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Částka 6

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. října 2006 č. 1155
k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v České republice
Vláda
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048,
o Státním programu environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty v České republice, ve znění usnesení vlády ze
dne 8. října 2003 č. 991, obsaženou v části III materiálu č.j.
1485/06;
II. s c h v a l u j e
Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v České republice na léta 2007 až 2009, uvedený v příloze tohoto usnesení (dále jen „Akční plán“);
III. u k l á d á
1. ministru životního prostředí a ministryni školství, mládeže
a tělovýchovy
a) spolupracovat při podpoře činností nestátních neziskových organizací v oblasti environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji
v České republice,
b) metodicky ovlivňovat krajské systémy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice,
2. členům vlády
a) začleňovat a zohledňovat cíle Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (dále jen „Státní program“) při tvorbě a realizaci
ostatních národních a nadnárodních strategií, programů
a dokumentů,

b) zabezpečit v rámci rozpočtových kapitol resortů ﬁnanční
prostředky investičního a neinvestičního charakteru na
realizaci úkolů vyplývajících z Akčního plánu,
c) metodicky ovlivňovat činnost krajských úřadů ve smyslu
Státního programu,
d) personálně zabezpečit plnění úkolů Akčního plánu,
3. ministru životního prostředí
a) metodicky ovlivňovat krajské úřady při podpoře rozvoje
environmentálního poradenství v České republice,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí;
IV. d o p o r u č u j e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s pověřenými obecními
úřady začleňovat a zohledňovat cíle Státního programu do
strategických a programových dokumentů krajů, obcí, měst
a mikroregionů a aktivně podporovat krajské systémy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i mezinárodní
program místní Agenda 21 v České republice.
Provedou:
členové vlády, vedoucí
ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
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Příloha
k usnesení vlády
ze dne 11. října 2006 č. 1155

Akční plán
Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v České republice na léta 2007 až 2009

Obsah Akčního plánu
I. Průřezová opatření
II. Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků
v územních samosprávných celcích a volených členů zastupitelstev
III. Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci
IV. Podniková a terciární sféra
V. Informace, osvěta a poradenství pro veřejnost
VI. Personální a ﬁnanční zabezpečení Státního programu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České
republice na léta 2007 až 2009
VII. Doporučení
I. Průřezová opatření
1. Využívat stálou meziresortní pracovní skupinu při Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MPS EVVO při MŽP“)
jako konzultačního orgánu pro koordinaci, monitoring, průběžnou kontrolu a aktualizaci Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
(dále jen „SP EVVO ČR“) a pro přenos výstupů k využití ke
koncepční i správní činnosti vlády. MPS EVVO při MŽP je
navržena, jmenována a řízena ministrem životního prostředí.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí
Spolupráce: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů
2. Ustavit podskupinu MPS EVVO při MŽP ke zpracování
rozvojového programu environmentálního poradenství v ČR
- významné služby ve veřejném zájmu a předložit jej vládě
ke schválení do konce roku 2007.
Termín: ihned
Odpovídá: ministr životního prostředí
Spolupráce: ministr zemědělství, ministr průmyslu a obchodu, ministr pro místní rozvoj, ministr vnitra, ministr kultury
a ministr informatiky
3. Každoročně vyhodnocovat plnění úkolů Akčního plánu SP
EVVO ČR, včetně efektivity opatření, jako zvláštní součást
Zprávy o stavu životního prostředí a dále průběžně u jednotlivých opatření v souladu se stanovenými termíny plnění.
Termín: vždy k 30. září za uplynulý kalendářní rok každoročně, tj. do konce září následujícího roku
Odpovídá: ministr životního prostředí
Spolupráce: ministři příslušných ministerstev*)

