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METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA VNITRA
Č. j. SC - 243/2006 ze dne 6. září 2006
k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při zpracovávání žádostí a vydávání cestovních pasů se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
Odvětví: cestovní doklady
Ministerstvo vnitra vydává tento metodický pokyn:
ODDÍL PRVNÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tímto metodickým pokynem jsou popsány doporučené postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „obecní úřad“) při vydávání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji (dále jen „e-pas“) a s tím související postup při zpracovávání údajů z informačního systému evidence obyvatel
a v informačním systému evidence cestovních dokladů, pokud
jsou tyto postupy odlišné od vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.
(2) Tímto metodickým pokynem jsou dále popsány doporučené postupy při provádění úkonů správního řízení při vydávání
e-pasů a podmínky zajištění ochrany zpracovávání biometrických údajů, úkony obecních úřadů v průběhu užívání e-pasu
občanem k zajištění ověřování funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, ověřování správnosti údajů zpracovaných
v nosiči dat o držiteli e-pasu a úkony související s likvidací
neplatných e-pasů, které jsou v držení obecních úřadů.
Čl. 2
Přehled základních právních předpisů
Při zpracování žádostí o vydání e-pasů, jejich vydávání
a úkonech obecních úřadů souvisejících s užíváním e-pasů jsou
obecní úřady vázány zejména těmito právními předpisy:
1. Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních
dokladech vydávaných členskými státy (přímo aplikovatelný předpis Evropské unie)
• Článek 4 odst. 1: právo občana na ověření osobních údajů
obsažených v e-pasu a jeho právo požadovat opravy nebo
výmaz zjištěné nepřesnosti v osobních údajích;
• Článek 4 odst. 3: použití biometrických údajů výlučně
k ověřování pravosti e-pasu nebo totožnosti držitele e-pasu pomocí přímo dostupných srovnatelných prvků v případech, kdy je držitel e-pasu povinen podle právních
předpisů e-pas předkládat.
Poznámka: Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 je publikováno v Úředním věstníku Evropské unie, řadě L
2. Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve
znění pozdějších předpisů

3. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb.
4. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
• Zejména oblasti zpracovávání údajů z informačního systému evidence obyvatel, prověřování přesnosti zpracovávaných osobních údajů (§ 8a zákona o evidenci obyvatel)
5. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zejména oblasti povinností zpracovatele osobních údajů
a poučovací a informační povinnosti o právech subjektu
údajů vůči občanovi
6. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zejména oblast dodržování povinností pro dodržování
bezpečnosti užívání informačních systémů veřejné správy
7. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
ve znění pozdějších předpisů
• Zejména oblast povinností související s bezpečností užívání elektronického podpisu a zajištění jeho jedinečného
užití
8. Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění
vyhlášky č. 299/2006 Sb. a vyhlášky č. 417/2006 Sb.
• Užití elektronického vzoru tiskopisu žádosti o vydání
e-pasu, dodržování veškerých parametrů fotograﬁe pro
pořízení zobrazení obličeje občana (biometrický údaj)
9. Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické
podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání
biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního
dokladu.
ODDÍL DRUHÝ
NĚKTERÉ POSTUPY PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ
ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ E-PASU A PŘEDÁVÁNÍ
E-PASU OBČANU
Čl. 3
Odepření vydání e-pasu
(1) V rámci úkonů prováděných při zpracovávání žádosti
o vydání e-pasu (dále jen „žádost“) obecní úřad ověří
v informačním systému evidence cestovních dokladů, zda
k občanovi, který je žadatelem o vydání e-pasu (dále jen
„žadatel“), není veden záznam o požadavku na odepření
vydání cestovního dokladu, tedy o žádosti
a) soudu, je-li proti občanovi nařízen výkon soudního
rozhodnutí,
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b) soudního exekutora, pověřeného soudem provedením
exekuce, jestliže zjevně hrozí nebezpečí, že by občan
exekuci cestou do ciziny zmařil,
c) orgánu činného v trestním řízení, je-li proti občanovi
vedeno trestní stíhání pro trestný čin, za který lze uložit
trest odnětí svobody nejméně 3 léta, nebo
d) orgánu, který vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon zařizuje podle zvláštního právního předpisu, nevykonal-li
občan trest odnětí svobody,
podle § 23 zákona o cestovních dokladech.
(2) V případě, že záznam o žádosti na odepření vydání e-pasu
veden je, rozhodne obecní úřad o odepření vydání e-pasu1);
v tomto případě se při zpracovávání žádosti nepořizují
biometrické údaje žadatele a zpracování žádosti se v informačním systému evidence cestovních dokladů ukončí
( § 21a odst. 1 písm. b) zákona o cestovních dokladech).
(3) V případě vydání rozhodnutí o odepření vydání e-pasu
obecní úřad rovněž formálně ukončí řízení o vydání e-pasu,
a to zamítnutím žádosti podle § 51 odst. 3 správního
řádu.
Čl. 4
Ověřování údajů zpracovávaných v žádosti
o vydání e-pasu
(1) Obecní úřad, resp. jeho odborný útvar s působností pro
vydávání cestovních dokladů při zpracování žádosti ověřuje správnost údajů, které jsou využívány pro zpracování
žádosti z informačního systému evidence obyvatel, a to na
základě dokladů předložených žadatelem podle § 21 odst.
1 a odst. 2 zákona o cestovních dokladech. Pokud obecní
úřad zjistí jakoukoliv nesprávnost v údajích vedených
v informačním systému evidence obyvatel nebo vznikne
pochybnost o jejich správnosti, popřípadě aktuálnosti,
a) ve spolupráci s žadatelem na základě předložených dokladů odstraní vzniklé pochybnosti, popřípadě v součinnosti s odborným útvarem obecního úřadu s působností
pro oblast evidence obyvatel odstraní (provede opravu)
nesprávnosti v údajích vedených v informačním systému evidence obyvatel, nebo
b) vyzve žadatele k předložení dalších dokladů pro ověření nesprávných údajů nebo údajů, o jejichž správnosti
vznikly pochybnosti, přeruší zahájené správní řízení
a oznámí tuto skutečnost odbornému útvaru s působností v oblasti evidence obyvatel, který postupuje ve
spolupráci s odborným útvarem s působností pro vydávání cestovních dokladů podle § 8a odst. 2 zákona
o evidenci obyvatel, tedy zajistí blokování nesprávných
údajů proti případnému dalšímu zpracování; Ministerstvo vnitra na základě prověření správného údaje
obecním úřadem zabezpečí doplnění chybějících údajů,
odstranění nesprávných údajů nebo odstranění údajů
vedených mimo rámec podmínek stanovených zákonem
o evidenci obyvatel v informačním systému evidence
obyvatel.
V usnesení o přerušení správního řízení obecní úřad
uvede, že řízení o žádosti se přerušuje na dobu nezbytně
nutnou pro prověření údaje, o němž vznikly pochybnosti, popřípadě pro provedení opravy chybného údaje
a že v řízení o žádosti je možné pokračovat neprodleně
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poté, kdy je nesprávný údaj v informačním systému
evidence obyvatel opraven, resp. provedeno uvolnění
blokace údaje, o němž vznikly pochybnosti.
(2) V případě, že důvodem přerušení správního řízení podle
odstavce 1 je:
a) zjištěná duplicita nebo multiplicita rodného čísla (rodné
číslo, jehož je žadatel nositelem, bylo přiděleno dvěma
nebo více nositelům rodného čísla) nebo
b) domněnka o užívání chybného rodného čísla (pochybnost o správné konstrukci rodného čísla2)),
postupuje obecní úřad, resp. jeho odborný útvar s působností pro vydávání cestovních dokladů podle odstavce
1 s tím, že současně požádá Ministerstvo vnitra o prověření
správnosti rodného čísla, a to formou žádosti o prověření
rodného čísla zpracovanou oprávněnou úřední osobou
zpracovávající žádost podle čl. 3 odst. 1. V tomto případě tedy není žadatel vyzván, aby požádal Ministerstvo vnitra o ověření svého rodného čísla jím zpracovanou písemnou žádostí na základě § 17b zákona o evidenci obyvatel, ale z důvodu efektivnosti prováděných
úkonů je využívána součinnost mezi obecním úřadem
a Ministerstvem vnitra při prověřování správnosti údajů
vedených v informačním systému evidence obyvatel ve
smyslu § 8a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel.
V usnesení o přerušení správního řízení obecní úřad uvede,
že řízení o žádosti se přerušuje na dobu nezbytně nutnou pro
prověření rodného čísla, popřípadě pro ukončení správního
řízení o změně rodného čísla v případě, kdy bude zjištěno
chybné nebo duplicitní rodné číslo, a pro provedení příslušné změny rodného čísla žadatele v informačním systému
evidence obyvatel. Obecní úřad současně poučí žadatele, že
v případě, kdy Ministerstvo vnitra zjistí, že jeho rodné číslo
je chybné, popřípadě duplicitní, zahájí z moci úřední řízení
o změně rodného čísla.
(3) Žádost o prověření rodného čísla podle odstavce 2 se
zasílá formou faxové zprávy odboru správních činností
Ministerstva vnitra na jím určené číslo faxu se zajištěným
režimem ochrany zpracování osobních údajů; určené číslo
faxu, popřípadě jeho změny, bude obecním úřadům sdělováno formou e-mailové zprávy. Předmětné rodné číslo
bude bezodkladně prověřeno a sděleno obecnímu úřadu na
jím určené kontaktní faxové číslo, pro nějž je obecní úřad
povinen zajistit chráněný režim přístupu v rámci zajištění
ochrany osobních údajů. Obecní úřad je povinen zprávu o výsledku tohoto prověření uložit do spisu o žádosti
o vydání e-pasu.
(4) Žádost o prověření rodného čísla podle odstavce 3 musí
obsahovat zejména tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození,
místo a okres narození nositele rodného čísla (žadatele),
o prověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele
rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát,
na jehož území se narodil,

