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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. prosince 2014 č. 1057
o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017
a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015
V lá da
I . sc h v al u j e
1. Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017,
obsaženou v části III materiálu č. j. 1474/14,
2. Akční plán boje s korupcí na rok 2015, obsažený
v části IV materiálu č. j. 1474/14 (dále jen „Akční
plán“) s úpravou podle připomínky vlády;
I I . z ru š u j e
Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, zřízený
usnesením vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 315, o zřízení
Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí;
I I I . uk l ád á
1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů a předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání

a) do 30. listopadu 2015 návrh Akčního plánu boje
s korupcí na rok 2016,
b) do 31. března 2016 zhodnocení plnění opatření
uvedených v Akčním plánu,
3. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
IV. doporuč uj e
řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů,
předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů
a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu postupovat
podle bodu III/1 tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních
ústředních správních úřadů,
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Na vědomí:

a) plnit opatření uvedená v Akčním plánu,
b) do 31. ledna 2016 zaslat ministru pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Rady
vlády pro koordinaci boje s korupcí podrobnou
zprávu o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených
v Akčním plánu a spadajících do jejich gesce,
2. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
a předsedovi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
předložit vládě

prezident republiky,
prezidenti Nejvyššího kontrolního úřadu,
Hospodářské komory ČR,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů,
ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů,
hejtmani,
primátoři hlavního města Prahy a statutárních měst,
ředitelé Magistrátu hlavního města Prahy a krajských úřadů,
starostové obcí

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. ledna č. 20
k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2015

republice a realizovat převody finančních prostředků
podle bodu I/2 tohoto usnesení,

V lá da
I . sc h v al u j e

c) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,

1. postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace
cizinců – Společné soužití v roce 2015, obsažený
v části III materiálu č. j. 1521/14, s úpravami podle
připomínek vlády (dále jen „Postup“),

d) realizovat úkoly uvedené v Postupu,

2. převedení finančních prostředků ve výši 4.445 tis. Kč
z
rozpočtové
kapitoly
Ministerstva
vnitra
do rozpočtových kapitol v roce 2015 takto:
a) Ministerstvo kultury
230 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců a ostatní platby
za provedenou práci
(ostatní osobní náklady) 156 tis. Kč
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí
c) Ministerstvo pro místní rozvoj

nenárokuje žádné
prostředky

d) Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
z toho: platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady) 595 tis. Kč
e) Český statistický úřad
z toho: platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady) 55 tis. Kč

300 tis. Kč

3.665 tis. Kč

e) zpracovat a vládě do 30. června 2015 předložit
Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců
v roce 2014 jako součást Zprávy o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců na území České republiky
v roce 2014,
f) zpracovat a vládě do 15. prosince 2015 předložit
návrh Postupu při realizaci koncepce integrace
cizinců v roce 2016,
g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ministryni práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj,
ministrům průmyslu a obchodu, školství, mládeže
a tělovýchovy, zahraničních věcí a zdravotnictví
a) průběžně spolupracovat s ministrem vnitra při plnění
úkolů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení,
b) průběžně realizovat úkoly uvedené v Postupu,
c) zaslat ministru vnitra

250 tis. Kč

ca) do 30. září 2015 informaci o projektech
vybraných na podporu integrace cizinců
v roce 2015 z národních i evropských zdrojů
a záměry integračních opatření na rok 2016,

f) Ministerstvo zahraničních věcí

nenárokuje žádné
prostředky

cb) do 15. února 2016 informaci o plnění úkolů
uvedených v bodě II/2b tohoto usnesení,

g) Ministerstvo zdravotnictví

nenárokuje žádné
prostředky

3. předsedkyni Českého statistického úřadu realizovat
úkoly uvedené v Postupu,

h) Ministerstvo průmyslu a obchodu nenárokuje žádné
prostředky

4. ministru vnitra a ministryni práce a sociálních věcí
průběžně aktualizovat společně spravovanou webovou
stránku www.cizinci.cz, určenou pracovníkům státní
správy a samosprávy i dalším účastníkům realizace
integrace cizinců;