Doporučení: spolupracovat při vyhodnocení plnění Akčního plánu SP EVVO ČR s Asociací krajů, Svazem měst
a obcí ČR, univerzitami, vysokými školami, nestátními
neziskovými organizacemi.
4. Rozpracovat ve své působnosti úkoly Akčního plánu na léta
2007 - 2009 SP EVVO ČR na úrovni ústředních správních
úřadů a územních samosprávných celků do resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměru
organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi
vázány. Akční plány předložit MPS EVVO při MŽP.
Termín: do 30. dubna 2007
Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů
Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři
a starostové měst a obcí2)
5. Postupně zavádět environmentálně šetrný provoz úřadů
a státních institucí (např. správních úřadů, škol, zdravotnických zařízení, kulturně vzdělávacích zařízení) včetně úprav
veřejných prostranství.
Termín: od roku 2007 trvale
Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů a jejich podřízené správní úřady, odborné
ústavy a instituce, hejtmani1), primátor hl.m.Prahy
Spolupráce: metodická podpora: ministr životního prostředí, ministr vnitra
6. Aktivně oslovovat a zapojovat veřejnost do rozhodovacích
procesů o záměrech ovlivňujících životní prostředí. Vytvářet
podmínky pro možnou účast veřejnosti ve všech řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a při přípravě nových
nebo novelizovaných zákonů, politik, rozpočtů a koncepcí
a zajistit informovanost veřejnosti v souladu se zákony ČR,
zákonnými normami EU, mezinárodními smlouvami a dohodami.
Termín: trvale
Odpovídá: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů
Spolupráce: ostatní předkladatelé návrhů právních předpisů, hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové
měst a obcí2)
7. Metodicky podporovat regionální a místní systémy EVVO
a) realizaci regionálních a místních koncepcí a systémů
EVVO,
b) podporovat informovanost a spolupráci krajů, měst a obcí.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí a ministr školství,
mládeže a tělovýchovy1)
Spolupráce: ministři příslušných*) ministerstev, hejtmani1),
primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2).
8. Cíleně podporovat rozvoj center a středisek ekologické
(environmentální) výchovy s cílem stabilizovat síť těchto
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zařízení v každém kraji a regionu jako službu ve veřejném
zájmu. K tomu realizovat programy MŽP a MŠMT.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr školství,
mládeže a tělovýchovy
Spolupráce: ostatní příslušná ministerstva*) a jejich podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce, primátoři
a starostové měst a obcí2), Státní fond životního prostředí
České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) a jiné státní fondy
Doporučení: orgány kraje v přenesené působnosti a jimi
spravované fondy
9. Cíleně podporovat rozvoj environmentálního poradenství
v každém kraji a regionu jako službu ve veřejném zájmu.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství,
ministr průmyslu a obchodu, ministr pro místní rozvoj, ministr vnitra, ministr kultury a ministr informatiky
Spolupráce: ostatní příslušná ministerstva*) a jejich podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce, primátoři
a starostové měst a obcí2), Státní fond životního prostředí
České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) a jiné státní fondy
Doporučení: orgány kraje v přenesené působnosti a jimi
spravované fondy
10. Podporovat výzkumné projekty, jejichž výsledky v praxi
usnadní a zefektivní realizaci SP EVVO ČR nebo jeho
cílů, ochranu životního prostředí a rozvoj environmentálně
příznivých technologií. Výsledky výzkumných projektů
urychleně aplikovat v praxi a pravidelně hodnotit jejich
přínos.
Termín: trvale
Odpovídá: ministři příslušných ministerstev*)
Spolupráce: podřízené správní úřady, odborné ústavy
a instituce příslušných ministerstev a jednotliví odborníci
11. Motivovat kraje, města a obce, které se zapojují do podpory
a přímé realizace souboru aktivit EVVO vyhodnocováním
a oceňováním jejich úsilí.
Termín: každoročně
Odpovědnost: ministr životního prostředí, ministr pro
místní rozvoj a ministr vnitra
II. Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků územních samosprávných celků a volených členů
zastupitelstev
Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
12. Koordinovat vstupní vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (s výjimkou zaměstnanců, kteří vykonávají
práce technického a obslužného charakteru) v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje s využitím
vzdělávacích programů garantovaných ministerstvem životního prostředí. Zařadit do nabídky vzdělávacích akcí
Institutu státní správy vzdělávací programy garantované
ministerstvem životního prostředí (zejména s využitím e-learningové formy).
Termín: v průběhu let 2007-2009
Odpovídá: vedoucí Úřadu vlády ČR
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Spolupráce: CENIA, česká informační agentura životního
prostředí
13. Zabezpečovat environmentální vzdělávání a vzdělávání
k udržitelnému rozvoji (VUR) zaměstnanců ve správních
úřadech (s výjimkou zaměstnanců, kteří vykonávají práce
technického a obslužného charakteru) v souladu s usnesením vlády č. 1542 ze dne 30. listopadu 2005 k Pravidlům
vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech s využitím
vzdělávacích programů garantovaných ministerstvem životního prostředí. Při vytváření vzdělávacích programů
využívat i informační a komunikační technologie.
Termín: průběžně
Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů, předseda Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání
Spolupráce: CENIA, česká informační agentura životního
prostředí
Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků
14. Podporovat environmentální vzdělávání zaměstnanců
v úřadech územních samosprávných celků (s výjimkou
zaměstnanců, kteří vykonávají práce technického a obslužného charakteru) v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje, a to v souladu se systémem vzdělávání
úředníků územních samosprávných celků3), a s využitím
akreditovaných vzdělávacích programů (v oblasti osvěty
- metodické podpory - s důrazem na vzdělávání zastupitelů
všech stupňů samosprávy, zejména starostů).
Při vytváření vzdělávacích programů využívat i informační
a komunikační technologie.
Termín: průběžně
Odpovídá: ministr vnitra
Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři
a starostové měst a obcí2)
15. Navrhnout novelu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů tak, aby ukládala vzdělávání k VUR všem úředníkům
VÚSC.
Termín: 2008
Odpovídá: ministr vnitra
Spolupráce: ministr životního prostředí
16. V rámci povinně zveřejňovaných informací publikovat
bezplatně na portále veřejné správy informace vztahující
se k životnímu prostředí a umožnit umístění nekomerčních
vzdělávacích programů týkajících se životního prostředí.
Termín: od roku 2007 a dále průběžně
Odpovídá: ministr informatiky
Spolupráce: příslušná ministerstva*) a jejich podřízené
správní úřady, odborné ústavy a instituce, hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2)
17. Stabilizovat a metodicky podporovat funkční síť pracovníků veřejné správy pověřených odpovědností za EVVO
a VUR.
Termín: průběžně
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Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů, hejtmani1) a primátor hl.m. Prahy
Spolupráce: příslušná ministerstva*) a jejich podřízené
správní úřady, odborné ústavy a instituce
III. Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci
18. Zpracovat a předložit vládě k projednání Národní strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) jako klíčový
dokument pro celoživotní, školní i mimoškolní výchovu
a vzdělávání a důsledně ji uplatňovat. Při její tvorbě využít
v maximální míře zkušeností a výstupů vycházejících ze
Státního programu EVVO v ČR.
Termín: do 30.6.2007
Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Spolupráce: ministr životního prostředí a ostatní příslušná*) ministerstva
19. Zařadit do kritérií hodnocení škol a školských zařízení
pro inspekční činnost ve školním roce 2007-8 evaluaci
efektivity služeb hrazených z MŠMT, které NNO poskytují
školám v oblasti EVVO.
Termín: 2007 a dále každoročně
Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Spolupráce: ČŠI, zřizovatelé škol a školských zařízení,
Doporučení: využívat spolupráci NNO poskytujících
služby školám
20. Pravidelně vyhlašovat programy na podporu projektů
zaměřených na EVVO a VUR pro školní i mimoškolní
činnost.
Termín: každoročně
Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři
a starostové měst a obcí2), pro mimoškolní činnost ministr
životního prostředí a ministři příslušných ministerstev*),
státní fondy
21. Oceňovat aktivity škol a profesních sdružení škol a pedagogů zaměřených k EVVO a VUR, vytvářet podmínky
pro šíření zkušeností pilotních škol do ostatních školských
zařízení v souvislosti s postupnou implementací školních
vzdělávacích programů i pro působení škol na občanskou
a odbornou veřejnost v zájmu uplatňování principů udržitelného rozvoje.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy,
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
22. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (odbornou a metodickou připravenost pedagogů pro
EVVO a VUR) pro oblast environmentálního vzdělávání,
výchovy, osvěty a udržitelného rozvoje, škol a školských
zařízení.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
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Spolupráce: podřízené správní úřady MŠMT, hejtmani1),
primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2)
23. Obsah kurikulárních a dalších dokumentů (např. jednotlivé
RVP, příp. metodický pokyn k EVVO) upravit dle doporučení a principů Evropské a do budoucna i Národní strategie
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Podporovat pravidelný
informační servis a průběžnou metodickou a konzultační
pomoc školám a školským zařízením.
Termín: průběžně
Odpovědnost: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy
IV. Podniková a terciární sféra
24. Zvyšovat odbornou úroveň a zlepšovat dostupnost informací poskytovaných pro komplexní informování podnikatelské veřejnosti v oblasti životního prostředí, včetně
zavádění nejlepších dostupných technik, ekologického
provozu budov i kanceláří. Zajistit environmentální osvětu
a poradenství pro podnikovou sféru a odbornou veřejnost
v oblasti průmyslové ekologie. Podporovat vyškolení odborných pracovníků pro environmentální poradenství (se
zaměřením zejména na živnostníky, malé a střední podniky
a na spolupráci s obcemi) v regionech v otázkách vztahu
podnikání a životního prostředí, včetně podmínek hospodaření v rámci pravidel „cross-compliance“ u podnikatelů
v zemědělském sektoru.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy,
ministr zemědělství, ministr zdravotnictví a ministr životního prostředí, ředitel CENIA, české informační agentury
životního prostředí
Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných
celků
25. Posilovat environmentální složku ve vzdělávacích rekvaliﬁkačních programech. podniků, zaměřených na trvalé snižování energetické náročnosti výrobních procesů a budov,
využívání alternativních energií, environmentálně šetrných
technologií, rozvoj programu PANEL, IPPC, zavádění nejlepších dostupných technik a ekologicky šetrných výrobků.
V rámci těchto programů připravit a zpřístupnit podnikům
vzorové vzdělávací moduly vhodné pro jednotlivé sektory a skupiny pracovníků včetně uchazečů o zaměstnání
(legislativa, semináře, podpora poradenství a speciální
poradenství). Při přípravě využít také externích ﬁnančních
a odborných zdrojů.
Termín: průběžně
Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu, ministr zemědělství, ministr dopravy, ministr obrany, ministr zdravotnictví,
ministr životního prostředí
Spolupráce: ředitel CENIA, české informační agentury
životního prostředí, příslušné orgány územních samosprávných celků
26. Vyhodnocovat podniky, jejichž chování, provoz a výrobky
jsou šetrné k životnímu prostředí, a které současně aktivně
realizují nebo podporují EVVO. Motivovat je tak k vytváření jejich pozitivní image.
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Termín: 31.12.2007 a dále trvale
Odpovědnost: ministr průmyslu a obchodu, ministr zemědělství a ministr životního prostředí
Spolupráce: ministr informatiky
V. Informace, osvěta a poradenství pro veřejnost
27. Trvale rozvíjet systém dobrovolného značení výrobků,
který by informoval spotřebitele o materiálové a přepravní
náročnosti daného výrobku v rámci celého jeho životního
cyklu případně jeho významných částí a vhodně zvoleným komplexním indikátorem (např. ekologická stopa)
informoval o celkové environmentální zátěži vyvolané
výrobkem. Zabezpečit výrazné označování bioproduktů
a jejich propagaci. Začlenit do systému konceptu udržitelné spotřeby a výroby.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí, ministr zemědělství
Spolupráce: ministři příslušných ministerstev*)
28. Podporovat akce pro veřejnost pořádané kulturními, vzdělávacími a osvětovými zařízeními – jako jsou např. správy
CHKO a národních parků, knihovny, muzea, hvězdárny a planetária, zoologické a botanické zahrady, církve
apod.
Termín: každoročně
Odpovědnost: příslušná*) ministerstva a vedoucí ostatních
ústředních orgánů státní správy
29. Poskytovat informace a metodickou podporu pro realizaci
místních Agend 21 (MA21), zajišťovat osvětu a poradenství v oblasti uplatňování principů udržitelného rozvoje na
místní a regionální úrovni. Spolupracovat při tom s místními iniciativami a NNO.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr vnitra, ministr životního prostředí, ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a příslušné orgány územních
samosprávných celků
Spolupráce: ředitel CENIA, české informační agentury
životního prostředí
30. Poskytovat informace o mimoprodukčních funkcích zemědělství a lesnictví, o hospodářství šetrném k životnímu prostředí s upřednostněním ochrany biodiverzity, o vodním
hospodářství a hospodaření na půdě. Proškolovat odborníky a zajišťovat ekologické (environmentální) poradenství.
Podpořit produkci a marketing výrobků ekologického zemědělství, propagaci bioprodukce a zdravých potravin.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr zemědělství
Spolupráce: ministr životního prostředí, podřízené správní
úřady a odborné ústavy a instituce Ministerstva zemědělství
31. Zajišťovat trvalou osvětu a poskytovat informace v oblasti
vlivu dopravy na životní prostředí a ochranu klimatu, vlivu
hluku a prachu z dopravy na zdraví obyvatel a vlivu dopravy na ochranu biodiverzity. Motivovat a upřednostňovat
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při řešení praktických úkolů eliminaci negativních dopadů
na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr dopravy
Spolupráce: ministr životního prostředí, ministr zdravotnictví a podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí
a Ministerstva zdravotnictví
32. Při uplatňování SP EVVO ČR zvýšit spolupráci s veřejnoprávní televizí a rozhlasem, osvětovými a kulturně
vzdělávacími zařízeními s cílem snížit negativní vlivy
konzumních spotřebitelských vzorců na životní prostředí. Propagovat snížení negativních vlivů různých oborů
a konzumního způsobu života. Upozorňovat na negativní
příklady.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministři příslušných ministerstev*) a vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy
Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných
celků, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
33. Formulovat podmínky výběru a podpory včetně udílení
a propagace ocenění, účasti a prezentace na výstavách
a veletrzích (věnovaných různým oblastem podnikání)
apod. Podílet se na akcích propagujících šetrné zacházení
se surovinami, energiemi, šetrnou spotřebu a výrobu, udržitelné stavebnictví při rozvoji regionů, měst a obcí i šetrné
hospodaření v krajině s podmínkou ochrany biodiverzity
aj.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu,
ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj
Spolupráce: podřízené správní úřady a odborné ústavy
a instituce
34. Podporovat cílené systematické vzdělávání a osvětu o životním prostředí a udržitelném rozvoji v elektronických
médiích.
Termín: trvale
Odpovídá: předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Spolupráce: ministr informatiky, ministr školství, mládeže
a tělovýchovy, ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr průmyslu a obchodu, ministr zdravotnictví
a ostatní příslušná ministerstva
35. Cíleně rozvíjet poradenskou činnost zaměřenou k rozvoji
podnikání, naplňující zároveň i zásady optimálního využití
přírodních zdrojů, zejména obnovitelných, ochrany biodiverzity, geodiverzity, krajiny a krajinného rázu, environmentální poradenské činnosti organizací státní správy, malých a středních podnikatelských subjektů a NNO (včetně
iniciace nových, auditování činnosti a systému akreditací)
za předpokladu vysoké profesionality.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu,
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ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj,
ministr práce a sociálních věcí
Spolupráce: ministr ﬁnancí, příslušné orgány územních
samosprávných celků, SFŽP ČR a další státní fondy
36. Začleňovat environmentální (ekologické) poradenství v ČR
do mezinárodních sítí a mezinárodní spolupráce.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu,
ministr dopravy, ministr obrany, ministr práce a sociálních
věcí, ministr zahraničních věcí
Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných
celků
VI. Personální a ﬁnanční zabezpečení SP EVVO ČR
na léta 2007 až 2009
37. Na ministerstvech doplnit a zachovávat pracovní místa pro
environmentální vzdělávání, osvětu a komunikaci s veřejností.
Termín: trvale
Odpovídá: ministři příslušných ministerstev*)
38. Rozvíjet diferenciované ﬁnanční nástroje podpory EVVO
ze strany státního rozpočtu. Při přípravě státního rozpočtu
na následující rok zapracují příslušná ministerstva a ústřední orgány státní správy předpokládané výdaje SP EVVO
ČR do návrhu rozpočtu kapitoly resortu. Obdobně by měly
postupovat i kraje a zapracovat předpokládané výdaje SP
EVVO ČR na následující rok do návrhu svého rozpočtu.
Financování SP EVVO ČR musí být zajištěno jak pro neinvestiční výdaje, tak pro výdaje investiční:
a) z vlastních rozpočtových zdrojů včetně využití racionalizačních opatření,
b) návrh na posílení (zvýšení) rozpočtu z prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu kraje (chybějící prostředky
na běžné i mimořádné úkoly),
c) vytvářet ﬁnanční nástroje ze státního rozpočtu a s pomocí dotací EU (např. grantová schémata) pro podporu
dlouhodobých (víceletých) projektů a investičních projektů EVVO
d) návrh ﬁnancování SP EVVO ČR uplatní ústřední orgány
státní správy i u státních fondů v ČR a jiných zahraničních zdrojů
e) hledat, dojednat a využívat při ﬁnancování EVVO možnou spolupráci s podporou zahraničních zdrojů pomoci,
zejména evropských prostředků (např. z ESF, ERDF).
Pro ﬁnancování nadnárodních programů nebo při plnění
úkolů EVVO vyplývajících z mezinárodních dohod spolupracovat s MF na vytvoření potřebných podmínek.
Termín: v souladu s návrhem státního rozpočtu pro MF
každoročně (kraje krajského rozpočtu)
Odpovídá: ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy
Spolupráce: ministr ﬁnancí
Doporučení: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy2)
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39. Zakotvit zavedení víceletého ﬁnancování do podmínek dotačních podpor pro nestátní neziskové organizace na státem
podporovanou činnost (do pravidel pro poskytování dotací
nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu)
a do návrhů příslušných souvisejících zákonů.
Termín: v souladu s návrhem pravidel poskytování prostředků nestátním neziskovým organizacím
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr ﬁnancí
a ministři příslušných ministerstev*)
Spolupráce: vedoucí ostatních ústředních orgánů státní
správy, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,
SFŽP ČR a jiné státní fondy, příslušné orgány územních
samosprávných celků
40. V rámci hodnocení dopadů realizovaných projektů EU
se přímo zabývat metodickou činností v oblasti životního
prostředí a udržitelného rozvoje. Zpracovat a z prostředků
technické asistence tiskem vydávat publikace o životním
prostředí a udržitelném rozvoji.
Termín: průběžně
Odpovědnost: ministr pro místní rozvoj a příslušné řídící
orgány operačních programů a fondů
41. V rámci poskytované zahraniční rozvojové pomoci realizovat projekty v oblasti vzdělávání a osvěty k udržitelnému
rozvoji ve spolupráci s Organizací spojených národů.
Termín: průběžně
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr školství,
mládeže a tělovýchovy, ministr ﬁnancí, ministr pro místní
rozvoj a ministři ostatních příslušných ministerstev*)
Spolupráce: ministr zahraničních věcí
42. Monitorovat výdaje na § 3792 – Ekologická výchova
a osvěta platné rozpočtové skladby za územní samosprávné
celky a zajistit dostupnost informací o této podpoře.
Termín: dle termínů výstupů systému ARIS
Odpovědnost: ministr ﬁnancí
Spolupráce: (zařazení informace do každoroční zprávy)
ministr životního prostředí
VII. Doporučení
43. Začleňovat EVVO a VUR a jejich podporu i do koncepcí
EVVO pro města (zejména pro města s rozšířenou působností 3. stupně)
Termín: 31.12.2008
Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním
městům4) a obcím s rozšířenou působností
44. Aktivně spolupracovat s meziresortní pracovní skupinou
EVVO při MŽP a poskytovat informace pro průběžnou
kontrolu plnění a aktualizace SP EVVO ČR.
Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním
městům4) a obcím s rozšířenou působností
45. Stabilizovat a metodicky podporovat funkční síť pracovníků úřadů územních samosprávných celků pověřených
odpovědností za EVVO a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
(VUR). Umožňovat všem pracovníkům úřadů další environmentální vzdělávání a VUR.
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Termín: průběžně
Doporučení je určeno: primátorům a starostům měst
a obcí2)
Spolupráce: odborné ústavy a instituce ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy i životního prostředí
46. Na všech úrovních veřejné správy realizovat úkoly Akčního plánu na léta 2007 - 2009 SP EVVO ČR. Zajistit
a podporovat činnost poradních sborů EVVO na úrovni
všech krajů a statutárních měst v souladu s krajskými koncepcemi.
Termín: v souladu s krajskými koncepcemi EVVO
Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním
městům4) a obcím s rozšířenou působností
47. Postupně zavádět environmentálně šetrný provoz úřadů
územních samosprávných celků a jimi zřizovaných institucí (např. škol, zdravotnických zařízení, kulturně vzdělávacích zařízení) včetně úprav veřejných prostranství.
Termín: od roku 2007 trvale
Doporučení je určeno: státním institucím a úřadům, primátorům a starostům měst a obcí2) a jejich podřízeným
institucím
Spolupráce: metodická podpora: ministr životního prostředí, ministr vnitra
48. Zajistit ﬁnanční podporu EVVO a VUR v souladu s krajskými koncepcemi EVVO a ve smyslu SP EVVO ČR.
Podpořit zajištění dostupnosti služeb EVVO pro děti,
mládež, pedagogy a pro veřejnost v krajích, okresech či
přirozených spádových regionech. Zajistit dostupnost služeb environmentálních poraden pro veřejnost, aktivizovat
a motivovat cílové skupiny.
Termín: v souladu s krajskými koncepcemi EVVO
Doporučení je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním
městům4) a obcím s rozšířenou působností
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49. Monitorovat pravidelnou grantovou podporu projektů
EVVO, VUR a grantovou podporu environmentálního
poradenství veřejnosti a zajistit dostupnost informací o této
podpoře.
a) z rozpočtu krajů, statutárních měst
b) z krajských programů rozvojové pomoci různých fondů
EU
Termín: průběžně
Doporučení: je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním
městům4) a obcím s rozšířenou působností
50. V rámci krajských informačních středisek systematicky
poskytovat informace o možnosti zapojení se do programu
místních Agend 21 a o uplatňování udržitelného rozvoje na
místní a regionální úrovni. Spolupracovat při tom s environmentálními poradci, poradnami, místními iniciativami
a NNO.
Doporučení je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním
městům4) a obcím s rozšířenou působností
51. Oceňovat školy i za zvelebování školních zahrad a veřejných prostranství, působení škol na občanskou a odbornou
veřejnost v zájmu uplatňování principů udržitelného rozvoje a zapojení škol do komunitního života.
Doporučení je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním
městům4) a obcím primátoři a starostové měst a obcí2) a zřizovatelé všech typů a stupňů škol
52. Zohlednit EVVO a VUR v připravovaném proﬁlu absolventa VŠ studijních programů pro přípravu pedagogických
pracovníků. Iniciovat a podpořit aktivity směřující ke zlepšení přípravy studentů oborů učitelství a vychovatelství na
VŠ.
Termín: trvale
Doporučení spolupráce: akreditační komise, rektoři vysokých škol, děkani fakult, zejména připravujících učitele
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Poznámka:

*) Pro potřeby tohoto usnesení se příslušnými ministerstvy rozumí ta
ministerstva, která plní úkoly SP EVVO ČR konkrétně stanovené
v Akčním plánu. Příslušnými ministerstvy jsou: Ministerstvo životního prostředí (dále jen “MŽP”), Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen “MŠMT”), Ministerstvo vnitra (dále jen
“MV”), Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen “MMR”), Ministerstvo zemědělství (dále jen “MZe”), Ministerstvo dopravy (dále
jen “MD”), Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”),
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen “MZ”), Ministerstvo obrany
(dále jen “MO”), Ministerstvo kultury (dále jen “MK”), Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen “MPSV”), Ministerstvo ﬁnancí (dále jen “MF”), Ministerstvo informatiky (dále jen “MI”).