1) § 24 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
2) § 13 odst. 3 až 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
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b) adresu místa trvalého pobytu anebo bydliště v cizině
nositele rodného čísla, o prověření jehož rodného čísla
je žádáno,
c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost
o prověření rodného čísla,
d) datum sepsání žádosti o prověření rodného čísla.
(5) Žádost podle odstavců 2 a 3 musí svým podpisem potvrdit oprávněná úřední osoba, zpracovávající žádost
o vydání e-pasu, se současným uvedením svého jména,
příjmení, funkce pracovního zařazení a označení obecního
úřadu; oprávněná úřední osoba svým podpisem stvrzuje
správnost údajů uvedených v žádosti o prověření rodného
čísla.
(6) Žádost o prověření rodného čísla nepodléhá správnímu
poplatku, neboť prověření rodného čísla se provádí v rámci
kontroly správnosti údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel.
(7) Obecní úřad může pro účely podání žádosti o prověření
rodného čísla Ministerstvu vnitra použít vzor žádosti, který
je uveden v příloze č. 1 metodického pokynu.
Čl. 5
Zahájení řízení o vydání e-pasu na základě žádosti
zpracované na zastupitelském úřadu
Pokud je obecnímu úřadu doručena žádost, podaná na zastupitelském úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, obecní úřad postupuje obdobně podle čl. 4; v případě zjištěných pochybností
o osobních údajích prověří tyto údaje s pomocí žadatele z jím
předložených dokladů, a to prostřednictvím zastupitelského úřadu. V případě vydání rozhodnutí o odepření vydání
e-pasu doručí toto rozhodnutí žadateli s možností využití zprostředkování doručení prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů, s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Čl. 6
Podpis žadatele
(1) Vlastnoruční podpis žadatele pořizovaný pro zpracování
elektronické žádosti podle § 20 odst. 2 zákona o cestovních
dokladech se pořizuje na zvláštním technickém zařízení,
umožňujícím přímé digitální zpracování podpisu a jeho datové zpracování jako přílohy elektronické žádosti.
Rovněž pro vydání e-pasu platí, že podpis se nevyžaduje,
pokud žadateli v jeho provedení brání jakákoliv těžko
překonatelná překážka3); za těžko překonatelnou překážku
je nutné považovat také objektivní neschopnost občana
provést podpis na zvláštním technickém zařízení podle
věty první.
(2) Obecní úřad je povinen poučit žadatele, že formální podoba zpracování jeho podpisu v případě vlastnoručního
podpisu určeného pro digitální zpracování pro vydání
e-pasu (§ 20 odst. 2 zákona o cestovních dokladech) a vlast3) § 20 odst. 1 zákona o cestovních dokladech.
4) § 5 odst. 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
změně některých dalších zákon (zákon o elektronickém podpisu).
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noručního podpisu, kterým potvrzuje správnost a úplnost
zpracované žádosti o vydání e-pasu (§ 20 odst. 3 zákona
o cestovních dokladech), je stanovena zákonem o cestovních dokladech (§ 20 odst. 6 zákona o cestovních dokladech). Podpis tedy musí být vlastnoručním p í s m e n n ý m
vyjádřením jména a příjmení, popřípadě pouze příjmení
občana. Podpis, kterým se potvrzuje správnost a úplnost
údajů v žádosti, přitom nemusí mít stejný tvar, jako má
podpis na žádosti. Je-li na žádosti užito tvaru „jméno a příjmení“, může být pro potvrzení žádosti užito podpisu ve
tvaru pouhého příjmení.
Čl. 7
Ukončení zpracování žádosti
(1) Zpracování žádosti se ukončuje podpisem žadatele na
jejím vytištěném vyhotovení; tímto podpisem žadatel potvrzuje správnost a úplnost veškerých údajů, které jsou
v žádosti zpracovány a současně potvrzuje, že byl poučen
o podmínkách, účelu a lhůtách zpracování jím dobrovolně poskytnutých biometrických údajů. Na základě takto
ukončeného zpracování žádosti oprávněná úřední osoba,
zpracovávající žádost, provede v informačním systému její
uzavření bezpečnostním kódem a opatří žádost jí přiděleným zaručeným elektronickým podpisem, založeným na
kvaliﬁkovaném certiﬁkátu a umožňujícím identiﬁkaci této
oprávněné úřední osoby.
(2) Obecní úřad je povinen vytvářet takové personální a organizační podmínky, které znemožňují, aby elektronický podpis
použila jiná úřední osoba, než skutečný zpracovatel žádosti,
popřípadě kterákoliv jiná fyzická osoba. Těmito organizačními podmínkami se rozumí například například proškolení oprávněných úředních osob o povinnosti zabezpečení
čipových karet před jejich použitím jinou osobou, než které
byly vystaveny, zajištění utajení vstupních uživatelských
kódů pro užití čipových karet před jinými osobami, zajištění úředních místností před vstupem neoprávněných osob,
uzamykatelnost prostor, do kterých jsou čipové karty ukládány po ukončení práce v informačních systémech, přijetí
opatření, na jejichž základě bude neprodleně uvědoměn poskytovatel certiﬁkačních služeb, který vydal čipovou kartu,
o tom, že hrozí nebezpečí zneužití jejích dat pro vytváření
zaručeného elektronického podpisu apod.
(3) Obecní úřad je povinen zajistit takové personální a organizační podmínky, aby každá úřední osoba, která zpracovává
žádosti, disponovala jedinečným, konkrétně jí přiděleným
elektronickým podpisem s vyloučením jeho užití jinou
úřední osobou a s vyloučením užití tohoto elektronického
podpisu pro jiné účely, než je zpracování žádosti. Těmito
podmínkami jsou například veškerá organizační a personální opatření, bránící zápůjčkám nebo hromadnému užívání individuálně přidělených čipových karet a sdělování
jejich přístupových kódů, znemožnění užití čipových karet
pro jiné účely, než pro zpracovávání žádostí apod. tak, aby
pro zpracování žádostí byl vyloučen jakýkoliv bezpečnostní incident (např. porušení zásad bezpečnosti zpracování
dat nebo proniknutí jiných zpracovatelských systémů do
systému zpracování žádostí).
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(4) Oprávněná úřední osoba je povinna zacházet s prostředky
i s daty určenými pro vytváření zaručeného elektronického
podpisu s náležitou péčí tak, aby nemohlo dojít k jejich
neoprávněnému použití, přičemž za škodu způsobenou
porušením této povinnosti odpovídá podle občanského
zákoníku4).
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technickém zařízení z důvodů nekompatibility tohoto technického zařízení, lze realizovat návrat do České republiky
bez přijímání zvláštních opatření ze strany držitele e-pasu;
jediným omezením pro držitele e-pasu v tomto případě
bude nemožnost automatického pasového odbavení, tedy
nutnost podrobit se osobní pasové kontrole.

