VĚCNÝ REJSTŘÍK
Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky
pro orgány krajů a orgány obcí v r. 2007 (ročník 5)

Poř. č.
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2006 č. 1463 o zabezpečení integrace azylantů a osob
požívajících doplňkové ochrany v roce 2007
Směrnice Ministerstva kultury ze dne 17. ledna 2007 č. j. 948/2007 o zrušení Směrnice Ministerstva kultury
ze dne 30. ledna 1956, čj. 69421/1955 o vedení kronik

Částka
1

1

1

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby

1

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek

1

Věcný rejstřík Opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí
v r. 2006 (ročník 4)

1

Usnesení vlády České republiky ze dne 3. ledna 2007 č. 14 o změně 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, v platném znění,
a dalších majetkových změnách

2

Usnesení vlády České republiky ze dne 24. ledna 2007 č. 63 o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na
úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území

2

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek

2

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2007 č. 221 o Projektu analýzy účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 21. února 2007 č. 126 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace
cizinců v roce 2006

3

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení služebních průkazů

3

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2006

4

Směrnice Ministerstva ﬁnancí ze dne 26. června 2007 čj. 12/56 089/2007-124, kterou se mění směrnice
Ministerstva ﬁnancí čj. 124/1354/2002 z 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních
úřadů při ﬁnancování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění směrnice
čj. 124/123 009/2002

2

4

Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení některých obcí městysi

4

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

4

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o ztrátě úředního razítka

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2007 č. 637 ke Zprávě o situaci národnostních menšin
v České republice za rok 2006

5

Informace k usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2007 č. 637

5
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Usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2007 č. 763 o Metodice k používání některých všeobecných technických speciﬁkací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 25. července 2007 č. 845 o Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2007 až 2009

5

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 13. srpna 2007 č. 882 o Plánu obrany České republiky

6

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů

6

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o ztrátě úředních razítek

6

Sdělení ministra vnitra

7

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2007 č. 1150 ke Strategii prevence kriminality na léta 2008
až 2011

7

Usnesení vlády České republiky ze dne 22. října 2007 č. 1183 o změně usnesení vlády ze dne 10. května
2006 č. 508, ke Zprávě o postupu naplňování Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb

7

Sdělení Ministerstva zemědělství – Informace o schválení Plánu hlavních povodí České republiky

7

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

7

Metodický pokyn ministerstva vnitra k postupu krajských úřadů a obecních úřadů při poskytování záznamů
o výdeji údajů z informačního systému evidence obyvatel na žádost obyvatele

8
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