Vysvětlující odkazy:

1) § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb., o přístupu k informacím o životním prostředí, dále § 77a, odst. 3, písm. u) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a §
16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
2) § 2 odst. 2 a § 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
3) § 20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
4) § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů

Použité zkratky:
ARIS – automatizovaný rozpočtový informační systém - zahrnuje informace o plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu
a bilanci příjmů a výdajů územních rozpočtů ČR z hlediska platné rozpočtové skladby cross-compliance - systém
křížové kontroly - snaha o implementaci environmentál-
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ních praktik do současného způsobu zemědělské výroby
a hospodaření a prosazení těchto změn v rámci reformy
společné zemědělské politiky Evropské unie ve střednědobém horizontu
CENIA - Česká informační agentura životního prostředí
ČR – Česká republika
DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků
EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
EHK – Evropská hospodářská komise
EP – environmentální poradenství
ESF – Evropský sociální fond
ERDF – Evropský fond reg. rozvoje
EU – Evropská unie
CHKO – chráněné krajinné oblasti
MA21 – místní Agenda 21
MPS EVVO při MŽP - meziresortní pracovní skupina při Ministerstvu životního prostředí
NNO – nestátní neziskové organizace
OSN – Organizace spojených národů
RVP – rámcové vzdělávací programy
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR
SP EVVO ČR - Státní program environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v ČR
UNEP – Komise životního prostředí OSN
UR – udržitelný rozvoj
VIS – vzdělávací a informační středisko
VŠ – vysoká škola
VUR - vzdělávání k udržitelnému rozvoji
ŽP – životní prostředí
a známé zkratky příslušných ministerstev – viz Poznámka
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Částka 6

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. října 2006 č. 1181
o Postupu ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hlavního města Prahy a územně členěných
statutárních měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků
Vláda
I. s c h v a l u j e
Postup ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hlavního města Prahy a územně členěných statutárních
měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků, uvedený v příloze tohoto usnesení;
II. z r u š u j e
1. usnesení vlády ze dne 4. června 2003 č. 554, o Systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků ústředními
správními úřady,
2. usnesení vlády ze dne 12. května 2004 č. 459, ke Zprávě
o vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hlavního města Prahy v letech 2002
a 2003;
III. u k l á d á
1. ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů,
jejichž jimi řízená ministerstva a jiné ústřední správní úřady
jsou podle zvláštních zákonů příslušné k dozoru a kontrole
územních samosprávných celků
a) postupovat při výkonu dozoru a výkonu kontroly podle
bodu I tohoto usnesení,
b) provádět kontroly krajů a hlavního města Prahy na základě Plánu kontrol krajů a hlavního města Prahy na
příslušné kontrolní období,
c) zaslat ministru vnitra a informatiky vždy do 15. února
každého kalendářního roku následujícího po příslušném

kontrolním období informaci obsahující výsledky kontrol
provedených ve vlastní působnosti,
2. ministru vnitra a informatiky
a) zpracovávat počínaje 15. prosincem 2007 Plán kontrol
krajů a hlavního města Prahy pro rok 2008 a 2009 a každé
následující dvouleté období, a to vždy ke dni 15. prosince
před zahájením příslušného dvouletého období,
b) předkládat vládě vyhodnocení výsledků kontrol krajů
a hlavního města Prahy vždy do 30. dubna kalendářního
roku následujícího po období, na které byl zpracován Plán
kontrol krajů a hlavního města Prahy,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
3. ředitelům krajských úřadů, řediteli Magistrátu hlavního města Prahy a tajemníkům územně členěných statutárních měst
postupovat při výkonu dozoru a výkonu kontroly přenesené
působnosti obcí podle bodu I tohoto usnesení.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
správních úřadů,
ředitelé krajských úřadů a
Magistrátu hlavního města Prahy,
tajemníci statutárních měst
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
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Příloha
k usnesení vlády
ze dne 18. října 2006 č. 1181

Postup ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hl. města Prahy a územně členěných statutárních
měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků
Tento dokument upravuje postup ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hl. města Prahy a územně
členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných
celků (část první), systému kontroly nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných celků (část druhá)
a koordinační úlohu Ministerstva vnitra v této oblasti (část třetí).
ČÁST PRVNÍ
DOZOR
(4)
Díl 1
ZÁKLADNÍ ZÁSADY DOZOROVÉ ČINNOSTI
Čl. 1
(1) Dozor nad působností obcí, krajů a hlavního města Prahy
se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad obecně
závazných vyhlášek územních samosprávných celků se
zákony a soulad nařízení územních samosprávných celků
a soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření vydaných
orgány územních samosprávných celků v samostatné působnosti se zákony a jinými právními předpisy a soulad
usnesení, rozhodnutí a jiných opatření vydaných orgány
územních samosprávných celků v přenesené působnosti
se zákony, jinými právními předpisy a v jejich mezích
též s usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních
úřadů nebo opatřeními krajského úřadu (v případě obcí)
či opatřeními věcně příslušného ministerstva či jiného
ústředního správního úřadu (v případě krajů a hlavního
města Prahy), přijatými při kontrole výkonu přenesené
působnosti.
(2) Nedílnou součástí dozorové činnosti vůči územním samosprávným celkům je preventivní působení na dozorované subjekty s cílem omezovat nutnost uplatňování
represivních dozorových zásahů (pozastavení účinnosti
právního předpisu obce či výkonu usnesení, rozhodnutí
nebo jiných opatření vydaných v samostatné působnosti;
zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření vydaného v přenesené působnosti, případně návrhy na jejich
zrušení příslušnému soudu).
(3) Při výkonu dozoru nad samostatnou působností obcí, krajů
a hl. m. Prahy přistupují dozorové orgány k uplatňování
represivních dozorových opatření pouze v případech, kdy
takový zásah zcela nepochybně vyžaduje ochrana zákona
a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 101 odst. 4
Ústavy, odpovídající ustanovení zákonů o územních samosprávných celcích a příslušná judikatura Ústavního soudu).
Dozorové zásahy se v těchto případech současně omezují
pouze na míru nezbytně nutnou k odstranění zjištěných
nezákonností (princip minimalizace zásahů do výkonu
samostatné působnosti územních samosprávných celků).
Při výkonu dozoru nad samostatnou působností přistupují
dozorové orgány k uplatňování represivních dozorových
opatření pouze v případech, kdy dozorovaný subjekt od-

(5)

(6)

(7)
(8)

mítne nápravu dobrovolně zjednat nebo v případech, kdy
přislíbenou nápravu ve stanovené lhůtě nezjednal.
Dozorové orgány při výkonu své působnosti respektují
též základní principy dobré správy, zejména vyřizují věc
v přiměřené lhůtě i v případech, kdy tato není zákonem
výslovně stanovena, dodržují základní zásady slušného
chování ve styku s dozorovanými subjekty, popř. jejich zástupci, a dalšími osobami, a poskytují metodickou pomoc
dozorovaným subjektům (odst. 2 a 8), a to nejen na žádost
těchto subjektů, nýbrž též z vlastní iniciativy.
Při posuzování souladu dozorovaných aktů se zákony,
jinými právními předpisy, případně s usneseními vlády,
směrnicemi ústředních správních úřadů nebo opatřeními
ústředních správních úřadů přijatými při kontrole přenesené působnosti vycházejí dozorové orgány:
a) při posuzování obsahu těchto aktů z právního stavu ke
dni tohoto posuzování,
b) při posuzování splnění zákonných podmínek pro přijetí,
platnost a účinnost těchto aktů z právního stavu ke dni
rozhodnému pro tyto skutečnosti.
Při výkonu dozoru jsou dozorové orgány vázány nálezy
Ústavního soudu. Dozorové orgány dále vycházejí z publikované judikatury ostatních soudů a z dostupných výkladových stanovisek věcně příslušných ústředních správních
úřadů.
Dozorové orgány vzájemně spolupracují s cílem sjednotit
postup při výkonu dozoru.
Při výkonu dozoru a kontroly poskytují dozorové orgány
v mezích své působnosti územním samosprávným celkům
při výkonu jejich působnosti odbornou metodickou pomoc,
a to na základě žádosti nebo z vlastní iniciativy. Na písemnou žádost příslušného orgánu územního samosprávného
celku jsou povinny ji písemně poskytnout do 30 dnů od
obdržení žádosti; v odůvodněných případech, zejména je-li
nutná konzultace s jinými správními úřady, lze tuto lhůtu
přiměřeně prodloužit a o jejím prodloužení příslušný orgán
územního samosprávného celku bezodkladně informovat.
Díl 2