3. použití finančních prostředků ve výši 20.555 tis. Kč
Ministerstvem vnitra, i finančních prostředků
převedených podle bodu I/2 tohoto usnesení
na realizaci opatření podporujících integraci cizinců
v České republice;
I I . uk l ád á
1. ministru vnitra
a) zajišťovat koordinaci ministerstev a všech dalších
subjektů zapojených do realizace koncepce integrace
cizinců,
b) použít vyčleněné finanční prostředky na realizaci
opatření podporujících integraci cizinců v České

III. vyz ývá
předsedu Akademie věd České republiky, hejtmany,
primátorku hlavního města Prahy, primátory statutárních
měst, představitele Asociace krajů České republiky
a Svazu měst a obcí České republiky, starosty obcí
s rozšířenou působností, sociální partnery Rady
hospodářské a sociální dohody České republiky
a představitele nestátních neziskových organizací včetně
účelových zařízení církví ke spolupráci při realizaci
postupů a úkolů uvedených v Postupu.
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Provedou:

Na vědomí:

ministryně práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj,
ministři průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra,
zahraničních věcí, zdravotnictví,
předsedkyně Českého statistického úřadu

hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předsedové Akademie věd České republiky,
Asociace krajů České republiky,
Svazu měst a obcí České republiky
Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.

Částka 1

Částka 1
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. ledna 2015 č. 21
k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020,
změně Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
a o změně Statutu Rady vlády pro veřejnou správu a Statutu Rady vlády pro informační společnost

I . sch v al u j e
1. Implementační plány Strategického rámce rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014–2020
(dále jen „Implementační plány“), podle návrhu
obsaženého v části III materiálu č. j. 1578/14,
2. změnu Strategického rámce rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014 – 2020, obsaženou
v příloze č. 2 části III materiálu č. j. 1578/14,
3. změnu Statutu Rady vlády pro veřejnou správu
obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení,
4. změnu Statutu Rady vlády pro informační společnost
obsaženou v příloze č. 2 tohoto usnesení,
5. Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy
obsažený v příloze č. 4 části III materiálu č. j. 1578/14;
I I . uk l ád á
1. ministru vnitra

e) pro účely efektivní koordinace rozvoje veřejné správy
a čerpání z Evropských strukturálních a investičních
fondů a jiných finančních mechanismů Evropské unie
v programovém období 2014 – 2020 zajišťovat
komunikaci v rámci nastaveného koordinačního
mechanismu pro oblast veřejné správy podle přílohy
č. 4 části III materiálu č. j. 1578/14,
f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů
a) plnit Implementační plány v termínech v nich
uvedených,
b) poskytnout ministru vnitra součinnost nutnou
ke splnění úkolů uvedených v bodě II/1a-e tohoto
usnesení a za tímto účelem uvolňovat odborníky
za jimi řízená ministerstva nebo ústřední správní
úřady do realizačních týmů a do Společného
řídicího výboru;

a) koordinovat realizaci Implementačních plánů,

III. m ě ní

b) stanovit závazné postupy pro koordinaci projektů
realizovaných v rámci strategického cíle 3 Zvýšení
dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a projektů
Smart Administration a předložit je vládě
pro informaci, postupovat při realizaci projektů
v souladu s usneseními vlády ze dne 14. května
2008 č. 536, ze dne 9. července 2008 č. 854
a ze dne 14. prosince 2011 č. 924 a předložit
je vládě ke schválení do 31. března 2015,

usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680,
ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014 – 2020 a o zřízení Rady vlády
pro veřejnou správu, tak že zrušuje bod III/1a,ab.

c) předložit vládě ke schválení Seznam záměrů
strategických projektů v oblasti veřejné správy
a informační společnosti do 31. března 2015 včetně
projektů zamýšlených pro čerpání prostředků
z Evropských strukturálních a investičních fondů
pro období 2014 – 2020,
d) předkládat
vládě
informaci
o
realizaci
Implementačních plánů vždy k 30. červnu
kalendářního roku, počínaje 30. červnem 2016,

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
guvernér České národní banky
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
Veřejná ochránkyně práv,
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů,
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové měst, městysů a obcí

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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Částka 1

Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2015 č. 21
Změna Statutu Rady vlády pro veřejnou správu
Statut Rady vlády pro veřejnou správu, schválený usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680, se mění takto:
1. V článku 2 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) projednává harmonogramy výzev a výzvy pro oblast veřejné správy, výzvy zaměřené na efektivní veřejnou správu,
eGovernment a ICT (včetně projektů financovaných z rozpočtu, a to po předložení studie proveditelnosti
či projektového záměru vč. cost-benefit analýzy a souhlasném stanovisku útvaru hlavního architekta
eGovernmentu Ministerstva vnitra) a může se vyjádřit k jednotlivým projektům zásadního významu, které
jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných finančních mechanismů EU, a to zejména z hlediska
jejich přínosu pro veřejnou správu České republiky v souladu s naplňováním základních platných strategických
materiálů v oblasti veřejné správy,“.
2. V článku 4 odst. 3 písmeno e) se slovo „vedoucí“ nahrazuje slovem „předsedy“.
3. V článku 6 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě.“.
4. V článku 6 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:
„4. Pro spolupráci s Radou vlády pro informační společnost je zřízen Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě. Slouží k zajišťování propojenosti a přenosu informací mezi Radou vlády
pro veřejnou správu a Radou vlády pro informační společnost.
5. Předsedu Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě musí
schválit obě Rady, předsedou výboru je zástupce Ministerstva vnitra.
6. Členy Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě schvalují,
na návrh předsedy Společného řídicího výboru, před jejich jmenováním obě Rady.
7. Členy Společného řídicího výboru mohou být zástupci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy,
zástupci akademické sféry, členové za Asociaci krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních
samospráv a případně další odborníci.“
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 8 až 10.
5. V článku 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě je oprávněn zřídit pracovní
výbory zejména na úsecích veřejné správy, které jsou spojené s agendou
a) zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy,
b) dobudování funkčního rámce s Governmentu.“.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.
6. V článku 9 odstavci 1 se slova „konkurenceschopnost a“ zrušují.
7. Za článek 11 se vkládá nový článek 11a, který zní:
„Článek 11a
Spolupráce s Radou vlády pro informační společnost
1. Rada spolupracuje s Radou vlády pro informační společnost při realizaci úkolů v oblasti veřejné správy v souladu
se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014 – 2020 a při plnění navazujících
a obdobných úkolů v oblasti veřejné správy.
2. Smyslem spolupráce obou rad je zajištění koncensu při realizaci opatření implementovaných v oblasti veřejné správy
a její elektronizaci.
3. Pro zajištění spolupráce je zřízen společný sekretariát obou rad a Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě.“.

Částka 1
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Příloha č. 2
k usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2015 č. 21