Čl. 8
Ověřování funkčnosti nosiče dat

Čl. 9
Odnětí vydaného e-pasu

(1) Obecní úřad je povinen prověřovat funkčnost nosiče dat
s biometrickými údaji vždy po převzetí vydaného e-pasu
od Ministerstva vnitra (podle § 21b zákona o cestovních
dokladech), přičemž prověřením funkčnosti nosiče se rozumí výlučně ověření uživatelské schopnosti („provozuschopnosti“) nosiče dat s biometrickými údaji, aniž by
byla prověřována správnost v něm zpracovaných údajů.
Prověření funkčnosti nosiče dat se provádí na zvláštním
technickém zařízení, jehož instalaci a plnění uživatelských
funkcí na obecním úřadu zajišťuje Ministerstvo vnitra.
V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat obecní úřad vrátí
příslušný e-pas bez jakéhokoliv znehodnocení Ministerstvu
vnitra k zajištění vydání nového, bezvadného e-pasu tak,
aby v zákonem stanovené lhůtě pro vydání e-pasu byl žadateli vždy pro předání připraven vydaný e-pas s funkčním
nosičem dat s biometrickými údaji; v tomto případě obecní
úřad zpracuje pro vydání nového (tzv. opravného) e-pasu
novou žádost, a to s využitím osobních údajů (včetně biometrických), které jsou pro vydání e-pasu uloženy v pracovní databázi informačního systému evidence cestovních
dokladů.
(2) Obecní úřad umožní držiteli e-pasu kdykoliv po dobu jeho
platnosti realizaci výkonu práv na ověření funkčnosti nosiče
dat5); ověření funkčnosti nosiče dat musí být držiteli e-pasu
umožněno v úředních hodinách obecního úřadu v jeho
volně přístupných prostorách na samoobslužném technickém zařízení. Ověření funkčnosti nosiče dat lze provést
u kteréhokoliv obecního úřadu, bez ohledu na jeho místní
příslušnost pro vydání e-pasu, a dále u kteréhokoliv zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného
honorárním konzulárním úředníkem.
(3) Obecní úřad, kterému držitel e-pasu oznámí zjištěnou
nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji, rozhodne
o skončení platnosti tohoto e-pasu z důvodů nečitelnosti
zápisů zpracovaných (uvedených) v e-pasu (§ 28 odst.
2 písm. a) zákona o cestovních dokladech) a zahájí řízení
o reklamaci e-pasu odesláním příslušného e-pasu bez jeho
jakéhokoliv znehodnocování Ministerstvu vnitra k posouzení oprávněnosti reklamace; držiteli e-pasu je v těchto
případech vždy vystaveno potvrzení o převzetí e-pasu
obecním úřadem k reklamaci.
(4) Neohlášení nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji
je nutné posuzovat jako jednání podle § 34a odst. 1 písm. e)
zákona o cestovních dokladech, tedy jako jednání držitele
e-pasu, kterým je naplněna skutková podstata přestupku
v případech, kdy držitel cestovního dokladu neprodleně
neohlásí poškození cestovního dokladu.
(5) Držitele e-pasu je možné poučit o tom, že v případě náhlého
poškození funkčnosti nosiče dat v e-pasu v průběhu zahraniční cesty nebo nemožnosti jeho přečtení na příslušném

(1) Obecní úřad před předáním vydaného e-pasu žadateli
prověří v informačním systému evidence cestovních dokladů, zda pro tohoto občana není veden záznam o požadavku na odnětí cestovního dokladu (důvody jsou
uvedeny v čl. 3 pro odepření vydání e-pasu obdobně).
Pokud existuje záznam o požadavku na odnětí cestovního
dokladu, rozhodne obecní úřad o odnětí e-pasu a tento
ponechá ve své úschově, která musí splňovat požadavky na ochranu osobních údajů, včetně údajů biometrických před jejich zneužitím nebo jiným neoprávněným
užíváním (uložení e-pasu do uzamykatelných prostor,
znemožňujících přístup k e-pasu neoprávněným fyzickým osobám, protokolární sledování případné manipulace
s e-pasem apod.).
(2) E-pas, o jehož odnětí bylo rozhodnuto ve smyslu odstavce
1, je žadateli předán na základě jeho písemné žádosti (§ 25
zákona o cestovních dokladech), a to pokud prokazatelně
pominuly důvody, vedoucí k vydání rozhodnutí o jeho
odnětí.
Čl. 10
Předání e-pasu
(1) Žadatel je při předání e-pasu poučen o podmínkách užívání
e-pasu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zneužití a
aby byl zajištěn výkon veškerých práv držitele e-pasu. Zejména musí být žadatel seznámen s tím, že je mu předáván
osobní identiﬁkační doklad, obsahující citlivé elektronické
zařízení, v němž jsou zpracovány jeho biometrické údaje,
a proto je nutné, aby podmínkám užívání e-pasu a jeho
ochraně věnoval zvýšenou pozornost, zejména aby jej
chránil před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Hlavní oblasti poškození e-pasu z pohledu porušení
funkce nebo zničení nosiče dat s biometrickými údaji
jsou uvedeny v poučení zpracovaném a na obecní úřady
distribuovaném Ministerstvem vnitra, které se žadateli
předává při předání e-pasu; vzor poučení o ochraně e-pasu
je uveden v příloze č. 2.
(2) Obecní úřad v rámci poučení podle odstavce 1 upozorní
občana na jeho právo provést kontrolu údajů zpracovaných
v nosiči dat s biometrickými údaji5) a na vhodnost provést
výkon tohoto práva při předání e-pasu tak, aby byla před
předáním e-pasu prověřena správnost veškerých osobních