POSTUP MINISTERSTVA VNITRA
při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření orgánů obcí, krajů a hlavního města Prahy vydaných
v samostatné působnosti
Čl. 2
(1) Postup pro výkon dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, usnesení, rozhodnutí a jiných
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opatření orgánů obcí v samostatné působnosti je upraven
v hlavě VI, dílu 1 (§ 123 a 124) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“).
(2) Postup pro výkon dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, usnesení, rozhodnutí a jiných
opatření orgánů krajů v samostatné působnosti je upraven
v hlavě VI, dílu 1 (§ 81 a 82) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o krajích“).
(3) Postup pro výkon dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, usnesení, rozhodnutí a jiných
opatření orgánů hlavního města Prahy je upraven v hlavě
X, dílu 1 (§ 106 a 107) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o Praze“).
(4) Výkon tohoto dozoru je, dle uvedených zákonů, svěřen
Ministerstvu vnitra.
Čl. 3
Postup Ministerstva vnitra při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí, krajů
a hlavního města Prahy vydaných v samostatné působnosti
(1) Při výkonu dozoru posuzuje Ministerstvo vnitra následně
soulad obecně závazných vyhlášek obcí, krajů a hlavního
města Prahy (dále jen „obecně závazná vyhláška“) se zákonem, s lidskými právy a základními svobodami, přičemž
postupuje dle § 123 zákona o obcích, § 81 zákona o krajích
a § 106 zákona o Praze. Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad obecně závaznými vyhláškami na základě vlastních
zjištění nebo na základě vnějších podnětů.
(2) Jestliže Ministerstvo vnitra obdrží vnější podnět k výkonu
dozoru nad obecně závaznou vyhláškou:
a) má-li k dispozici text dozorované obecně závazné
vyhlášky oﬁciálně zaslaný obcí nebo publikovaný ve
Věstníku právních předpisů kraje (dále jen „Věstník“)
nebo ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy
(dále jen „Sbírka hl. m. Prahy“), posoudí její zákonnost
a podle výsledků posouzení ve lhůtě stanovené § 42
správního řádu
1. písemně sdělí podateli, že dosud neshledal skutečnosti odůvodňující dozorový zákrok (např. je-li k posouzení věci nutná součinnost dalších správních úřadů),
nicméně že se věcí dále zabývá a o výsledku jej bude
neprodleně informovat,
2. písemně sdělí podateli, že neshledal důvody pro
uplatnění dozorových opatření; ve sdělení svůj právní
názor odůvodní,
3. písemně sdělí podateli, že posuzovanou obecně závaznou vyhlášku nebo její jednotlivá ustanovení
shledal v rozporu se zákonem a informuje jej o dalším postupu ve věci; ve sdělení svůj právní názor
odůvodní.
V tomto případě současně požádá územní samosprávný celek o zaslání kopií všech dalších d o k u mentů nezbytných k provedení dozoru. Postupuje při
tom obdobně podle písm. c).
b) pokud má text dozorované obecně závazné vyhlášky
z jiných zdrojů (např. z internetu), posoudí její zákon-
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nost a podle výsledků posouzení ve lhůtě stanovené § 42
správního řádu
1. písemně sdělí podateli, že dosud neshledal skutečnosti odůvodňující dozorový zákrok (např. je-li k posouzení věci nutná součinnost dalších správních úřadů),
nicméně že se věcí dále zabývá a o výsledku jej bude
neprodleně informovat,
2. písemně sdělí podateli, že neshledal důvody pro
uplatnění dozorových opatření; ve sdělení svůj právní názor odůvodní,
3. písemně sdělí podateli, že posuzovanou obecně závaznou vyhlášku nebo její jednotlivá ustanovení
shledal v rozporu se zákonem a informuje jej o dalším postupu ve věci; ve sdělení svůj právní názor
odůvodní.
V tomto případě současně požádá územní samosprávný celek o zaslání kopií všech dokumentů nezbytných k provedení dozoru. Postupuje při tom
obdobně podle písm. c).
c) pokud text dozorované obecně závazné vyhlášky k dispozici nemá, neprodleně požádá obec (§ 128 odst. 3
zákona o obcích), kraj (§ 85 odst. 3 zákona o krajích)
nebo hlavní město Prahu (§ 112 odst. 4 zákona o Praze),
aby v určené lhůtě zaslal
1. kopii obecně závazné vyhlášky, včetně všech obecně
závazných vyhlášek dotčenou vyhlášku měnících,
2. kopii usnesení zastupitelstva, kterým byla obecně
závazná vyhláška schválena, a všech usnesení zastupitelstva, jimiž byly schváleny obecně závazné
vyhlášky dozorovanou obecně závaznou vyhlášku
měnící,
3. kopii zápisu z jednání zastupitelstva, na kterém byla
obecně závazná vyhláška schválena, a všech zápisů
z jednání zastupitelstva, na nichž byly schváleny
obecně závazné vyhlášky dozorovanou obecně závaznou vyhlášku měnící,
4. sdělení údaje o skutečném počtu členů zastupitelstva
v době rozhodování o přijetí obecně závazné vyhlášky, není-li tento údaj uveden v zápise z jednání zastupitelstva; dále sdělení údaje o počtu členů zastupitelstva přítomných na zasedání zastupitelstva, na němž
byla dozorovaná obecně závazná vyhláška schválena,
a údaje o počtu členů zastupitelstva hlasujících pro
přijetí obecně závazné vyhlášky, nejsou-li tyto údaje
uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva,
5. kopii dokladu o vyhlášení obecně závazné vyhlášky,
z něhož je patrno, kdy byla obecně závazná vyhláška
obce vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a z ní
sejmuta nebo kdy byla obecně závazná vyhláška kraje či hlavního města Prahy vyhlášena ve Věstníku či
Sbírce hl. m. Prahy.
6. vyjádření k vnějšímu podnětu, který obci, kraji nebo
hlavnímu městu Praze současně zašle v kopii (pokud
o to podatel požádá, bude podnět zaslán v anonymizované podobě).
Po obdržení těchto dokumentů postupuje podle
písm. a).
Pozn: Úředně ověřené kopie dokumentů se vyžadují
pouze v odůvodněných případech, např. jestliže je
pochybnost o správnosti zaslaných dokumentů. Má
se za to, že územní samosprávný celek zasláním kopií
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k žádosti dozorového orgánu jejich obsah současně
implicitně veriﬁkuje.
Jestliže Ministerstvo vnitra dospěje z vlastní činnosti k závěru, že obecně závazná vyhláška může být v rozporu se
zákonem, postupuje podle odstavce 4 a 5. Jestliže nedisponuje jednotlivými dokumenty nutnými pro výkon dozoru,
postupuje přiměřeně podle odstavce 2 písm. c).
Má-li Ministerstvo vnitra na základě vlastního či vnějšího
podnětu za to, že obecně závazná vyhláška je v rozporu se
zákonem, postupuje podle odstavce 5. Považuje-li to za
účelné, zejména jestliže lze ze strany územního samosprávného celku očekávat dobrovolné zjednání nápravy, a nevyžadují-li okolnosti věci okamžité uplatnění dozorových
opatření může před uplatněním postupu podle odstavce 5
celou záležitost s obcí, krajem či hlavním městem Prahou
neformálně projednat.
Má-li Ministerstvo vnitra za to, že obecně závazná vyhláška je v rozporu se zákonem, postupuje následujícím
způsobem:
• vyzve obec, kraj či hlavní město Prahu ke zjednání
nápravy, výzvy není třeba v případě zřejmého rozporu
obecně závazné vyhlášky s lidskými právy a základními
svobodami;
• nezjedná-li obec, kraj či hlavní město Praha nápravu do
60 dnů od doručení výzvy ke zjednání nápravy, vydá
Ministerstvo vnitra rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky, v němž stanoví obci,
kraji či hlavnímu městu Praze další přiměřenou lhůtu
ke zjednání nápravy. Proti tomuto rozhodnutí lze podat
rozklad;
• účinnost obecně závazné vyhlášky je doručením rozhodnutí pozastavena;
• nezjedná-li obec, kraj či hlavní město Praha nápravu,
podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty
pro podání rozkladu nebo, byl-li podán rozklad, ode dne
právní moci rozhodnutí o rozkladu, Ústavnímu soudu
návrh na zrušení dozorované obecně závazné vyhlášky;
• Ministerstvo vnitra rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky zruší:
 neprodleně, zjedná-li obec, kraj či hlavní město
Praha nápravu ve stanovené lhůtě;
 do 15 dnů od doručení sdělení obce, kraje či hlavního
města Prahy o zjednání nápravy v případě, že obec,
kraj či hlavní město Praha nápravu zjedná až po uplynutí stanovené lhůty, avšak před vydáním rozhodnutí
Ústavního soudu;
• rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné
vyhlášky pozbývá platnosti dnem právní moci rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí, zamítnutí nebo
zastavení řízení o návrhu na zrušení dozorované obecně
závazné vyhlášky.
Ministerstvo vnitra ve výzvě ke zjednání nápravy
a) označí obecně závaznou vyhlášku, u které shledalo
rozpor se zákonem,
b) odůvodní, v čem shledalo porušení zákona nebo jiného
právního předpisu, včetně uvedení konkrétního ustanovení příslušného zákona či jiného právního předpisu,
s nimiž je obecně závazná vyhláška v rozporu, a současně odkáže na relevantní soudní judikaturu k věci se
vztahující,
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c) uvede, u kterých ustanovení obecně závazné vyhlášky
shledalo rozpor se zákonem a označení konkrétních
ustanovení příslušného zákona, s nimiž jsou ustanovení
obecně závazné vyhlášky v rozporu,
d) doporučí způsob zjednání nápravy,
e) poučí o právních důsledcích nezjednání nápravy,
f) požádá obec, kraj nebo hlavní město Prahu, aby výzvu
projednaly ve svých orgánech na jejich nejbližším zasedání a aby k tomu příslušné orgány obce, kraje a hlavního města Prahy rozhodly o zjednání nápravy, popř.
výslovně rozhodly o tom, že se s výzvou neztotožňují,
a tuto svou vůli vyjádřily ve svém rozhodnutí.
(7) Jestliže se důvod nezákonnosti vztahuje pouze k některým
ustanovením obecně závazné vyhlášky a tyto lze od ostatních ustanovení obecně závazné vyhlášky oddělit, rozhodne se o pozastavení účinnosti pouze těchto ustanovení
dozorované obecně závazné vyhlášky.
(8) Odůvodnění rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky musí obsahovat podrobný rozbor
zjištěných nezákonností, včetně upozornění na možnost
dobrovolného zjednání nápravy ze strany územního samosprávného celku až do okamžiku rozhodnutí Ústavního
soudu o návrhu na zrušení tohoto právního předpisu.
(9) V návrhu Ústavnímu soudu na zrušení obecně závazné
vyhlášky se kromě podrobného odůvodnění zjištěných
nezákonností uvede též dosavadní postup Ministerstva
vnitra při výkonu dozoru, včetně reakcí obce, kraje nebo
hlavního města Prahy na výzvu ke zjednání nápravy a včetně výsledku případného neformálního projednání s obcí,
krajem nebo hlavním městem Prahou podle odstavce 4.
(10) Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup informuje o obecně závazných vyhláškách, u kterých
bylo rozhodnuto o pozastavení účinnosti a u nichž byl
podán návrh Ústavnímu soudu na jejich zrušení. V rámci
této informace zveřejňuje texty rozhodnutí o pozastavení
účinnosti těchto obecně závazných vyhlášek a návrhů
Ústavnímu soudu na jejich zrušení.
Čl. 4
Postup Ministerstva vnitra při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření
orgánů obcí, krajů a hlavního města Prahy vydaných v samostatné působnosti
(1) Při výkonu dozoru posuzuje Ministerstvo vnitra následně
soulad usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření orgánů
obcí, krajů a hlavního města Prahy vydávaných v samostatné působnosti – nejde-li o obecně závaznou vyhlášku
– (dále jen „usnesení vydané v samostatné působnosti“) se
zákonem či jiným právním předpisem, přičemž postupují
dle § 124 zákona o obcích, § 82 zákona o krajích a § 107
zákona o Praze. Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad
usneseními vydanými v samostatné působnosti na základě
vlastních zjištění nebo na základě vnějších podnětů.
(2) Jestliže Ministerstvo vnitra obdrží vnější podnět k výkonu
dozoru nad usnesením vydaným v samostatné působnosti:
a) má-li k dispozici text tohoto usnesení oﬁciálně zaslaný
územním samosprávným celkem, posoudí jeho zákonnost a podle výsledků posouzení ve lhůtě stanovené § 42
správního řádu
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1. písemně sdělí podateli, že dosud neshledal skutečnosti odůvodňující dozorový zákrok (např. je-li k posouzení věci nutná součinnost dalších správních úřadů),
nicméně že se věcí dále zabývá a o výsledku jej bude
neprodleně informovat,
2. písemně sdělí podateli, že neshledal důvody pro
uplatnění dozorových opatření; ve sdělení svůj právní
názor odůvodní,
3. písemně sdělí podateli, že posuzované usnesení vydané v samostatné působnosti nebo jeho část shledal
v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a informuje jej o dalším postupu ve věci; ve
sdělení svůj právní názor odůvodní.
V tomto případě současně požádá územní samosprávný celek o zaslání kopií všech dalších dokumentů nezbytných k provedení dozoru. Postupuje při
tom obdobně podle písm. c).
b) pokud má text dozorovaného usnesení vydaného v samostatné působnosti z jiných zdrojů (např. z internetu),
posoudí jeho soulad se zákonem či jiným právním předpisem a podle výsledků posouzení ve lhůtě stanovené
§ 42 správního řádu
1. písemně sdělí podateli, že dosud neshledal skutečnosti odůvodňující dozorový zákrok (např. je-li k posouzení věci nutná součinnost dalších správních úřadů),
nicméně že se věcí dále zabývá a o výsledku jej bude
neprodleně informovat,
2. písemně sdělí podateli, že neshledal důvody pro
uplatnění dozorových opatření; ve sdělení svůj právní
názor odůvodní,
3. písemně sdělí podateli, že posuzované usnesení vydané v samostatné působnosti nebo jeho část shledal
v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a informuje jej o dalším postupu ve věci; ve
sdělení svůj právní názor odůvodní.
V tomto případě současně požádá územní samosprávný celek o zaslání kopií všech dokumentů nezbytných k provedení dozoru. Postupuje při tom
obdobně podle písm. c).
c) pokud text dozorovaného usnesení k dispozici nemá,
neprodleně požádá obec (§ 128 odst. 3 zákona o obcích),
kraj (§ 85 odst. 3 zákona o krajích) nebo hlavní město
Prahu (§ 112 odst. 4 zákona o Praze), aby v určené
lhůtě zaslaly (podle povahy konkrétního dozorovaného
usnesení vydaného v samostatné působnosti)
1. kopii dozorovaného usnesení, včetně všech souvisejících a navazujících usnesení;
2. kopii zápisu z jednání příslušného orgánu územního
samosprávného celku, na kterém bylo dozorované
usnesení schváleno, a všech zápisů z jednání příslušného orgánu územního samosprávného celku,
na nichž byla schválena související či navazující
usnesení,
3. sdělení údaje o skutečném počtu členů orgánu územního samosprávného celku v době rozhodování o přijetí dozorovaného usnesení, není-li tento údaj uveden
v zápise z jednání tohoto orgánu; dále sdělení údaje
o počtu členů orgánu územního samosprávného celku přítomných na zasedání tohoto orgánu, na kterém
bylo dozorované usnesení schváleno, a údaje o počtu
členů orgánu hlasujících pro přijetí dozorovaného

Částka 6

usnesení, nejsou-li tyto údaje uvedeny v zápise ze zasedání příslušného orgánu územního samosprávného
celku,
4. vyjádření k vnějšímu podnětu, který obci, kraji nebo
hlavnímu městu Praze současně zašle v kopii (pokud
o to podatel požádá, bude podnět zaslán v anonymizované podobě).Po obdržení těchto dokumentů
postupuje podle písm. a).
Pozn: Úředně ověřené kopie dokumentů se vyžadují
pouze v odůvodněných případech, např. jestliže je
pochybnost o správnosti zaslaných dokumentů. Má
se za to, že územní samosprávný celek zasláním kopií
k žádosti dozorového orgánu jejich obsah současně
implicitně veriﬁkuje.
(3) Jestliže Ministerstvo vnitra dospěje z vlastní činnosti k závěru, že usnesení vydané v samostatné působnosti může
být v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem,
postupuje podle odstavce 4 a 5. Jestliže nedisponuje jednotlivými dokumenty nutnými pro výkon dozoru, postupuje přiměřeně podle odstavce 2 písm. c).
(4) Má-li Ministerstvo vnitra na základě vlastního či vnějšího
podnětu za to, že je dozorované usnesení v samostatné
působnosti v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem, postupuje podle odstavce 5. Považuje-li to za účelné,
zejména jestliže lze ze strany územního samosprávného
celku očekávat dobrovolné zjednání nápravy, a nevyžadují-li okolnosti věci okamžité uplatnění dozorových opatření
může před uplatněním postupu podle odstavce 5 celou
záležitost s obcí, krajem či hlavním městem Prahou neformálně projednat.
(5) Má-li Ministerstvo vnitra na základě vlastního či vnějšího
podnětu za to, že dozorované usnesení je v rozporu se
zákonem či jiným právním předpisem, postupuje následujícím způsobem:
• vyzve obec, kraj či hlavní město Prahu ke zjednání
nápravy, výzvy není třeba v případě zřejmého a závažného rozporu příslušného dozorovaného usnesení se
zákonem;
• nezjedná-li obec, kraj či hlavní město Praha nápravu do
60 dnů od doručení výzvy ke zjednání nápravy, vydá
Ministerstvo vnitra rozhodnutí o pozastavení výkonu
dozorovaného usnesení, v němž stanoví obci, kraji či
hlavnímu městu Praze další přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy;
• výkon dozorovaného usnesení je doručením rozhodnutí
pozastaven;
• nezjedná-li obec, kraj či hlavní město Praha nápravu,
podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty
pro podání rozkladu nebo, byl-li podán rozklad, ode
dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, příslušnému
krajskému soudu návrh na zrušení dozorovaného
usnesení vydaného v samostatné působnosti.
• Ministerstvo vnitra rozhodnutí o pozastavení výkonu
dozorovaného usnesení vydaného v samostatné působnosti zruší:
 neprodleně, zjedná-li obec, kraj či hlavní město
Praha nápravu ve stanovené lhůtě;
 do 15 dnů od doručení sdělení obce, kraje či hlavního
města Prahy o zjednání nápravy v případě, že obec,
kraj či hlavní město Praha nápravu zjedná až po uply-
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nutí stanovené lhůty, avšak před vydáním rozhodnutí
příslušného krajského soudu;
• rozhodnutí o pozastavení výkonu dozorovaného
usnesení pozbývá platnosti dnem právní moci rozhodnutí příslušného krajského soudu o odmítnutí, zamítnutí
nebo zastavení řízení o návrhu na zrušení dozorovaného
usnesení;
• Ministerstvo vnitra o pozastavení výkonu dozorovaného usnesení nerozhodne, jestliže dozorované usnesení již bylo vykonáno. V takovém případě podá Ministerstvo vnitra pouze návrh na zrušení dozorovaného
usnesení příslušnému krajskému soudu.
(6) Ministerstvo vnitra ve výzvě ke zjednání nápravy
a) označí usnesení vydané v samostatné působnosti, u kterého shledalo rozpor se zákonem či jiným právním
předpisem,
b) odůvodní, v čem shledalo porušení zákona nebo jiného
právního předpisu, včetně uvedení konkrétního ustanovení příslušného zákona či jiného právního předpisu,
s nimiž je dozorované usnesení v rozporu, a současně
odkáže na relevantní soudní judikaturu k věci se vztahující,
c) doporučí způsob zjednání nápravy,
d) poučí o právních důsledcích nezjednání nápravy,
e) požádá obec, kraj nebo hlavní město Prahu, aby výzvu
projednaly ve svých orgánech na jejich nejbližším zasedání a aby k tomu příslušné orgány obce, kraje a hlavního města Prahy rozhodly o zjednání nápravy, popř.
výslovně rozhodly o tom, že se s výzvou neztotožňují,
a tuto svou vůli vyjádřily ve svém rozhodnutí.
(7) Jestliže se důvod nezákonnosti vztahuje pouze k některým
bodům dozorovaného usnesení, rozhodne se o pozastavení výkonu pouze těchto částí dozorovaného usnesení.
(8) Odůvodnění rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení v samostatné působnosti musí obsahovat podrobný
rozbor zjištěných nezákonností, včetně upozornění na
možnost dobrovolného zjednání nápravy ze strany územního samosprávného celku až do okamžiku rozhodnutí
příslušného soudu o návrhu na zrušení tohoto usnesení.
(9) V návrhu příslušnému soudu na zrušení usnesení v samostatné působnosti se kromě podrobného odůvodnění
zjištěných nezákonností uvede též dosavadní postup Ministerstva vnitra při výkonu dozoru, včetně reakcí obce,
kraje nebo hlavního města Prahy na výzvu ke zjednání
nápravy a včetně výsledku případného neformálního projednání s obcí, krajem nebo hlavním městem Prahou podle
odstavce 4.
(10) Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup informuje o usneseních v samostatné působnosti,
u kterých bylo rozhodnuto o pozastavení výkonu a u nichž
byl podán návrh příslušnému soudu na jejich zrušení.
V rámci této informace zveřejňuje texty rozhodnutí o pozastavení výkonu těchto usnesení, texty návrhů příslušným soudům a texty soudních rozhodnutí ve věci.
(11) Výkonu dozoru nepodléhají rozhodnutí či jiné úkony orgánů obcí, krajů a hlavního města Prahy, přijatá v samostatné
působnosti podle správního řádu nebo zákona o správě
daní a poplatků (§ 128 odst. 7 zákona o obcích; § 85 odst.
5 zákona o krajích a § 112 odst. 7 zákona o hlavním městě
Praze).
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(12) Při výkonu dozoru nad usneseními, rozhodnutími a jinými
opatřeními orgánů územních samosprávných celků v samostatné působnosti se neposuzuje rozpor dozorovaných
aktů s právními předpisy občanského, obchodního nebo
pracovního práva a případné porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy, jestliže tyto předpisy
současně upravují dozor či kontrolu plnění těchto povinností zvláštním (speciálním) a uceleným způsobem [např.
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb.,
o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o ﬁnanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, ale též zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo právní předpisy upravující poskytování
veřejné podpory] – viz § 124 odst. 6 zákona o obcích; § 82
odst. 6 zákona o krajích a § 107 odst. 6 zákona o hlavním
městě Praze.
Díl 3
POSTUP KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení,
usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření orgánů obcí
vydaných v přenesené působnosti
Čl. 5
(1) Postup při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení, usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí
v přenesené působnosti je upraven v hlavě VI, dílu 2 (§ 125
a 126) zákona o obcích.
(2) Výkon tohoto dozoru je, dle uvedeného zákona, svěřen
krajským úřadům, přičemž tato působnost je výkonem
přenesené působnosti.
Čl. 6
Postup krajských úřadů při výkonu dozoru nad vydáváním
a obsahem nařízení obcí vydaných v přenesené působnosti
(1) Při výkonu dozoru posuzuje krajský úřad následně soulad
nařízení obcí se zákonem, jiným právním předpisem a s lidskými právy a základními svobodami, přičemž postupuje
dle § 125 zákona o obcích. Na tento postup se nevztahuje
správní řád, s výjimkou ustanovení o základních zásadách
činnosti správních orgánů. Krajský úřad vykonává dozor
nad nařízeními obcí na základě vlastních zjištění nebo na
základě vnějších podnětů.
(2) Při výkonu dozoru nad nařízeními obcí postupuje krajský
úřad obdobně podle čl. 3 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 4 věta druhá
a čl. 3 odst. 6 až 9 s tím, že při výkonu dozoru posuzuje
soulad nařízení obce podle hledisek uvedených v odstavci
1.
(3) Má-li příslušný krajský úřad na základě vlastního či vnějšího podnětu za to, že je nařízení obce v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem postupuje následujícím
způsobem:
• vyzve obec ke zjednání nápravy, výzvy není třeba
v případě zřejmého rozporu nařízení obce s lidskými
právy a základními svobodami;
• nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy
ke zjednání nápravy, vydá krajský úřad rozhodnutí
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o pozastavení účinnosti nařízení obce, v němž stanoví
obci další přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy;
účinnost nařízení obce je doručením rozhodnutí pozastavena;
nezjedná-li obec nápravu, podá ředitel krajského úřadu do 30 dnů od uplynutí lhůty pro zjednání nápravy
Ústavnímu soudu návrh na zrušení dozorovaného
nařízení obce;
Krajský úřad rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší:
 neprodleně, zjedná-li obec nápravu ve stanovené
lhůtě;
 do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy v případě, že obec nápravu zjedná až po uplynutí stanovené lhůty, avšak před vydáním rozhodnutí
Ústavního soudu;
rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce
pozbývá platnosti dnem právní moci rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí, zamítnutí nebo zastavení řízení
o návrhu na zrušení dozorovaného nařízení.

Čl. 7
Postup krajských úřadů při výkonu dozoru nad vydáváním
a obsahem usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření orgánů obcí vydaných v přenesené působnosti
(1) Při výkonu dozoru posuzuje krajský úřad následně soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí
v přenesené působnosti (dále jen „usnesení orgánů obce
v přenesené působnosti“) se zákony, jinými právními předpisy a v jejich mezích též s usneseními vlády, směrnicemi
ústředních správních úřadů nebo opatřeními krajských
úřadů přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti,
přičemž postupuje dle § 126 zákona o obcích. Na tento
postup se nevztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení
o základních zásadách činnosti správních orgánů. Krajský
úřad vykonává dozor nad usneseními orgánů obce v přenesené působnosti na základě vlastních zjištění nebo na
základě vnějších podnětů.
(2) Při výkonu dozoru nad usneseními orgánů obce v přenesené působnosti postupuje krajský úřad obdobně podle čl.
4 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 4 věta druhá a čl. 4 odst. 6 s tím,
že při výkonu dozoru se posuzuje soulad usnesení orgánů
obce v přenesené působnosti podle hledisek uvedených
v odstavci 1.
(3) Má-li příslušný krajský úřad na základě vlastního či vnějšího podnětu za to, že usnesení orgánu obce v přenesené
působnosti je v rozporu se zákonem či jiným právním
předpisem a v jejich mezích též s usnesením vlády, směrnicí ústředního správního úřadu nebo opatřením krajského
úřadu přijatým při kontrole výkonu přenesené působnosti,
postupuje následujícím způsobem:
• vyzve obec ke zjednání nápravy, výzvy není třeba
v případě zřejmého a závažného rozporu dozorovaného
usnesení obce se zákonem;
• nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy
ke zjednání nápravy, vydá krajský úřad rozhodnutí
o zrušení dozorovaného usnesení obce a informuje
o tom obecní úřad.
(4) Jestliže se důvod pro uplatnění dozorových opatření vztahuje pouze k některým bodům dozorovaného usnesení,
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bude rozhodnuto o zrušení pouze těchto částí dozorovaného usnesení.
(5) Výkonu dozoru nepodléhají rozhodnutí či jiné úkony orgánů obcí, přijatá v přenesené působnosti podle správního
řádu nebo zákona o správě daní a poplatků (§ 128 odst. 7
zákona o obcích).
Díl 4
POSTUP VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝCH MINISTERSTEV
A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ
při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení,
usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření orgánů krajů
a hlavního města Prahy vydaných v přenesené působnosti
Čl. 8
(1) Postup při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení, usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů
v přenesené působnosti je upraven v hlavě VI, dílu 2 (§ 83
a 84) zákona o krajích.
(2) Postup při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení, usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti je upraven v hlavě
X, dílu 2 (§ 108 a 109) zákona o Praze.
(3) Výkon tohoto dozoru je, dle uvedených zákonů, svěřen
věcně příslušným ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům (dále je „ústřední orgány státní správy“).
Čl. 9
Postup ústředních orgánů státní správy při výkonu dozoru
nad vydáváním a obsahem nařízení krajů a hlavního města
Prahy vydaných v přenesené působnosti
(1) Při výkonu dozoru posuzují ústřední orgány státní správy
následně soulad nařízení krajů a hlavního města Prahy se
zákonem, jiným právním předpisem a s lidskými právy
a základními svobodami, přičemž postupují dle § 83 zákona o krajích a § 108 zákona o Praze. Na tento postup se nevztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení o základních
zásadách činnosti správních orgánů. Ústřední orgány státní
správy vykonávají dozor nad nařízeními krajů a hlavního
města Prahy na základě vlastních zjištění nebo na základě
vnějších podnětů.
(2) Při výkonu dozoru nad nařízeními krajů a hlavního města
Prahy postupuje věcně příslušný ústřední orgán státní správy obdobně podle čl. 3 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 4 věta druhá
a čl. 3 odst. 6 až 10 s tím, že při výkonu dozoru posuzuje
soulad nařízení podle hledisek uvedených v odstavci 1.
(3) Má-li ústřední orgán státní správy na základě vlastního či
vnějšího podnětu za to, že je nařízení kraje či hlavního města Prahy v rozporu se zákonem či jiným právním předpisem
postupuje následujícím způsobem:
• vyzve kraj či hlavní město Prahu ke zjednání nápravy,
výzvy není třeba v případě zřejmého rozporu nařízení
kraje či hlavního města Prahy s lidskými právy a základními svobodami;
• nezjedná-li kraj či hlavní město Praha nápravu do 60
dnů od doručení výzvy ke zjednání nápravy, vydá
ústřední orgán státní správy rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení kraje či hlavního města Prahy,
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•
•

•

•
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v němž stanoví kraji či hlavnímu městu Praze další
přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy;
účinnost nařízení kraje či hlavního města Prahy je doručením rozhodnutí pozastavena;
nezjedná-li kraj či hlavní město Praha nápravu, podá
ústřední orgán státní správy do 30 dnů od uplynutí
lhůty pro zjednání nápravy Ústavnímu soudu návrh
na zrušení dozorovaného nařízení obce;
ústřední orgán státní správy rozhodnutí o pozastavení
účinnosti nařízení kraje či hlavního města Prahy zruší:
 neprodleně, zjedná-li kraj či hlavní město Praha
nápravu ve stanovené lhůtě;
 do 15 dnů od doručení sdělení kraje či hlavního
města Prahy o zjednání nápravy v případě, že kraj
či hlavní město Praha nápravu zjedná až po uplynutí
stanovené lhůty, avšak před vydáním rozhodnutí
Ústavního soudu;
rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení kraje či
hlavního města Prahy pozbývá platnosti dnem právní
moci rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí, zamítnutí nebo zastavení řízení o návrhu na zrušení dozorovaného nařízení.