5) § 22 odst. 3 zákona o cestovních dokladech.
Nařízení Rady (ES) 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a
biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech
vydávaných členskými státy.
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údajů zpracovaných v e-pasu, a to provedením kontroly
vizuální a prostřednictvím technického zařízení.
ODDÍL TŘETÍ
ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Čl. 11
Ochrana osobních údajů
(1) Obecní úřad před zahájením zpracování žádosti pořizuje
a zpracovává biometrické údaje, přičemž v rámci dodržování plného rozsahu povinností zpracovatele osobních údajů podle zákona o cestovních dokladech a zákona o ochraně
osobních údajů je rovněž povinen poučit6) žadatele, že
poskytnutí biometrických údajů je pro účely vydání e-pasu stanoveno zákonem o cestovních dokladech a je
dobrovolné, přičemž odmítnutí poskytnutí těchto údajů
znamená nemožnost vydání e-pasu7), tedy cestovního pasu
vydávaného s dobou platnosti 10 let (obecná poučovací
povinnost zpracovatele osobních údajů podle § 11 odst.
2 zákona o ochraně osobních údajů).
(2) Obecnímu úřadu jako zpracovateli biometrických údajů
je zákonem o ochraně osobních údajů uložena povinnost
poučit vhodným a prokazatelným způsobem žadatele před
zahájením zpracování žádosti o jeho právech podle § 12
a § 21 zákona o ochraně osobních údajů (poučovací povinnost podle § 9 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů);
pro poučení podle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních
údajů není stanovena zákonem o ochraně osobních údajů
závazná forma, obecní úřad proto může zvolit prokazatelnou formu odpovídající potřebám efektivnosti zahájeného
správního řízení o vydání e-pasu s možností využití obecné
informace určené všem žadatelům o vydání e-pasu (předávaný text apod.).
(3) Obecní úřad je povinen žadatele poučit ve smyslu povinnosti podle odst. 2 o jeho právu požádat obecní úřad nebo
Ministerstvo vnitra o poskytnutí informace o zpracovávání
svých osobních údajů a v případech, že zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem o cestovních dokladech anebo zákonem o ochraně osobních údajů, může požadovat vysvětlení tohoto stavu
a jeho odstranění.
(4) Obecní úřad před tím, než žadatel potvrdí svým podpisem
správnost a úplnost údajů zpracovaných v žádosti na jejím
vytištěném vyhotovení, upozorní žadatele na skutečnost,
že svým podpisem současně stvrzuje, že byl informován
o účelu, době, rozsahu zpracovávání a o zpracovateli jím
poskytnutých biometrických údajů (splnění informační povinnosti zpracovatele biometrických údajů podle § 9 písm.
a) zákona o ochraně osobních údajů); uvedená informace
je součástí textu žádosti.
(5) Pokud jsou v zákoně o ochraně osobních údajů stanoveny
pro zpracovatele osobních údajů jiné poučovací a infor6) § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů.
7) Nařízení Rady (ES) 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech
vydávaných členskými státy.
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mační povinnosti, než které jsou uvedeny v odstavcích
1 až 3, nevztahují se tyto povinnosti na zpracování osobních údajů při zpracovávání žádostí, a to podle § 11 odst.
3 písm. b) a d) zákona o ochraně osobních údajů (údaje
jsou získávány z informačního systému evidence obyvatel, popřípadě jsou zpracovávány osobní údaje získané na
základě výslovného souhlasu žadatele).
Čl. 12
Ověřování správnosti biometrických údajů v nosiči dat
(1) Ověřování správnosti biometrických údajů zpracovaných
v nosiči dat s biometrickými údaji provádí obecní úřad na
žádost občana při předání e-pasu občanovi nebo kdykoliv
po dobu platnosti e-pasu, a to na technickém zařízení, za jehož provozování nese ve smyslu stanoveného účelu užívání
biometrických údajů odpovědnost ve smyslu povinnosti
zajištění ochrany soukromého a osobního života žadatele,
resp. držitele e-pasu.
(2) Při ověřování správnosti osobních údajů zpracovaných
v nosiči dat s biometrickými údaji o držiteli e-pasu dochází
k prověření těchto údajů a k jejich ztotožnění s držitelem
jako jejich nositelem, tedy nikoliv pouze k prověření technologické funkčnosti nosiče dat; ověřování správnosti
biometrických údajů je zpracováváním osobních údajů ve
smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, pro
které musí být zajištěno znemožnění případného zneužití
nebo jiného neoprávněného zpracování ověřovaných biometrických údajů.
(3) Zjištěná nepřesnost biometrických údajů je důvodem pro
vydání rozhodnutí o skončení platnosti e-pasu (§ 28 odst.
2 písm. b) zákona o cestovních dokladech) a pro vydání nového e-pasu, aniž by tím byla dotčena práva držitele e-pasu
podle práva Evropských společenství6) (držitel e-pasu má
např. současně právo na provedení opravy nebo likvidace
zjištěných nesprávných údajů v informačním systému
evidence cestovních dokladů, pokud je zjištěná nepřesnost
v údajích v nosiči dat s biometrickými údaji vedena rovněž
v tomto informačním systému).
ODDÍL ČTVRTÝ
ZNEHODNOCENÍ A LIKVIDACE E-PASU
Čl. 13
Znehodnocení a likvidace e-pasu
(1) Obecní úřady zašlou Ministerstvu vnitra e-pasy, u nichž
byla zjištěna nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji, nebo nesprávnost v něm zpracovaných osobních údajů
o držiteli e-pasu, anebo u nichž byla zjištěna nesprávnost osobních údajů zpracovaných v jiných textových
částech e-pasu uvedených na datové stránce e-pasu. Ministerstvu vnitra se zasílají rovněž e-pasy, u nichž byla
zjištěna chybná perforace. U e-pasu, u něhož byla zjištěna nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji ještě před předáním žadateli, se v reklamačním protokolu
uvede poznámka, že se jedná o vadu zjištěnou na základě
prověřování funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji
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po jeho převzetí od Ministerstva vnitra (§ 21b zákona
o cestovních dokladech).
E-pasy se zjištěnými vadami se Ministerstvu vnitra zasílají
neprodleně poté, kdy obecní úřady takové zjištění učiní.
Spolu s těmito e-pasy je Ministerstvu vnitra zaslán reklamační protokol s údaji o identiﬁkaci e-pasu a jeho držiteli
a s popisem zjištěné vady, označením obecního úřadu,
označením úřední osoby zpracovávající reklamační protokol, jejím podpisem a datem jeho zpracování. Uvedené
e-pasy nesmí být jakýmkoliv způsobem znehodnoceny
nebo označovány písmem, graﬁckými znaky nebo vyznačováním zjištěných vad.
Obecní úřady pokračují v reklamačním řízení podle odstavců 1 a 2 neprodleně poté, kdy jim Ministerstvo vnitra
písemně sdělí závěry posouzení zjištěných vad e-pasů,
pro něž mu byly vráceny, pokud se nejedná o zjištěné nesprávnosti ve zpracovaných osobních údajích občana, který
požádal o vydání e-pasu, resp. jeho držitele, kdy posouzení
vad e-pasu náleží do jejich působnosti.
Ministerstvu vnitra se rovněž zasílají e-pasy, u nichž
bylo chybně vyznačeno razítko vydávajícího orgánu.
Tyto e-pasy obecní úřady po chybně provedeném úkonu
vyznačení razítka bezodkladně znehodnotí jejich perforací
a dále postupují podle odstavce 2 věty druhé.
Obecní úřady neprodleně znehodnotí e-pasy vrácené jejich
držitelem, nalezené e-pasy, které pozbyly platnosti, nebo
e-pasy, které nebyly předány jejich držiteli, a to poté, kdy
skončila doba jejich platnosti nebo kdy bylo rozhodnuto
o skončení jejich platnosti.
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(6) Znehodnocení e-pasů se provádí proděravěním na speciálním, k tomu Ministerstvem vnitra určeném a obecním úřadům dodaném mechanickém zařízení; znehodnocení musí
být provedeno tak, aby byla přerušena anténa elektronické
části nosiče dat s biometrickými údaji.
(7) Obecní úřady vyhotovují v závěru každého kalendářního
měsíce seznam e-pasů určených k likvidaci (e-pasů, jejichž
platnost již skončila přímo ze zákona nebo na základě
rozhodnutí obecního úřadu), v němž uvedou čísla těchto
e-pasů a datum zpracování seznamu. Seznam se prověřuje
a potvrzuje komisionálně8). Likvidaci všech znehodnocených e-pasů zajišťuje příslušný obecní úřad minimálně
jedenkrát ročně a po provedené likvidaci sdělí datum likvidace a čísla takto zlikvidovaných e-pasů Ministerstvu vnitra; likvidace e-pasu podléhá pravidlům podle zvláštních
právních předpisů9).
ODDÍL PÁTÝ
Čl. 14
Účinnost
Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 15. září 2006.

8) Směrnice Ministerstva vnitra č.j. SC-885/2005.
9) Např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Částka 5
Příloha č. 1

VZOR
ŽÁDOST O PROVĚŘENÍ RODNÉHO ČÍSLA
ŽADATELE O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI
A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Označení orgánu příslušného k vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji
Poznámky
Údaje o občanovi, který žádá o vydání cestovního
pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s
biometrickými údaji (dále jen „žadatel“)
____________________________________
jméno, popřípadě jména, příjmení
____________________________________
datum narození
____________________________________
místo a okres/stát narození
Adresa místa trvalého pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o prověření jehož rodného
čísla je žádáno
Prověřovaný údaj (rodné číslo):
• Zjištěné v informačním systému evidence
obyvatel
• Zjištěné z dokladů předložených občanem
Stručná charakteristika
zjištěné pochybnosti o údaji (rodném čísle)
Datum zahájení řízení o vydání cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
Datum zpracování žádosti
o prověření rodného čísla
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Kontaktní fax
Jméno, příjmení
a funkce oprávněné úřední osoby
Podpis oprávněné úřední osoby

Druh dokladu:
ISEO_______________________________
Doklad:_____________________________
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SDĚLENÍ
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY č.j. 12 382/2006-44
o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením
V souladu s § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
zařízením, ve znění pozdějších předpisů sděluje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy následující postup k zabezpečení jednotné metodiky.
Podle tohoto sdělení postupují krajské úřady ve vztahu
k právnickým osobám vykonávajícím činnost soukromých škol
a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, které
nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem
obcí, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství
nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které
bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy (dále jen „soukromá škola“), při vyúčtování
dotací poskytnutých ze státního rozpočtu podle zákona č.
306/1999 Sb.
1. Krajský úřad vyžádá od soukromé školy vyúčtování dotace
poskytnuté za předchozí školní rok v rozsahu přílohy k tomuto sdělení.
2. Krajský úřad předloží celkové údaje v rozsahu přílohy za
všechny soukromé školy ve své působnosti Ministerstvu

školství, mládeže a tělovýchovy do 10. listopadu příslušného
kalendářního roku.
Tímto postupem není dotčena povinnost soukromé školy
vypracovat ﬁnanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
za uplynulý kalendářní rok v souladu s vyhláškou Ministerstva
ﬁnancí č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny
ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
ﬁnančními aktivy nebo Národním fondem.
Tímto „Sdělením“ se ruší „Oznámení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením“ č.j. 20 533/2001-44 ze dne 10. října 2001, uveřejněné ve
Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí,
Ročník 1, částka 7 ze dne 11. října 2001.
Toto sdělení nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Petra B u z k o v á
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Příloha
ke sdělení MŠMT
č.j. 12 382/2006-44
ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ukazatel

v Kč

Poskytnutá dotace
Použitá dotace, v tom:
Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
v tom: a) platy
b) OON
Odvody na zákonné pojistné
Ostatní neinvestiční výdaje celkem, z toho:
učebnice a učební pomůcky
nákup vody, paliv, energie
služby pošt
služby telekomunikací
DVPP
programové vybavení
nájemné*
opravy a udržování
cestovné
výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a zařízení)
ostatní jiné
Rozdíl ř. 1-2

*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci

Vypracoval:

Schválil:

Telefon:

Datum:
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Částka 5

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 2006 č. 737
o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
Vláda
I. m ě n í
z důvodu veřejného zájmu cílové dislokace uvedené v příloze
č. 2 k 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, ve
znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 852, usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2004 č. 46, usnesení vlády ze dne 21. dubna
2004 č. 385, usnesení vlády ze dne 2. června 2004 č. 547,
usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 892, usnesení vlády
ze dne 21. září 2004 č. 916, usnesení vlády ze dne 20. října
2004 č. 1007, usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č.
1168, usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 428, usnesení
vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010, usnesení vlády ze dne
17. srpna 2005 č. 1011, usnesení vlády ze dne 7. září 2005 č.
1138, usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406, usnesení
vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1523, usnesení vlády ze dne
17. května 2006 č. 577, usnesení vlády ze dne 24. května 2006
č. 622 a usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687 tak, jak je
uvedeno v příloze tohoto usnesení;
II. p o v o l u j e
podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, výjimku z § 21 odst. 1 citovaného zákona,
k bezúplatnému převodu objektu č.p. 21/4 na stavební parcele
č. 766, ulice 26. dubna, k.ú. Cheb, a to včetně souvisejících
staveb a pozemků, jejichž parcelní čísla jsou uvedena v bodu
1 přílohy tohoto usnesení, z vlastnictví České republiky do
vlastnictví města Cheb;
III. s c h v a l u j e
1. ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324,
ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu
orgánů státní správy v otázkách dislokace, ve znění usnesení
vlády ze dne 1. února 2006 č. 107, majetkové změny a konečné dislokace u vybraných budov s pozemky a drobnými
stavbami na těchto pozemcích tak, jak je uvedeno v příloze
tohoto usnesení s tím, že při uzavírání smluv o bezúplatném
převodu vybraných nemovitostí z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností Sokolov
a Vyškov budou respektovány podmínky uvedené v příloze
č. 2 k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235,
o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých
okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností, a dále s tím, že v případě
objektu:
a) Kostelní č.p. 406/2, Vyškov není obec Vyškov povinna
vrátit ﬁnanční příspěvek určený na úhradu nákladů spoje-

ných se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy,
který jí byl poskytnut podle § 4 zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších
předpisů, a součástí smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnictví bude rovněž závazek obce užívat objekt Kostelní č.p. 406/2, Vyškov, po dobu 20-ti let ode dne nabytí
pro potřeby občanských sdružení a jiných neziskových
právnických osob, které svoji činnost vykonávají ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné správy,
b) ul. 26. dubna č.p. 21/4, Cheb, bude součástí smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnictví zajištění bezúplatného
užívacího práva ve prospěch České republiky - Úřadu
práce Cheb, a to formou věcného břemene v nezbytném
rozsahu; rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném
převodu uvedené v příloze č. 2 k usnesení vlády ze dne
10. prosince 2003 č. 1235, o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou
působností, nebudou aplikovány,
c) Severní č.p. 2952, Kladno, rámcové podmínky smlouvy
o bezúplatném převodu uvedené v příloze č. 2 k usnesení
vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235, o bezúplatném
převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních
úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí
s rozšířenou působností, nebudou aplikovány;
2. prodej:
a) objektu U Trojice č.p. 2084, Havlíčkův Brod, na parcele
stp. č. 240/3 a pozemku stp. č. 240/3, stp. č. 240/4 a stp. č.
240/6, včetně dvou garáží bez č.p./č.e., katastrální území
Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, podle výsledku
výběrového řízení,
b) objektů Kochova bez č.p./1185 (KORD 1 a KORD 2),
Chomutov, na parcelách č. 4071/51 a č. 4071/50, a pozemku č. 4071/51, č. 4071/50 a spoluvlastnického podílu
o velikosti ½ na pozemku č. 4071/52, katastrální území
Chomutov, obec Chomutov, podle výsledku výběrového
řízení,
c) objektu Wolkerova č.p. 503, Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, na parcele stp. č. 564 a pozemku stp.č. 564,
katastrální území Brandýs nad Labem, obec Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, podle výsledku výběrového
řízení;
IV. u k l á d á
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí
a) zabezpečit ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových realizaci
bodu III tohoto usnesení,
b) uvolnit v průběhu roku 2006 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, částku 5,731 mil. Kč pro město Sokolov na doře-
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šení podmínek pro výkon státní správy obcí s rozšířenou
působností s tím, že prostředky budou podléhat režimu
určenému pro poskytování účelových dotací v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění
pozdějších předpisů,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní
správy spolupracovat s 1. místopředsedou vlády a ministrem
ﬁnancí a s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových při realizaci bodu III tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy,
generální ředitel Úřadu
pro zastupování státu
ve věcech majetkových

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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+ stavba bez
č.p./č.o.

610/2

600/4

Valdštejnova

Valdštejnova

21/4

26. dubna

Ulice

Cheb

Cheb

Cheb

1

1

60000

Určení nemovitostí
Katastrální
LV
č.p./č.o.
území
číslo

st. 1323/1
st. 1323/2

st. 1224

129/1
st. 766

Číslo parcely

Volná kapacita

0

129

Policie ČR
129

0

Volná kapacita

69

69

Policie ČR

19
0

100

81

Počet

Volná kapacita

Úřad práce Cheb

Město Cheb

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy

bezúplatný
převod

bezúplatný
převod

bezúplatný
převod

Majetkové
změny

Město
Cheb

Město
Cheb

ÚZSVM

Název

00253979

00253979

69797111

IČ

Předávající

1. Bezúplatný převod s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích a konečná dislokace u vybraných objektů na území města Cheb

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

Město
Cheb

Název

00007064

00007064

00253979

IČ

Přejímající

Příloha
k usnesení vlády
ze dne 14. června 2006 č. 737
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Kostelní

Ulice

406/2

Vyškov

60000

Určení nemovitostí
Katastrální
LV
č.p./č.o.
území
číslo

1187

Číslo parcely

Volná kapacita

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Svaz diabetiků
ČR
Český svaz
bojovníků za
32
svobodu
0

½ objektu

½ objektu

Počet

bezúplatný
převod

Majetkové
změny

ÚZSVM

Název

69797111

IČ

Předávající

2. Bezúplatný převod s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích a konečná dislokace u objektu Kostelní č.p. 406/2, Vyškov

Město
Vyškov

Název

00292427

IČ

Přejímající
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1970

Jana Palacha

Kladno

Kladno

10001

60000

582

2030/1
2031/1
2031/2
2031/3
2031/4
2031/5
2031/6
2031/7

Číslo parcely

Volná kapacita

52
0

2*

50

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Komerční nájem

0

**

Úřad práce Kladno
Volná kapacita

65

Počet

Město Kladno
65

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy

bezúplatný
převod

bezúplatný
převod

Majetkové
změny

Statutární
město Kladno

ÚZSVM

Název

IČ

00234516

69797111

Předávající

Hasičský
záchranný
sbor Středočeského
kraje

Statutární
město
Kladno

Název

70885371

00234516

IČ

Přejímající

* V případě, že o prostory projeví zájem složka státu, bude smluvní vztah ukončen.
** do doby rekonstrukce objektu Dukelských hrdinů č.p. 11372 (nejpozději však do 31. 12. 2007) budou zaměstnanci Úřadu práce Kladno v objektu umístěni formou bezúplatného užívání.

2952

Severní

Ulice

Určení nemovitostí
Katastrální
LV
č.p./č.o.
území
číslo

3. Bezúplatný převod s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích a konečná dislokace u vybraných objektů na území města Kladno
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654

1275

Jednoty

K. H. Máchy

Ulice

Sokolov

Sokolov

3614

60000

Určení nemovitostí
Katastrální
LV
č.p./č.o.
území
číslo

951

891/1
891/2
889

Číslo parcely

53

Město Sokolov
0

14

Volná kapacita

Volná kapacita

5

Oblastní inspektorát práce – det.
prac. Sokolov

53

7

15

MZe – Zem.agentura a Pozemkový
úřad
Probační a mediační služba

134

Úřad práce Sokolov

175

0

Počet

Město Sokolov

Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy

bezúplatný
převod

změna
příslušnosti
hospodařit

Majetkové
změny

Úřad
práce Sokolov

ÚZSVM

Název

00519723

69797111

IČ

Předávající

4. Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích na území města Sokolov

Město Sokolov

Úřad
práce Sokolov

Název

00259586

00519723

IČ

Přejímající
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1037/3

bez č.p./1

nám.
Republiky

Hybernská

Ulice

Nové Město 60000

Nové Město 60000

Určení nemovitostí
Katastrální
LV
č.p./č.o.
území
číslo

484/6

484/5

Číslo parcely

5. Konečná dislokace u vybraných objektů na území hl. m. Prahy
Konečná dislokace
Kapacita
Název subjektu
budovy
Město Brandýs
nad Labem
ÚZSVM
168
Úřad práce Praha
– východ
Volná kapacita
Úřad práce Praha
– východ
32
Volná kapacita
0

32

0

16

94

58

Počet

zůstává v příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

zůstává v příslušnosti
hospodařit
ÚZSVM

Majetkové
změny
Název

IČ

Předávající
Název

IČ

Přejímající
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. srpna 2006 č. 949
k Národnímu plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 - 2008
Vláda
I. b e r e n a v ě d o m í
Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání
dětí na období 2006 - 2008, jehož součástí je vyhodnocení Zprávy o plnění Národního plánu boje proti komerčnímu
sexuálnímu zneužívání dětí (2002 - 2004) a jeho aktualizace
na další období (2004 - 2006), obsažený v části III materiálu
č.j. 1235/06, s úpravou podle připomínky vlády;

3. ministru vnitra
a) uplatnit při přípravě státního rozpočtu na rok 2008 částku
3 500 tis. Kč do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra
určenou k plnění úkolů obsažených v Plánu,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
4. 1. místopředsedovi vlády a ministru ﬁnancí navýšit od roku
2008 rozpočtovou kapitolu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy o 100 000 tis. Kč určených na podporu volnočasových aktivit dětí;

II. s c h v a l u j e
IV. v y z ý v á
Plán úkolů boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
na období 2006 – 2008, obsažený v příloze tohoto usnesení
(dále jen „Plán“);

hejtmany, primátora hlavního města Prahy a starosty obcí
s rozšířenou působností ke spolupráci při plnění úkolů 1, 2, 3,
9, 10, 18 a 19 Plánu.