Čl. 10
Postup ústředních orgánů státní správy při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí nebo
jiných opatření orgánů krajů a hlavního města Prahy vydaných v přenesené působnosti
(1) Při výkonu dozoru posuzují ústřední orgány státní správy
následně soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů a hlavního města Prahy v přenesené působnosti
(dále jen „usnesení orgánů kraje v přenesené působnosti“)
se zákony, jinými právními předpisy a v jejich mezích
též s usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních
úřadů nebo opatřeními věcně příslušných ministerstev či
jiných ústředních správních úřadů přijatými při kontrole
výkonu přenesené působnosti, přičemž postupují dle § 84
zákona o krajích a § 109 zákona o Praze. Na tento postup
se nevztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů. Ústřední orgány
státní správy vykonávají dozor nad usneseními orgánů
kraje v přenesené působnosti na základě vlastních zjištění
nebo na základě vnějších podnětů.
(2) Při výkonu dozoru nad usneseními orgánů kraje v přenesené působnosti postupuje krajský úřad přiměřeně podle čl.
4 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 4 věty druhé a čl. 4 odst. 6 s tím,
že při výkonu dozoru se posuzuje soulad usnesení orgánů
kraje v přenesené působnosti podle hledisek uvedených
v odstavci 1.
(3) Má-li ústřední orgán státní správy na základě vlastního či
vnějšího podnětu za to, že usnesení orgánů kraje v přenesené působnosti je v rozporu se zákonem či jiným právním
předpisem a v jejich mezích též s usnesením vlády, směrnicí ústředního správního úřadu nebo opatřením krajského
úřadu přijatým při kontrole výkonu přenesené působnosti,
postupuje následujícím způsobem:
• vyzve kraj či hlavní město Prahu ke zjednání nápravy,
výzvy není třeba v případě zřejmého a závažného rozporu dozorovaného usnesení se zákonem;
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• nezjedná-li kraj či hlavní město Praha nápravu do 60
dnů od doručení výzvy ke zjednání nápravy, vydá
ústřední orgán státní správy rozhodnutí o zrušení dozorovaného usnesení a informuje o tom krajský úřad či
Magistrát hlavního města Prahy.
(4) Jestliže se důvod pro uplatnění dozorových opatření vztahuje pouze k některým bodům dozorovaného usnesení,
bude rozhodnuto o zrušení pouze těchto částí dozorovaného usnesení.
(5) Ústřední orgán státní správy způsobem umožňujícím dálkový přístup informuje o usneseních orgánů kraje v přenesené působnosti, která byla rozhodnutím zrušena. V rámci
této informace zveřejňuje texty rozhodnutí o zrušení dozorovaných usnesení.
(6) Výkonu dozoru nepodléhají rozhodnutí či jiné úkony orgánů krajů a hlavního města Prahy, přijatá v přenesené
působnosti podle správního řádu nebo zákona o správě
daní a poplatků (§ 85 odst. 5 zákona o krajích a § 112 odst.
7 zákona o hlavním městě Praze).
Díl 5
POSTUP MAGISTRÁTŮ ÚZEMNĚ ČLENĚNÝCH
STATUTÁRNÍCH MĚST A MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení,
rozhodnutí nebo jiných opatření orgánů městských obvodů
nebo městských částí vydaných v samostatné i v přenesené
působnosti
Čl. 11
(1) Postup při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních
měst je upraven v hlavě VI, dílu 3 (§ 127 a 127a) zákona
o obcích.
(2) Výkon tohoto dozoru je, dle uvedeného zákona, svěřen
magistrátům územně členěných statutárních měst.
(3) Postup při výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských částí
hlavního města Prahy je upraven v hlavě X, dílu 3 (§ 110
a 111) zákona o Praze.
(4) Výkon tohoto dozoru je, dle uvedeného zákona, svěřen
Magistrátu hlavního města Prahy.
Čl. 12
Postup magistrátů územně členěných statutárních měst
a Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu dozoru nad
vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí nebo jiných
opatření orgánů městských obvodů nebo městských částí
vydaných v samostatné působnosti
(1) Při výkonu dozoru posuzují magistráty územně členěných
statutárních měst a Magistrát hlavního města Prahy (dále
jen souhrnně „magistrát“) následně soulad usnesení, rozhodnutí či jiných opatření orgánů jejich městských obvodů
nebo městských částí (dále jen „usnesení orgánů městského
obvodu v samostatné působnosti“) se zákonem či jiným
právním předpisem, přičemž postupují dle § 127 zákona
o obcích a § 110 zákona o Praze. Magistrát vykonává dozor nad usneseními orgánů městského obvodu v samostat-
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(3)

(5)

(6)
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né působnosti na základě vlastních zjištění nebo na základě
vnějších podnětů.
Při výkonu dozoru nad usneseními orgánů městského
obvodu v samostatné působnosti postupuje magistrát přiměřeně podle čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 4 věta druhá 4 a
čl. 4 odst. 7 až 9. V odůvodnění rozhodnutí o pozastavení
dozorovaného usnesení uvede též skutečnosti podle čl. 4
odst. 6.
Má-li magistrát na základě vlastního či vnějšího podnětu
za to, že dozorované usnesení je v rozporu se zákonem či
jiným právním předpisem, postupuje následujícím způsobem:
• vydá rozhodnutí o pozastavení výkonu dozorovaného
usnesení, v němž stanoví městskému obvodu či městské
části lhůtu ke zjednání nápravy, která nesmí být delší
než 3 měsíce;
• výkon dozorovaného usnesení je doručením rozhodnutí
pozastaven;
• nezjedná-li městský obvod či městská část nápravu do
60 dnů od uplynutí lhůty pro zjednání nápravy, podá
magistrát příslušnému soudu návrh na zrušení dozorovaného usnesení;
• Magistrát rozhodnutí o pozastavení výkonu dozorovaného usnesení zruší:
 neprodleně, zjedná-li městský obvod či městská část
nápravu ve stanovené lhůtě;
 neprodleně od doručení sdělení městského obvodu
či městské části o zjednání nápravy v případě, že
městský obvod či městská část nápravu zjedná až
po uplynutí stanovené lhůty, avšak před vydáním
rozhodnutí příslušného soudu;
• rozhodnutí o pozastavení výkonu dozorovaného
usnesení pozbývá platnosti dnem právní moci rozhodnutí příslušného soudu o odmítnutí, zamítnutí nebo
zastavení řízení o návrhu na zrušení dozorovaného
usnesení;
• Magistrát o pozastavení výkonu dozorovaného aktu
nerozhodne, jestliže byl dozorovaný akt obce, kraje či
hlavního města Prahy již vykonán. V takovém případě
podá magistrát pouze návrh na zrušení dozorovaného
aktu příslušnému soudu.
Výkonu dozoru nepodléhají rozhodnutí či jiné úkony orgánů městských obvodů nebo městských částí územně
členěných statutárních měst nebo orgánů městských částí
hlavního města Prahy, přijatá v samostatné působnosti
podle správního řádu nebo zákona o správě daní a poplatků (§ 128 odst. 7 zákona o obcích a § 112 odst. 7 zákona
o hlavním městě Praze).
Při výkonu dozoru nad usneseními, rozhodnutími a jinými
opatřeními orgánů městských obvodů nebo městských
částí územně členěných statutárních měst nebo orgánů
městských částí hlavního města Prahy v samostatné působnosti se neposuzuje rozpor dozorovaných aktů s právními
předpisy občanského, obchodního nebo pracovního práva
a případné porušení povinností stanovených zvláštními
právními předpisy, jestliže tyto předpisy současně upravují
dozor či kontrolu plnění těchto povinností zvláštním (speciálním) a uceleným způsobem (např. zákon č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole
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ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o ﬁnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ale
též zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo
právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory]
– viz § 127 odst. 5 zákona o obcích; § 110 odst. 5 zákona
o hlavním městě Praze.
Čl. 13
Postup magistrátů územně členěných statutárních měst
a Magistrátu hlavního města Prahy při výkonu dozoru nad
vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí nebo jiných
opatření orgánů městských obvodů nebo městských částí
vydaných v přenesené působnosti
(1) Při výkonu dozoru posuzují magistráty územně členěných
statutárních měst a Magistrát hlavního města Prahy (dále
jen souhrnně „magistrát“) následně soulad usnesení, rozhodnutí či jiných opatření orgánů městských obvodů nebo
městských částí v přenesené působnosti (dále jen „usnesení orgánů městského obvodu v přenesené působnosti“)
se zákony, jinými právními předpisy, usneseními vlády,
směrnicemi ústředních správních úřadů nebo opatřeními
magistrátu přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti, přičemž postupují dle § 127a zákona o obcích
a § 111 zákona o Praze. Na tento postup se nevztahuje
správní řád, s výjimkou ustanovení o základních zásadách
činnosti správních orgánů. Magistrát vykonává dozor nad
usneseními orgánů městského obvodu v přenesené působnosti na základě vlastních zjištění nebo na základě vnějších
podnětů.
(2) Výkon tohoto dozoru je výkonem přenesené působnosti.
(3) Při výkonu dozoru nad usneseními orgánů městského
obvodu v přenesené působnosti postupuje magistrát přiměřeně podle čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 4 věty druhé a čl.
4 odst. 6 s tím, že při výkonu dozoru se posuzuje soulad
usnesení orgánů obce v přenesené působnosti podle hledisek uvedených v odstavci 1.
(4) Má-li magistrát na základě vlastního či vnějšího podnětu
za to, že je dozorovaný akt orgánu městského obvodu či
městské části územně členěného statutárního města či hlavního města Prahy v rozporu se zákonem či jiným právním
předpisem, postupuje následujícím způsobem:
• zruší dozorovaný akt městského obvodu či městské části a informuje o tom úřad městského obvodu či městské
části.
ČÁST DRUHÁ
KONTROLA
Díl 1
Postup Ministerstva vnitra při kontrole výkonu samostatné
působnosti orgány obcí, krajů a hlavního města Prahy
Čl. 14
(1) Postup při provádění kontroly výkonu samostatné působnosti orgány obcí, krajů a hlavního města Prahy je upraven
v hlavě VII zákona o obcích, hlavě VII zákona o krajích
a hlavě XI zákona o Praze. Provádění kontrol výkonu samostatné působnosti orgány obcí, kraje a hlavního města
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(3)

(4)

(5)

(6)
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Prahy je dle uvedených zákonů svěřeno Ministerstvu vnitra.
Předmětem kontroly výkonu samostatné působnosti prováděné u obcí, krajů a hlavního města Prahy je dodržování
zákonů a jiných právních předpisů.
Předmětem kontrol výkonu samostatné působnosti prováděných Ministerstvem vnitra není výkon samostatné
působnosti, v případech je-li zvláštním zákonem založena
působnost jiných kontrolních orgánů (např. Ministerstva
ﬁnancí, krajských úřadů). Kontrole Ministerstva vnitra
zejména nepodléhá:
a) přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí (upravuje zákon
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů),
b) záležitosti, které jsou předmětem ﬁnanční kontroly
(upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů /zákon
o ﬁnanční kontrole/, ve znění pozdějších předpisů),
c) záležitosti podléhající státnímu dozoru nad zákonností
právních předpisů a dalších aktů (usnesení, rozhodnutí
a jiných opatření) územních samosprávných celků.
d) plnění povinností, jejichž kontrola je upravena zvláštními právními předpisy a svěřena zvláštním správním
orgánům (veřejná podpora, veřejné zakázky ap).
Kontroly výkonu samostatné působnosti Ministerstvo vnitra provádí výhradně na základě vlastních nebo vnějších
podnětů, jimiž jsou stížnosti, petice a jiná podání fyzických
a právnických osob nebo upozornění jiných orgánů veřejné
správy. Od obsahu těchto podnětů se odvíjí věcné zaměření
kontroly a výběr kontrolovaného subjektu.
V průběhu kontrol výkonu samostatné působnosti orgánů
územních samosprávných celků postupuje Ministerstvo
vnitra podle ustanovení ke kontrole samostatné působnosti
obsažených v zákoně o obcích, o krajích a zákoně o Praze.
Ministerstvo vnitra jako kontrolní orgán zejména:
a) provádí kontrolu na základě písemného pověření; k tomu Ministerstvo vnitra ve svých interních předpisech
určí osobu oprávněnou vydávat písemné pověření ke
kontrole,
b) zjišťuje skutečný stav kontrolovaných činností, který
prokazuje doklady a porovnává jej s příslušnými právními předpisy,
c) o výsledcích kontrol pořizuje protokol,
d) u kontrol obcí uvede v protokole doporučení možného
řešení odstranění zjištěných nedostatků, požádá-li o to
starosta nebo jím pověřený zástupce,
e) s obsahem protokolu seznamuje starostu (primátora),
hejtmana, primátora hlavního města Prahy, nebo jimi
pověřeného zástupce,
f) pokud starosta (primátor), hejtman, primátor hl. města
Prahy, nebo jimi pověřený zástupce, odmítne podepsat
protokol o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí
v protokolu,
g) upozorní starostu, hejtmana, primátora, případně jimi
pověřené zástupce na možnost podání písemných námitek ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí protokolu a na
možnost podat odvolání proti rozhodnutí kontrolujícího
o námitkách, pokud jim nebylo vyhověno k tomu, kdo
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kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen vedoucí) a to
do 15 dnů od doručení rozhodnutí,
h) rozhoduje o námitkách proti protokolu o kontrole
a o odvolání proti rozhodnutí vedoucího o námitkách,
přičemž:
- o námitkách proti protokolu rozhoduje kontrolující
(vedoucí kontrolní skupiny),
- o odvolání proti rozhodnutí o námitkách rozhoduje
vedoucí,
i) došetřuje námitkami napadené části protokolu o kontrole a případně vyhotovuje dodatek k protokolu,
(7) Při rozhodování o námitkách (rozhodnutí o námitkách
a rozhodování o odvolání) se nepostupuje podle správního
řádu, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových a formálních
náležitostech rozhodnutí.
(8) Fyzické osobě, která zavinila, že obec nesplnila povinnost
podle § 129a odst. 2 zákona o obcích, nebo že kraj nesplnil
povinnost podle § 87 odst. 2 zákona o krajích, případně že
hlavní město Praha nesplnilo povinnost podle § 114 odst. 2
zákona o Praze, může Ministerstvo vnitra (kontrolní orgán)
uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
(9) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve lhůtě nově stanovené kontrolujícím.
Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč.
(10) Tuto pokutu lze uložit do 1 měsíce ode dne nesplnění
povinnosti.
(11) Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá kontrolní orgán,
který ji uložil. Pořádková pokuta je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost kontrolního orgánu, který
pokutu uložil (tj. v případě ústředních správních úřadů je
příjmem státního rozpočtu).
Díl 2
Postup ministerstev a jiných ústředních správních úřadů
při kontrole výkonu přenesené působnosti orgány krajů
a hlavního města Prahy
Čl. 15
(1) Postup při provádění kontroly výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hlavního města Prahy je upraven
v hlavě VII zákona o krajích a hlavě XI zákona o Praze.
Provádění kontrol výkonu přenesené působnosti orgány
krajů a orgány hlavního města Prahy je dle uvedených
zákonů svěřeno věcně příslušným ministerstvům a jiným
ústředním správním úřadům.
(2) Předmětem kontroly výkonu přenesené působnosti prováděné u krajů a hlavního města Prahy je dodržování zákonů,
jiných právních předpisů a v jejich mezích též usnesení
vlády, směrnic ústředních správních úřadů, jakož i opatření
příslušných orgánů veřejné správy přijatých při kontrole
výkonu přenesené působnosti.
(3) Činnost orgánů všech krajů a hlavního města Prahy se kontroluje ve dvouletých obdobích na základě zpracovaného
plánu kontrol. Provádění kontrol nad rámec zpracovaného
plánu v mezích výše uvedených ustanovení zákona o krajích a zákona o Praze ve vlastní působnosti kontrolních
orgánů v reakci na aktuální potřeby není omezeno.
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(4) Kontroly se zaměřují zejména na prověření výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku, tzn. správnosti
vedených správních řízení, a to jak z hlediska formálního
- uplatňování zejména správního řádu, tak z hlediska věcného - uplatňování zvláštních právních předpisů.
(5) V rámci této části zaměření kontrol se dále prověřují ty
úkoly krajů, resp. hlavního města Prahy na úseku výkonu
přenesené působnosti, které vyplývají z právních předpisů
neodvětvového charakteru. Jedná se o prověření:
a) kontrolního systému krajů a jeho úrovně při kontrole
výkonu přenesené působnosti orgány obcí a Magistrátu
hlavního města Prahy při kontrole výkonu přenesené
působnosti orgány městských částí,
b) rozhodování, že pro obec, která neplní povinnosti zákonem svěřeného rozsahu státní správy, bude přenesenou
působnost vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož
správního obvodu tato obec patří (§ 65 zákona o obcích),
(6) Kontroly se dále zaměřují na dodržování usnesení a opatření vlády podle § 93 písm. b) zákona o krajích v činnosti
orgánů krajů. Kontrolní orgány vyhodnocují zejména plnění úkolů uložených krajům a jejich orgánům jednotlivými
usneseními vlády pro příslušné úseky výkonu přenesené
působnosti.
(7) Konkrétní věcné zaměření kontrol si určují jednotlivé
kontrolní orgány. Speciﬁkace tohoto zaměření pak pro ně
vyplývá zejména z právních předpisů upravujících jednotlivá odvětví výkonu přenesené působnosti, dále z vlastních
potřeb a poznatků nebo vnějších podnětů, jimiž jsou petice,
stížnosti a jiná podání fyzických a právnických osob. Ve
věcném zaměření se zohledňují právní předpisy platné
v kontrolovaném období.
(8) V průběhu kontrol činnosti orgánů územních samosprávných celků postupují ministerstva a jiné ústřední správní
úřady v případech, kdy jsou jejich pravomoci dílčím či
komplexním způsobem upraveny zvláštními zákony postihujícími jednotlivé úseky státní správy, podle těchto
zvláštních ustanovení. Pokud tento postup není zvláště
upraven, postupují ministerstva a jiné ústřední správní
úřady podle ustanovení ke kontrole obsažených v zákoně
o krajích a zákoně o Praze.
(9) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady jako kontrolní
orgány zejména:
a) provádějí kontrolu na základě písemného pověření; k tomu ministerstva a jiné ústřední správní úřady ve svých
interních předpisech určí osobu oprávněnou vydávat
písemné pověření ke kontrole,
b) zjišťují skutečný stav kontrolovaných činností, který
prokazují doklady a porovnávají jej s příslušnými právními předpisy,
c) o výsledcích kontrol pořizují protokol,
d) mohou v protokolu o kontrole
1. uložit splnit úkol stanovený zákonem nebo provést
nápravu nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu,
2. uložit povinnost podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě
stanovené podle bodu 1 písemnou zprávu o splnění
úkolu stanoveného zákonem nebo o nápravě nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných
při kontrole.
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e) s obsahem protokolu seznamují ředitele krajského úřadu, resp. ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, nebo
jimi pověřeného zástupce,
f) pokud ředitel krajského úřadu, resp. ředitel Magistrátu
hlavního města Prahy, nebo jimi pověřený zástupce,
odmítne podepsat protokol o kontrole, kontrolující tuto
skutečnost vyznačí v protokolu,
g) upozorní ředitele krajského úřadu, ředitele Magistrátu
hlavního města Prahy, případně jimi pověřené zástupce,
na možnost podání písemných námitek ve lhůtě 15 dnů
ode dne převzetí protokolu a na možnost podat odvolání
proti rozhodnutí o námitkách, pokud jim nebylo vyhověno k tomu, kdo kontrolujícího pověřil kontrolou (dále
jen vedoucí) a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí,
h) rozhodují o námitkách proti protokolu o kontrole a o
odvolání proti rozhodnutí o námitkách, přičemž:
- o námitkách proti protokolu rozhoduje kontrolující
(vedoucí kontrolní skupiny),
- o odvolání proti rozhodnutí o námitkách rozhoduje
vedoucí,
i) došetřují námitkami napadené části protokolu o kontrole
a případně vyhotovují dodatek k protokolu.
(10) Při rozhodování o námitkách (rozhodnutí o námitkách
a rozhodování o odvolání) se nepostupuje podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o základních zásadách
činnosti správních orgánů, doručování a obsahových
a formálních náležitostech rozhodnutí.
(11) Kontrolní orgán může fyzické osobě, která zavinila, že
kontrolovaná osoba neposkytla kontrolnímu orgánu
v průběhu kontroly veškerou součinnosti, uložit pořádkovou pokutu. Přitom postupuje přiměřeně podle části
druhé - Kontrola, Čl. 14 odst. 8 - 11 .
Díl 3
Postup krajských úřadů při kontrole výkonu přenesené
působnosti orgány obcí
Čl. 16
(1) Postup při provádění kontroly výkonu přenesené působnosti orgány obcí je upraven v hlavě VII zákona o obcích.
Provádění kontrol výkonu přenesené působnosti orgány
obcí je dle uvedeného zákona svěřeno krajským úřadům.
(2) Předmětem kontroly výkonu přenesené působnosti prováděné u obcí je dodržování zákonů, jiných právních předpisů a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnic ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů
veřejné správy přijatých při kontrole výkonu přenesené
působnosti.
(3) Výběr kontrolovaných obcí závisí výhradně na rozhodnutí
příslušných kontrolních orgánů podle jejich vlastních plánů
kontrolní činnosti na dané období.
(4) Zvláštní zřetel je kladen především na kontrolu činnosti
obcí s rozšířenou působností v souvislosti s uzavřenými
veřejnoprávními smlouvami, v nichž tyto obce vystupují
jako jednotlivé smluvní strany, zvláště pak těch obcí, které
na sebe veřejnoprávními smlouvami přebírají závazek plnit
výkon přenesené působnosti za obce jiné.
(5) Při kontrole se kontrolní orgány zaměřují na úroveň existujícího zabezpečení výkonu přenesené působnosti v době kontroly, včetně naplnění předpokládaných obecných
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podmínek pro plnění povinností vyplývajících ze zákonem
svěřeného rozsahu státní správy.
(6) Při kontrolách činnosti obcí neuvedených v odstavci 4, se
kontroly zaměřují především na prověření výkonu přenesené působnosti orgány obcí na svěřeném úseku. Rovněž se
kontroly týkají dalších činností, které si samostatně určují
jednotlivé kontrolní orgány s ohledem na právní předpisy
platné v kontrolovaném období, na vlastní poznatky a další
podněty.
(7) V průběhu kontrol činnosti orgánů obcí postupují krajské úřady v případech, kdy jsou jejich pravomoci dílčím
či komplexním způsobem upraveny zvláštními zákony
postihujícími jednotlivé úseky státní správy, podle těchto
zvláštních ustanovení. Pokud tento postup není zvláště
upraven, postupují krajské úřady podle ustanovení ke
kontrole obsažených v zákoně o obcích.
(8) Krajské úřady jako kontrolní orgány zejména:
a) provádějí kontrolu na základě písemného pověření;
k tomu krajské úřady ve svých interních předpisech
určí osobu oprávněnou vydávat písemné pověření ke
kontrole,
b) zjišťují skutečný stav kontrolovaných činností, který
prokazují doklady a porovnávají jej s příslušnými právními předpisy,
c) o výsledcích kontrol pořizují protokol,
d) uvedou v protokolu doporučení možného řešení odstranění zjištěných nedostatků, požádá-li o to tajemník
obecního úřadu, v případech, kdy není funkce tajemníka
zřízena starosta, případně jím pověřený zástupce,
e) mohou v protokolu o kontrole
1. uložit splnit úkol stanovený zákonem nebo provést
nápravu nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu,
2. uložit povinnost podat krajskému úřadu ve lhůtě
stanovené podle bodu 1 písemnou zprávu o splnění
úkolu stanoveného zákonem nebo o nápravě nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných
při kontrole.
f) s obsahem protokolu seznamují tajemníka obecního
úřadu, v případech, kdy není funkce tajemníka zřízena
starostu, popřípadě jím pověřeného zástupce,
g) pokud tajemník obecního úřadu, v případech, kdy není
funkce tajemníka zřízena starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, odmítnou podepsat protokol o kontrole,
kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu,
h) upozorní tajemníka, v případech, kdy není funkce tajemníka zřízena starostu, popřípadě jím pověřeného
zástupce, na možnost podání písemných námitek ve
lhůtě 15 dnů ode dne převzetí protokolu a na možnost
podat odvolání proti rozhodnutí o námitkách, pokud jim
nebylo vyhověno k tomu, kdo kontrolujícího pověřil
kontrolou (dále jen vedoucí) a to do 15 dnů od doručení
rozhodnutí,
i) rozhodují o námitkách proti protokolu o kontrole a o
odvolání proti rozhodnutí o námitkách, přičemž:
1. o námitkách proti protokolu rozhoduje kontrolující
(vedoucí kontrolní skupiny),
2. o odvolání proti rozhodnutí o námitkách rozhoduje
vedoucí,