III. u k l á d á
1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí,
místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti, ministru
vnitra, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministru
zdravotnictví plnit Plán,
2. ministru vnitra ve spolupráci s ministrem zdravotnictví
předložit vládě Národní plán boje proti násilí na dětech na
období 2008 - 2010 do 30. června 2008,

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr ﬁnancí,
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a ministr spravedlnosti,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
ministři vnitra, zdravotnictví
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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Částka 5
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 16. srpna 2006 č. 949

Plán úkolů boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 – 2008.

1.

2.

3.

Opatření
Dílčí aktivity
Zvýšení nabídky a dostupnosti volnočaso- zmapování situace v oblasti volnočasových
vých aktivit dětí.
aktivit pořádaných jednotlivými zařízeními
pro zájmové vzdělávání dětí a školami
sestavení přehledu všech grantů (jednotlivé ústřední orgány státní správy, krajské a
obecní úřady, granty EU), z nichž lze čerpat
ﬁnanční prostředky na volnočasové aktivity
pro děti
výše uvedené informace o volnočasových
aktivitách jsou zveřejněny na internetových
stránkách MŠMT a jako samostatná rubrika
na portálu veřejné správy + je zajištěna informovanost veřejnosti o existenci rubriky
navýšení prostředků ze státního rozpočtu o
100 mil. Kč pro MŠMT, které jsou účelově
vázány na podporu volnočasových aktivit
dětí
provedení změny pravidel pro poskytování
grantů z rozpočtu MŠMT
Do připravovaných rámcových vzdělávacích zařazení výchovy k lidským právům, ke
programů zakotvit zkvalitnění výchovy k lid- zdravému životnímu stylu, multikulturní,
ským právům, ke zdravému životnímu stylu, mediální a sexuální výchovy do připravovamultikulturní, mediální a sexuální výchovy ných rámcových vzdělávacích programů
na základních a středních školách.
zařazení uvedených témat do vzdělávacích
programů pro pedagogy prostřednictvím přímo řízených organizací MŠMT
v rámci dotačních řízení MŠMT podporovat
nestátní neziskové organizace angažující se
v dané oblasti
příklady dobrých praxí ve vzdělávání žáků
a studentů ve výše uvedených tématech pravidelně zveřejňovat na webových stránkách
MŠMT a dalších vzdělávacích portálech,
včetně šíření informací o existenci těchto
stránek a portálů
Česká školní inspekce se v rámci svých tématických inspekcí zaměřuje na rozsah a
kvalitu výuky ve výše uvedených tématech
na základních a středních školách
Podpořit zakomponování spolupráce mezi vypracování materiálu, který popisuje efekškolami a rodiči v oblasti sociálně patolo- tivní metody o šíření povědomí o uvedených
gických jevů do minimálních preventivních sociálně patologických jevech mezi rodiči a
programů.
zákonnými zástupci dětí
uveřejnění materiálu na webových stránkách
MŠMT
o existenci materiálu jsou informovány
všechny základní a střední školy s doporučením, aby jej využily při aktualizaci svých
minimálních preventivních programů

Termín
31.12.2006

Gestor
MŠMT

31.3.2007

30.6.2007

Od 1.1.2008

MF

1.1.2008

MŠMT

1.2.2007

1.2.2007

1.4.2007

průběžně,
kontrolní
termín
– 25.6.2007

průběžně,
kontrolní
termín
– 1.2.2008
31.12.2006

15.1.2007
15.1.2007

MŠMT
ve spol.
s MZ

Částka 5
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Zvýšit ochranu dětí před nebezpečím zneužívání prostřednictvím úpravy podmínek pro
práci s dětmi a mládeží.
Vzdělávací programy policistů základní odborné přípravy a policistů služby kriminální
policie a vyšetřování průběžně aktualizovat v souladu s novými poznatky a právními
předpisy.
Zvýšit povědomí novinářů a mediálních profesionálů o důležitosti citlivého informování
o dětských obětech trestné činnosti, zejména
násilné a mravnostní.
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31.3.2007

MŠMT

průběžně,
kontrolní
termín 31.3.2008

MV

je vyvoláno jednání se Syndikátem novinářů
ČR o zařazení výše uvedeného tématu do
Etického kodexu novinářů v ČR
doporučení děkanům příslušných fakult, aby
výše uvedená témata zařadili do vzdělávacích programů poskytujících vzdělání v oborech souvisejících s fungováním médií
bude vypracován materiál na téma : „Novináři a oběti trestné činnosti“
bude uspořádán seminář pro novináře k vydání výše uvedeného materiálu
Vytvořit nové a efektivní metody práce s vypracování manuálu
pachateli ve věznicích, kteří byli odsouzeni za trestné činy násilí na dětech, (týrání vypracování vzdělávacího programu
dětí, komerčního sexuálního zneužívání dětí pilotní ověření vzdělávacího programu
i sexuálního zneužívání dětí bez komerčního
zavedení vzdělávacího programu do praxe
aspektu).

31.12.2006

MV

30.9.2007

MŠMT

31.10.2007

MV

Připravit a iniciovat výzkumy zaměřené na :
– analýzu příčin komerčního sexuálního zneužívání dětí,
– typologii obětí a pachatelů,
– objasnění rozsahu a příčin latence,
– analýzu efektivity léčby pedoﬁlních delikventů
Rozpracovat a realizovat nové způsoby rozšiřování povědomí o komerčním sexuálním
zneužívání dětí, především v rizikových oblastech.

průběžně,
kontrolní
termín –
30.11.2007

MV ve
spol. s MZ,
MPSV,
MŠMT,
MS

31.12.2006

MV ve
spol. s
MŠMT,
MPSV,
MZ

jednání MV se zahraničními partnery SRN,
Rakouska a Velké Británie, ohledně iniciování preventivních a informačních kampaní
zaměřených proti zneužívání dětí v ČR.
realizace kampaně ve vybrané rizikové lokalitě
zhodnocení úspěšnosti realizované kampaně
realizace kampaní v dalších rizikových lokalitách a na celostátní úrovni
Vypracovat návrh systému následné péče o zpracování analýzy
osoby, které opustí zařízení ústavní výchovypracování návrhu systému
vy.

5.12.2007
31.1.2007

MS

30.6.2007
31.8.2007
31.1.2008

31.3.2007
30.11.2007
31.3.2008
31.3.2007
30.11.2007

MPSV
a MV
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Částka 5

Snižovat počet dětí svěřovaných do zařízení vypracování hodnotícího mechanismu (mepro výkon institucionální péče.
todiky) pro průběžnou evaluaci úspěšnosti a
efektivity přijatých opatření ke snižování počtu dětí svěřovaných do zařízení pro výkon
institucionální péče zpracování analýzy
realizace mediální kampaně k informování
široké veřejnosti o nově vytvořených motivačních mechanismech pro podporu náhradní rodinné péče
na základě vypracovaného hodnotícího mechanismu metodiky průběžně odstraňovat
překážky bránící snižování počtu dětí svěřovaných do zařízení pro výkon institucionální
péče
vypracování hodnotící zprávy k úspěšnosti a
efektivity přijatých opatření ke snižování počtu dětí svěřovaných do zařízení pro výkon
institucionální péče, včetně návrhů na řešení
identiﬁkovaných problémů.
Zavést trestnost pouhého držení dětské pornograﬁe v jakékoliv formě.
Vytvořit předpoklady pro zavedení systému analýza současného stavu
bezplatných asistenčních služeb dětem, které
vystupují jako svědci či jako oběti v trestním návrh systému asistenčních služeb
řízení.
Posoudit zřízení poradního orgánu vlády pro
ochranu dětských práv

30.11.2006

15.

Vytvořit předpoklady pro vybudování Centra
pro pohřešované a zneužívané děti v ČR.

30.6.2007

16.

Od roku 2008 nahradit stávající dokument
např. Národním plánem boje proti násilí na
dětech.
Iniciovat ustanovení specialisty na problematiku sociálně právní ochrany dítěte (především týraných a zneužívaných dětí) při
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kde tato funkce ještě nebyla ustanovena, vytvořit podmínky pro stabilizaci a rozvoj
orgánů sociálně právní ochrany.
Vytvořit komplexní seznam poskytovatelů
služeb pro děti (nevládní organizace, dětští
psychologové, terénní sociální pracovníci
apod.) a jeho zveřejnění na webových stránkách MŠMT

2008

MPSV,
MŠMT,
MZ, MV,
MS, Úřad
vlády
MV ve
spol. s
MPSV a
MS
MV, MZ

31.3.2007

MPSV

12.
13.