Strana 349

j) došetřují námitkami napadené části protokolu o kontrole
a případně vyhotovují dodatek k protokolu,
(9) Při rozhodování o námitkách (rozhodnutí o námitkách
a rozhodování o odvolání) se nepostupuje podle správního
řádu, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových a formálních
náležitostech rozhodnutí.
(10) Kontrolní orgán může fyzické osobě, která zavinila,
že kontrolovaná osoba neposkytla kontrolnímu orgánu
v průběhu kontroly veškerou součinnost, uložit pořádkovou pokutu. Přitom postupuje přiměřeně podle části druhé
- Kontrola, Čl. 14 odst. 8 - 11 .
(11) Krajský úřad provede následnou kontrolu nápravy nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při
kontrole.
(12) Kontrolu vykonává krajský úřad podle pololetního plánu.
Plán sestavuje tak, aby kontroly byly přednostně provedeny u obecních úřadů s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů.
(13) Krajský úřad vždy k 15. únoru zasílá na vyžádání vyhodnocení výsledků kontrol nad výkonem jednotlivých úseků
přenesené působnosti obcí za předchozí kalendářní rok
věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu.
(14) Na vyžádání krajský úřad poskytne ústředním správním
úřadům protokol o kontrole.
(15) Kontrolní pravomoc příslušných ústředních správních
úřadů, do jejichž působnosti náleží úseky přenesené působnosti vykonávané orgány obcí není dotčena, pokud
vyplývá z jednotlivých zvláštních zákonů, které upravují
výkon státní správy na příslušných úsecích. Kontrolu obcí
provádějí věcně příslušné ústřední správní úřady podle
potřeby vyplývající ze situace na příslušném úseku státní
správy. V případech, kdy je to účelné, je vhodné koordinovat kontrolní činnost s místně příslušným krajským
úřadem, nebo magistrátem.
(16) Krajský úřad poskytuje Ministerstvu vnitra informace
potřebné pro zpracování „Vyhodnocení výsledků kontrol
krajů a hlavního města Prahy“ (dále jen „Vyhodnocení
výsledků kontrol“),. Tyto dílčí informace předávají krajské úřady Ministerstvu vnitra nejpozději do 15. února
roku následujícího po ukončení příslušného kontrolního
období. Rozsah a formu podkladů předkládaných krajskými úřady určí Ministerstvo vnitra do 30. listopadu
roku předcházejícího dvouletému kontrolnímu období.
Díl 4
Postup magistrátů statutárních měst a Magistrátu hlavního
města Prahy při kontrole výkonu samostatné a přenesené
působnosti orgány městských obvodů a městských částí
Čl. 17
(1) Postup při provádění kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti orgány městských obvodů a městských
částí územně členěných statutárních měst je upraven v hlavě VII zákona o obcích. Provádění kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti orgány městských obvodů
a městských částí územně členěných statutárních měst je
dle uvedeného zákona svěřen magistrátům územně členěných statutárních měst.
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(2) Postup při provádění kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti orgány městských částí hlavního města
Prahy je upraven v hlavě XI zákona o Praze. Provádění
kontrol výkonu samostatné a přenesené působnosti orgány
městských částí hlavního města Prahy je dle uvedeného
zákona svěřeno Magistrátu hlavního města Prahy.
Čl. 18
Kontrola výkonu samostatné působnosti
(1) Předmětem kontroly výkonu samostatné působnosti prováděné u orgánů městských obvodů či městských částí je
dodržování zákonů a jiných právních předpisů.
(2) Konkrétní věcné zaměření kontrol si určuje kontrolní
orgán. Kontroly výkonu samostatné působnosti se zaměří
zejména na provádění kontrol na základě vnějších podnětů, jimiž jsou stížnosti, petice a jiná podání fyzických
a právnických osob, nebo vnitřních podnětů (tzn. vlastních
poznatků kontrolního orgánu). Od obsahu těchto podnětů
se zejména odvíjí věcné zaměření kontroly a výběr kontrolovaného subjektu.
(3) V průběhu kontrol výkonu samostatné působnosti orgány
městských obvodů či městských částí postupují magistráty
podle ustanovení ke kontrole samostatné působnosti obsažených v zákoně o obcích či zákoně o Praze.
(4) Magistráty jako kontrolní orgány zejména:
a) provádí kontrolu na základě písemného pověření; k tomu magistráty ve svých interních předpisech určí osobu
oprávněnou vydávat písemné pověření ke kontrole,
b) zjišťují skutečný stav kontrolovaných činností, který
prokazují doklady a porovnávají jej s příslušnými právními předpisy,
c) o výsledcích kontrol pořizují protokol,
d) zpracují písemné doporučení možného řešení odstranění
zjištěných nedostatků, požádá-li o to starosta městského
obvodu či městské části nebo jím pověřený zástupce,
a pokud je v možnostech kontrolních orgánů s ohledem
na kvalitu a úplnost předložených podkladů a celkovou
znalost místní situace takové doporučení odpovědně
vypracovat,
e) s obsahem protokolu seznamují starostu městského obvodu či městské části, nebo jím pověřeného zástupce,
f) pokud starosta městského obvodu či městské části,
nebo jím pověřený zástupce, odmítne podepsat protokol
o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu,
g) upozorní starostu městského obvodu či městské části,
případně jím pověřeného zástupce, na možnost podání
písemných námitek ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí
protokolu a na možnost podat odvolání proti rozhodnutí
o námitkách, pokud jim nebylo vyhověno k tomu, kdo
kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen vedoucí), a to
do 15 dnů od doručení rozhodnutí,
h) rozhodují o námitkách proti protokolu o kontrole a o
odvolání proti rozhodnutí o námitkách, přičemž:
1. o námitkách proti protokolu rozhoduje kontrolující
(vedoucí kontrolní skupiny),
2. o odvolání proti rozhodnutí o námitkách rozhoduje
vedoucí,
i) došetřují námitkami napadené části protokolu o kontrole
a případně vyhotovují dodatek k protokolu,
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(5) Při rozhodování o námitkách (rozhodnutí o námitkách
a rozhodování o odvolání) se nepostupuje podle správního
řádu, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a obsahových a formálních
náležitostech rozhodnutí.
(6) Kontrolní orgán může fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba neposkytla kontrolnímu orgánu v průběhu
kontroly veškerou součinnost, uložit pořádkovou pokutu.
Přitom postupuje přiměřeně podle části druhé - Kontrola,
Čl. 14 odst. 8 - 11.
Čl. 19
Kontrola výkonu přenesené působnosti
(1) Předmětem kontroly výkonu přenesené působnosti prováděné u orgánů městských obvodů či městských částí je
dodržování zákonů, jiných právních předpisů a v jejich
mezích též usnesení vlády, směrnic ústředních správních
úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů veřejné správy
přijatých při kontrole výkonu přenesené působnosti.
(2) Kontrolu vykonává magistrát podle pololetního, resp.
ročního plánu. Výběr kontrolovaných městských obvodů
či městských částí závisí výhradně na rozhodnutí magistrátu.
(3) Při kontrole se magistrát zaměřuje především na prověření
výkonu přenesené působnosti orgány městských obvodů či
městských částí na svěřeném úseku, na úroveň existujícího
zabezpečení výkonu přenesené působnosti v době kontroly, včetně naplnění předpokládaných obecných podmínek
pro plnění povinností vyplývajících ze statutem svěřeného
rozsahu státní správy. Rovněž se kontroly týkají dalších
činností, které si samostatně určují jednotlivé kontrolní orgány s ohledem na právní předpisy platné v kontrolovaném
období, na vlastní poznatky a další podněty.
(4) V průběhu kontrol výkonu přenesené působnosti orgány
městských obvodů či městských částí postupuje magistrát
podle ustanovení ke kontrole obsažených v zákoně o obcích či zákoně o Praze.
(5) Magistrát při kontrole výkonu přenesené působnosti procesně postupuje dle ustanovení čl. 18 odst. 4 s tím rozdílem, že:
a) s obsahem protokolu seznamuje tajemníka úřadu městského obvodu či městské části, nebo jím pověřenou
osobu,
b) pokud tajemník úřadu městského obvodu či městské
části, nebo jím pověřený zástupce, odmítnou podepsat
protokol o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí
v protokolu,
c) upozorní tajemníka městského obvodu či městské části,
případně jím pověřeného zástupce, na možnost podání
písemných námitek ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí
protokolu a na možnost podat odvolání proti rozhodnutí
o námitkách, pokud jim nebylo vyhověno k tomu, kdo
kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen vedoucí), a to
do 15 dnů od doručení rozhodnutí,
(6) Kontrolní orgán může fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba neposkytla kontrolnímu orgánu v průběhu
kontroly veškerou součinnost, uložit pořádkovou pokutu.
Přitom postupuje přiměřeně podle části druhé - Kontrola,
Čl. 14 odst. 8 - 11.
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(7) Pokud byly kontrolou zjištěny nedostatky, provede magistrát následnou kontrolu plnění uložených opatření.
(8) Magistrát hlavního města Prahy vždy k 15. únoru zasílá
na žádost doručenou do 15. ledna kalendářního roku vyhodnocení výsledků kontroly nad výkonem jednotlivých
úseků přenesené působnosti městských částí za předchozí
rok věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu.
(9) Na vyžádání Magistrát hlavního města Prahy poskytne
ústředním správním úřadům též protokol o kontrole.
(10) Kontrolní pravomoc příslušných ústředních správních
úřadů, do jejichž působnosti náleží úseky přenesené působnosti vykonávané orgány městských obvodů či městských částí není dotčena, pokud vyplývá z jednotlivých
zvláštních zákonů, které upravují výkon státní správy na
příslušných úsecích. Kontrolu městských obvodů či městských částí provádějí věcně příslušné ústřední správní
úřady podle potřeby vyplývající ze situace na příslušném
úseku státní správy.
(11) Považuje-li ústřední správní úřad za nezbytné provést
kontrolu výkonu přenesené působnosti na městské části,
může tak učinit pouze, stanoví-li tak zvláštní zákon.
(12) Magistrát hlavního města Prahy poskytuje Ministerstvu
vnitra informace potřebné pro zpracování „Vyhodnocení
výsledků kontrol“. Tyto dílčí informace předává Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvu vnitra nejpozději
do 15. února roku následujícího po ukončení příslušného
kontrolního období. Rozsah a formu podkladů předkládaných Magistrátem hlavního města Prahy určí Ministerstvo
vnitra do 30. listopadu roku předcházejícího dvouletému
kontrolnímu období.

(2)

(3)

(4)

(5)

ČÁST TŘETÍ
KOORDINAČNÍ ÚLOHA MINISTERSTVA VNITRA
Čl. 20
(1) Ministerstvo vnitra k zabezpečení úkolů vyplývajících z tohoto usnesení vlády, ve spolupráci s kontrolními orgány organizuje provádění kontrol výkonu přenesené působnosti,
zejména:
a) zpracovává Plán kontrol krajů a hlavního města Prahy
(dále jen „plán kontrol“) na základě podkladů ústředních
správních úřadů,
b) eviduje změny termínů kontrol nahlášené ústředními
správními úřady,
c) vyhodnocuje a kontroluje plnění plánu kontrol,
d) vyhodnocuje výsledky kontrol,
e) navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
f) organizuje koordinační porady se zástupci kontrolních
orgánů,

(6)

(7)
(8)
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g) ve spolupráci s ostatními kontrolními orgány navrhuje
potřebná opatření a návrhy těchto opatření předkládá
vládě.
Ministerstvo vnitra zpracovává plán kontrol výkonu přenesené působnosti a nejpozději do 30. listopadu před zahájením příslušného dvouletého období jej předává spolupracujícím kontrolním orgánům.
Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obsahuje
a) přehled kontrolovaných,
b) měsíc zahájení kontrol,
c) věcné zaměření kontrol v členění podle jednotlivých
úseků státní správy; lze upravovat operativně dle potřeby,
d) případně další skutečnosti vyplývající z aktuální potřeby.
Pokud kontrolní orgány uskuteční kontroly výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků nad rámec
plánu kontrol (včetně následných kontrol), informují o nich
pololetně Ministerstvo vnitra, a to vždy k 15. červenci a 15.
lednu.
Ministerstvo vnitra zpracovává a předkládá vládě „Vyhodnocení výsledků kontrol“, ve kterém komplexně analyzuje
výsledky provedených kontrol krajů a hlavního města Prahy. Při zpracování vyhodnocení výsledků kontrol vychází
Ministerstvo vnitra z dílčích informací spolupracujících
kontrolních orgánů, které je spolu s případně vyžádanými kopiemi protokolů z provedených kontrol, předávají
Ministerstvu vnitra nejpozději do 15. února roku následujícího po ukončení příslušného kontrolního období. Součástí
vyhodnocení výsledků kontrol je rovněž část zahrnující
zobecněné zásadní poznatky z kontrol výkonu samostatné
působnosti. Rozsah a formu podkladů předkládaných jednotlivými kontrolními orgány stanoví Ministerstvo vnitra
do 30. listopadu před zahájením příslušného dvouletého
kontrolního období.
Součástí hodnotící zprávy jsou i poznatky z vyhodnocení
kontroly výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního
města Prahy zpracované na základě podkladů organizací
(organizačních složek), které k tomuto účelu ústřední orgán státní správy zřídil. Protokoly z kontrol prováděných
uvedenými organizacemi (organizačními složkami) se
Ministerstvu vnitra nezasílají.
Ministerstvo vnitra předkládá vyhodnocení výsledků kontrol vládě do 30. dubna roku po skončení dvouletého kontrolního období.
Neprodleně po seznámení se vlády s vyhodnocením výsledků kontrol jej Ministerstvo vnitra zasílá pro informaci
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Částka 6

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 pečetidla:
Pečetidlo o průměru 20 mm mělo znak Olomouckého kraje
s nápisem Olomoucký kraj. Pečetidlo bylo užíváno k zapečetění zabezpečené oblasti objektu pro ochranu utajovaných
informací a k zapečetění úschovného objektu pro uložení utajovaných informací. Mělo inventární číslo 2 a k jeho ztrátě došlo
dne 15. srpna 2006.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:

Hranatého razítka o rozměrech 60 x 20 mm s textem
JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor regionálního rozvoje,
územního a stavebního řízení a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 10 a k jeho ztrátě
došlo dne 5. října 2006.
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 17 mm s textem

Hranatého razítka o rozměrech 40 x 20 mm s textem
OBECNÍ ÚŘAD
STARÉ MÍSTO
506 01 JIČÍN
okres Jičín

Úřad
městského obvodu
Plzeň 3
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 101 a k jeho ztrátě
došlo dne 2. října 2006.

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 3 a k jeho ztrátě
došlo v měsíci září 2006.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Hranatého razítka o rozměrech 40 x 15 mm s textem
Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice
Tovačovského sady 79
PSČ: 676 02
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 9 a k jeho ztrátě
došlo dne 15. září 2006.
Hranatého razítka o rozměrech 60 x 20 mm s textem
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje,
územního a stavebního řízení a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 8 a k jeho ztrátě
došlo dne 5. října 2006.

Průkazu inspektora inspekce práce Státního úřadu inspekce
práce se státním znakem a fotograﬁí. Průkaz byl vystaven na
jméno Ing. Iva Driemerová a byl opatřen evidenčním číslem
000092. K jeho odcizení došlo dne 24. srpna 2006.
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