14.

17.

18.

19.

MPSV

31.12.2006

průběžně,
kontrolní termín
– 31.12.2007
31.3.2008

1.3.2007

MS

31.3.2007

MPSV ve
spol. s MS
a MV

31.10.2007
31.12.2006

vypracování seznamu a jeho zveřejnění na 31.12.2006
webových stránkách MŠMT
zajištění informovanosti všech základních a 31.12.2006
středních škol o jeho zveřejnění s výzvou,
aby jej ředitelé těchto škol poskytli všem
rodičům a zákonným zástupcům žáků.
Sjednotit a harmonizovat interní metodiky
31.3.2007
postupu Policie ČR, orgánů sociálně právní
ochrany dítěte, Správy uprchlických zařízení
a zařízení pro ústavní výchovu v případech
nezletilých cizinců bez doprovodu.

MŠMT

MŠMT
ve spol. s
MPSV a
MV

Částka 5
20.

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Podporovat zřizování a vybavování výsle- zmapování situace na jednotlivých okres- 31.12.2006
chových místností pro traumatizované oběti ních ředitelství Policie ČR
(zejména děti a ženy).
vypracování standardů pro vybavení těchto 30.6.2007
místností
zabezpečení systémového ﬁnancování pro 31.10.2007
jejich plošné zřizování
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Částka 5

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. srpna 2006 č. 982
o změně usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 433, o poskytnutí příspěvků pro krytí mimořádných výdajů obcí s rozšířenou působností a správních úřadů při přípravě vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji
Vláda

II. u k l á d á

I. m ě n í

ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 433 tak, že přílohu
uvedeného usnesení nahrazuje přílohou tohoto usnesení;
Provede:
ministr vnitra
Na vědomí:
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

Částka 5
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Příloha
k usnesení vlády
ze dne 16. srpna 2006 č. 982

Seznam obcí s rozšířenou působností a městských částí hlavního města Prahy s propočtem výše příspěvku podle zákona
č. 136/2006 Sb. - upraveno pro Prahu

Kraj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Obec s rozšířenou působností

PRAHA 1
PRAHA 2
PRAHA 3
PRAHA 4
PRAHA 5
PRAHA 6
PRAHA 7
PRAHA 8
PRAHA 9
PRAHA 10
PRAHA 11
PRAHA 12
PRAHA 13
PRAHA 14
PRAHA 15
PRAHA 16
PRAHA 17
PRAHA 18
PRAHA 19
PRAHA 20
PRAHA 21
PRAHA 22
BENEŠOV
BEROUN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ČÁSLAV
ČERNOŠICE
ČESKÝ BROD
DOBŘÍŠ
HOŘOVICE
KLADNO
KOLÍN
KRALUPY NAD VLTAVOU
KUTNÁ HORA
LYSÁ NAD LABEM
MĚLNÍK
MLADÁ BOLESLAV

Občané
ČR
Celkem
10 196 724

Zaokrouhleno
Nové částky

31 450
46 748
69 578
131 976
78 255
104 050
39 780
106 775
41 911
105 474
81 372
60 545
53 572
41 329
37 179
19 284
26 257
14 710
15 393
13 386
13 774
8 643
53 232
50 628
71 460
24 352
93 790
17 216
19 077
26 685
115 367
75 206
27 124
48 677
18 119
40 660
97 623

700 140 Kč
1 040 704 Kč
1 548 946 Kč
2 938 050 Kč
1 742 113 Kč
2 316 362 Kč
885 583 Kč
2 377 026 Kč
933 023 Kč
2 348 063 Kč
1 811 504 Kč
1 347 853 Kč
1 192 620 Kč
920 067 Kč
827 679 Kč
429 301 Kč
584 534 Kč
327 475 Kč
342 679 Kč
298 000 Kč
306 637 Kč
192 411 Kč
1 185 051 Kč
1 127 081 Kč
1 590 843 Kč
542 125 Kč
2 087 953 Kč
383 263 Kč
424 693 Kč
594 062 Kč
2 568 301 Kč
1 674 236 Kč
603 835 Kč
1 083 648 Kč
403 366 Kč
905 173 Kč
2 173 284 Kč

Kč
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
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MNICHOVO HRADIŠTĚ
NERATOVICE
NYMBURK
PODĚBRADY
PŘÍBRAM
RAKOVNÍK
ŘÍČANY
SEDLČANY
SLANÝ
VLAŠIM
VOTICE
BLATNÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÝ KRUMLOV
DAČICE
JINDŘICHŮV HRADEC
KAPLICE
MILEVSKO
PÍSEK
PRACHATICE
SOBĚSLAV
STRAKONICE
TÁBOR
TRHOVÉ SVINY
TŘEBOŇ
TÝN NAD VLTAVOU
VIMPERK
VODŇANY
BLOVICE
DOMAŽLICE
HORAŽĎOVICE
HORŠOVSKÝ TÝN
KLATOVY
KRALOVICE
NEPOMUK
NÝŘANY
PLZEŇ
PŘEŠTICE
ROKYCANY
STOD
STŘÍBRO
SUŠICE
TACHOV
AŠ
CHEB
KARLOVY VARY
KRASLICE
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Částka 5
15 500
28 147
36 615
28 589
69 124
52 594
45 381
21 967
37 235
25 726
11 882
13 528
148 038
40 686
20 032
47 197
18 797
18 906
50 969
33 580
21 944
44 797
79 938
17 661
24 922
13 831
17 487
11 056
11 071
38 761
12 135
13 545
49 676
21 949
11 105
48 917
179 094
20 303
45 886
21 312
16 620
24 764
34 043
16 730
47 540
88 596
14 040
24 689

345 061 Kč
626 609 Kč
815 124 Kč
636 449 Kč
1 538 839 Kč
1 170 848 Kč
1 010 272 Kč
489 030 Kč
828 926 Kč
572 713 Kč
264 518 Kč
301 161 Kč
3 295 622 Kč
905 752 Kč
445 953 Kč
1 050 700 Kč
418 459 Kč
420 886 Kč
1 134 672 Kč
747 558 Kč
488 518 Kč
997 271 Kč
1 779 580 Kč
393 170 Kč
554 814 Kč
307 906 Kč
389 296 Kč
246 129 Kč
246 463 Kč
862 898 Kč
270 150 Kč
301 539 Kč
1 105 888 Kč
488 629 Kč
247 220 Kč
1 088 991 Kč
3 986 991 Kč
451 986 Kč
1 021 515 Kč
474 448 Kč
369 995 Kč
551 297 Kč
757 866 Kč
372 444 Kč
1 058 336 Kč
1 972 325 Kč
312 559 Kč
549 627 Kč

Částka 5
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

KARLOVARSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
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OSTROV
SOKOLOV
BÍLINA
DĚČÍN
CHOMUTOV
KADAŇ
LITOMĚŘICE
LITVÍNOV
LOUNY
LOVOSICE
MOST
PODBOŘANY
ROUDNICE NAD LABEM
RUMBURK
TEPLICE
ÚSTÍ NAD LABEM
VARNSDORF
ŽATEC
ČESKÁ LÍPA
FRÝDLANT
JABLONEC NAD NISOU
JILEMNICE
LIBEREC
NOVÝ BOR
SEMILY
TANVALD
TURNOV
ŽELEZNÝ BROD
BROUMOV
DOBRUŠKA
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
HOŘICE
HRADEC KRÁLOVÉ
JAROMĚŘ
JIČÍN
KOSTELEC NAD ORLICÍ
NÁCHOD
NOVÁ PAKA
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
NOVÝ BYDŽOV
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
TRUTNOV
VRCHLABÍ
ČESKÁ TŘEBOVÁ
HLINSKO
HOLICE
CHRUDIM
KRÁLÍKY
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27 709
79 518
20 745
78 496
80 231
44 044
57 705
39 791
42 936
26 745
76 623
15 801
30 685
33 190
107 250
118 747
20 439
27 336
75 963
24 415
53 142
22 706
134 655
25 958
26 160
21 397
31 023
11 774
17 305
19 862
27 073
17 985
141 739
19 103
45 988
24 521
61 072
13 183
14 263
16 932
33 634
64 455
27 965
18 998
21 457
16 233
81 810
9 164

616 858 Kč
1 770 230 Kč
461 826 Kč
1 747 478 Kč
1 786 103 Kč
980 508 Kč
1 284 629 Kč
885 828 Kč
955 842 Kč
595 398 Kč
1 705 782 Kč
351 762 Kč
683 110 Kč
738 876 Kč
2 387 600 Kč
2 643 546 Kč
455 014 Kč
608 555 Kč
1 691 089 Kč
543 527 Kč
1 183 048 Kč
505 481 Kč
2 997 690 Kč
577 877 Kč
582 374 Kč
476 341 Kč
690 635 Kč
262 113 Kč
385 244 Kč
442 168 Kč
602 700 Kč
400 383 Kč
3 155 394 Kč
425 271 Kč
1 023 785 Kč
545 887 Kč
1 359 585 Kč
293 480 Kč
317 523 Kč
376 941 Kč
748 761 Kč
1 434 898 Kč
622 557 Kč
422 934 Kč
477 676 Kč
361 380 Kč
1 821 255 Kč
204 009 Kč
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
VYSOČINA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
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LANŠKROUN
LITOMYŠL
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
PARDUBICE
POLIČKA
PŘELOUČ
SVITAVY
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VYSOKÉ MÝTO
ŽAMBERK
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
HAVLÍČKŮV BROD
HUMPOLEC
CHOTĚBOŘ
JIHLAVA
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
PACOV
PELHŘIMOV
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
TELČ
TŘEBÍČ
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
BLANSKO
BOSKOVICE
BRNO
BŘECLAV
BUČOVICE
HODONÍN
HUSTOPEČE
IVANČICE
KUŘIM
KYJOV
MIKULOV
MORAVSKÝ KRUMLOV
POHOŘELICE
ROSICE
SLAVKOV U BRNA
ŠLAPANICE
TIŠNOV
VESELÍ NAD MORAVOU
VYŠKOV
ZNOJMO
ŽIDLOCHOVICE
HRANICE
JESENÍK

Částka 5
21 776
25 901
27 121
120 623
19 389
23 977
31 636
26 552
32 190
28 490
20 814
51 174
16 817
22 304
96 628
24 136
13 458
19 416
10 004
45 007
20 227
13 506
75 825
34 913
43 329
53 835
50 085
385 008
59 487
15 708
62 324
34 381
23 034
19 294
55 988
19 592
22 243
12 608
23 150
20 342
54 158
27 372
39 930
50 489
89 522
27 546
34 838
41 737

484 778 Kč
576 609 Kč
603 768 Kč
2 685 310 Kč
431 638 Kč
533 776 Kč
704 281 Kč
591 101 Kč
716 614 Kč
634 245 Kč
463 362 Kč
1 139 236 Kč
374 381 Kč
496 532 Kč
2 151 133 Kč
537 316 Kč
299 602 Kč
432 239 Kč
222 710 Kč
1 001 946 Kč
450 294 Kč
300 671 Kč
1 688 017 Kč
777 234 Kč
964 591 Kč
1 198 475 Kč
1 114 993 Kč
8 571 049 Kč
1 324 300 Kč
349 692 Kč
1 387 457 Kč
765 390 Kč
512 783 Kč
429 524 Kč
1 246 405 Kč
436 158 Kč
495 174 Kč
280 680 Kč
515 366 Kč
452 854 Kč
1 205 666 Kč
609 356 Kč
888 922 Kč
1 123 987 Kč
1 992 939 Kč
613 230 Kč
775 564 Kč
929 150 Kč

Částka 5
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
kontrolní součty
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KONICE
LIPNÍK NAD BEČVOU
LITOVEL
MOHELNICE
OLOMOUC
PROSTĚJOV
PŘEROV
ŠTERNBERK
ŠUMPERK
UNIČOV
ZÁBŘEH
BÍLOVEC
BOHUMÍN
BRUNTÁL
ČESKÝ TĚŠÍN
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
HAVÍŘOV
HLUČÍN
JABLUNKOV
KARVINÁ
KOPŘIVNICE
KRAVAŘE
KRNOV
NOVÝ JIČÍN
ODRY
OPAVA
ORLOVÁ
OSTRAVA
RÝMAŘOV
TŘINEC
VÍTKOV
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HOLEŠOV
KROMĚŘÍŽ
LUHAČOVICE
OTROKOVICE
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
UHERSKÝ BROD
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VIZOVICE
VSETÍN
ZLÍN
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11 426
15 406
23 393
18 724
158 597
97 855
84 186
23 801
72 349
23 011
33 698
25 938
29 858
39 217
26 789
18 775
108 984
22 464
97 452
39 706
22 464
72 736
41 677
21 016
42 733
48 245
17 592
102 615
46 931
339 281
17 032
55 255
14 203
15 756
21 549
69 924
19 634
35 097
35 417
89 652
53 621
24 035
41 932
16 251
67 980
99 095

254 366 Kč
342 969 Kč
520 775 Kč
416 834 Kč
3 530 687 Kč
2 178 449 Kč
1 874 149 Kč
529 858 Kč
1 610 634 Kč
512 271 Kč
750 185 Kč
577 432 Kč
664 699 Kč
873 049 Kč
596 377 Kč
417 970 Kč
2 426 202 Kč
500 094 Kč
2 169 477 Kč
883 935 Kč
500 094 Kč
1 619 249 Kč
927 814 Kč
467 859 Kč
951 323 Kč
1 074 031 Kč
391 634 Kč
2 284 416 Kč
1 044 778 Kč
7 553 074 Kč
379 167 Kč
1 230 087 Kč
316 188 Kč
350 761 Kč
479 724 Kč
1 556 649 Kč
437 093 Kč
781 330 Kč
788 454 Kč
1 995 833 Kč
1 193 711 Kč
535 068 Kč
933 491 Kč
361 780 Kč
1 513 371 Kč
2 206 053 Kč
226 999 580 Kč
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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 30 mm s vyznačeným státním
znakem ČR a s textem
OBEC ZAVLEKOV
okres Klatovy
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho ztrátě
došlo 19. července 2006.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Průkazu kontrolního pracovníka Městského úřadu v Litomyšli,
odbor ﬁnanční. Průkaz je zhotoven jako zatavená karta (bílý
podklad). Na přední straně je uvedeno jméno pracovnice Markéta Macků, fotograﬁe, r.č., číslo průkazu 46, razítko a podpis.
Na zadní straně je text: Držitel tohoto průkazu je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole, zákona č. 552/1991
Sb., o státní kontrole, a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, oprávněn provádět kontrolu v rozsahu pracovní
náplně ﬁnančního odboru, která je uvedena v Organizačním
řádu Města Litomyšle. K odcizení průkazu došlo dne 28.
června 2006.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Kulatého razítka o průměru 35 mm s vyznačeným státním
znakem ČR a s textem
OBEC LIPOVÁ
okres Prostějov

Odznaku a průkazu myslivecké stráže, který vydal Městský
úřad Ústí nad Orlicí dne 9. 6. 2003. Průkaz číslo 02818 s platností do 31. 3. 2013 byl vystaven na jméno Šutorka Augustin
pro obvod působnosti Svatý Jiří, název uživatele honitby: MS
Orlík Svatý Jiří. Ke ztrátě došlo dne 13. srpna 2006.

Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho ztrátě
došlo 16. srpna 2006.
Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem ČR a
s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD
VELKÁ BÍTEŠ
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a k jeho ztrátě
došlo 2. srpna 2006.
Hranatého razítka o rozměrech 50 x 15 mm a s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD
VELKÁ BÍTEŠ
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho odcizení
došlo 2. srpna 2006.
Hranatého razítka o rozměrech 35 x 15 mm a s textem
MĚSTO
VELKÁ BÍTEŠ
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho odcizení
došlo 2. srpna 2006.

Průkazu zaměstnance města pracovníka oddělení sociálně
právní ochrany Městského úřadu Blansko. Průkaz je zhotoven
z křídového papíru o rozměrech 7 x 20 cm, uprostřed přeložen.
Na přední straně je barevný státní znak.
Uvnitř je na levé straně: fotograﬁe zaměstnance + malé kulaté
razítko, číslo průkazu: 954, jméno: Milan Daněk, narozen: 20.
2. 1962, zaměstnanec města Blansko, ve funkci: Kurátor pro
mládež a dospělé, průkaz vydán dne: 1. 1. 2003
Uvnitř je na pravé straně: Zaměstnanec je městem pověřen:
– navštěvovat rodinu a dítě v obydlí (§ 52 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně - právní ochraně dětí)
– sledovat vývoj dětí svěřených do výchovy jiných fyzických
osob než rodičů (§ 19 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb.)
– sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy (§ 29 odst. 1-3
zákona č. 359/1999 Sb.)
– navštěvovat mladistvé ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody a děti, o něž ve věznici pečuje matka odsouzená k trestu
odnětí svobody (§ 34 odst. 3 písm. a) b) zákona č. 359/1999
Sb.)
– podpis starosty města + malé kulaté razítko
Ke ztrátě průkazu došlo v měsíci srpnu nebo počátkem měsíce
září 2006, ztrátu oznámil pan Milan Daněk dne 11. 9. 2006,
dne 14. 9. 2006 mu byl vystaven nový „Průkaz zaměstnance
města“.

Částka 5
Poznámky:
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Od: Vítoš, s.r.o.
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165 00 Praha 620

TZ

Částka 5

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025
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