Změna Statutu Rady vlády pro informační společnost
Statut Rady vlády pro informační společnost, schválený usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961, se mění takto:
1. V článku 2 odst. 1 písmeno e) se slovo „pracovními“ zrušuje.
2. V článku 2 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) projednává (programy), harmonogramy výzev a výzvy pro oblast eGovernmentu a ICT a může se vyjádřit
k jednotlivým projektům zásadního významu, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných
finančních mechanismů EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro veřejnou správu ČR v souladu
s naplňováním základních platných strategických materiálů v oblasti ICT. Dále se vyjadřuje k projektům
financovaným z rozpočtu, a to po předložení předběžné studie proveditelnosti vč. Analýzy přínosů a nákladů
(CBA) a souhlasném stanovisku útvaru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra.“
3. V článku 2 odst. 2 písmeno b) se slova „Strategie rozvoje veřejné správy 2014+“ nahrazují slovy „Strategického
rámce rozvoje veřejné správy v České republice v období 2014 – 2020“.
4. V článku 7 se v nadpisu slova „Pracovní výbory Rady“ nahrazují slovy „Výbory Rady“.
5. V článku 7 odstavec 2 se za slova „Zřízení a zrušení“ vkládá slovo „pracovních“.
6. V článku 7 odstavec 7 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c)
7. V článku 7 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.
8. V článku 7 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 až 14, které znějí:
„(11) Pro spolupráci s Radou vlády pro veřejnou správu je zřízen Společný řídicí výbor pro eGovernment
a služby informační společnosti ve veřejné správě. Slouží k zajišťování propojenosti a přenosu informací
mezi Radou vlády pro veřejnou správu a Radou vlády pro informační společnost.
(12) Předsedu Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě
musí schválit obě Rady, předsedou výboru je zástupce Ministerstva vnitra.
(13) Členy Společného řídicího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě
(dále jen Společný řídicí výbor) schvalují, na návrh předsedy Společného řídicího výboru, před jejich jmenováním
obě Rady.
(14) Společný řídicí výbor je oprávněn zřídit pracovní výbory zejména na úsecích veřejné správy,
které jsou spojené s agendou
a) zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy,
b) dobudování funkčního rámce eGovernmentu.“.
9. V článku 9 v nadpisu slova „pracovních výborech Rady“ nahrazují slovy „výborech Rady“.
10. V článku 9 se za odstavec 2 vkládá odstavec 3, který zní:
„(3) Členy Společného řídicího výboru mohou být zástupci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy,
zástupci akademické sféry, členové za Asociaci krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky,
Sdružení místních samospráv a případně další odborníci.“
11. V článku 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Sekretariát Rady je společným sekretariátem Rady
a Rady vlády pro veřejnou správu.“.
12. V článku 10 odstavec 3 zní:
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„(3) Za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá a jeho činnost řídí tajemník Rady, kterým je zaměstnancem
Ministerstva vnitra. Tajemníka jmenuje a odvolává předseda Rady.“
13. V článku 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta: „Sekretariáty výborů a pracovních skupin spolupracují
se společným sekretariátem rad vlády.“
14. V článku 12 odstavci 1 se slovo „pracovních“ zrušuje.
15. V článku 13 se dosavadní druhý odstavec 2 a odstavec 3 označují jako odstavce 3 a 4.
16. V článku 13 odstavci 3 se slova „Pracovní výbory Rady“ nahrazují slovy „Výbory Rady“.
17. V článku 13 odstavec 4 zní:
„(4) V odůvodněných případech mohou mít výbory Rady a pracovní skupiny Rady samostatný jednací řád.
Jednací řády výborů Rady a pracovních skupin Rady nesmí být v rozporu s jednacím řádem Rady.“.
18. Za článek 13 se vkládá nový článek 13a, který zní:
„Článek 13a
Spolupráce s Radou vlády pro veřejnou správu
(1) Rada spolupracuje s Radou vlády pro veřejnou správu při realizaci úkolů v oblasti veřejné správy v souladu
se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014 – 2020 a při plnění
navazujících a obdobných úkolů v oblasti veřejné správy.
(2) Smyslem spolupráce obou rad je zajištění koncensu při realizaci opatření implementovaných v oblasti veřejné
správy a její elektronizaci.
(3) Pro zajištění spolupráce je zřízen společný sekretariát obou rad a Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby
informační společnosti ve veřejné správě.“.

Částka 1
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. ledna 2015 č. 22
k Politice architektury a stavební kultury České republiky
V lá da
I . sc h v al u j e
Politiku architektury a stavební kultury České
republiky, obsaženou v části III materiálu č. j. 1587/14
(dále jen „Politika“);
I I . u k l ád á
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů
a) zohledňovat Politiku při zpracovávání koncepčních
dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev
a úřadů,
b) plnit úkoly obsažené v Politice,
2. ministryni pro místní rozvoj

a) zajistit
aa) zveřejnění Politiky způsobem umožňujícím
dálkový přístup,
ab) zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
b) zpracovat a vládě předložit do 31. prosince 2020
zprávu o vyhodnocení plnění Politiky včetně
případného návrhu její aktualizace pro další období.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:
–
Jiná:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto
razítek:
Hranatého razítka o rozměrech 4,5 x 1,5 cm s textem:
Mateřská škola Sochorova, Vyškov
příspěvková organizace
ul. Sochorova 588/13a, 682 01 Vyškov
IČO: 709 86 991
registrační číslo 1
Razítko je postrádáno ode dne 5. ledna 2015.
Hranatého razítka o rozměrech 4 x 2,5 cm s textem:
DSO
Terra Prosperita
se sídlem ve Slaném
Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ: 750 91 801
Ztráta razítka byla zjištěna dne 20. ledna 2015.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě a odcizení
těchto služebních průkazů:
Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce
práce, se státním znakem a fotografií, na jméno
Jan Šosták, evidenční číslo průkazu 000307. Rozměr
průkazu je 6,8 x 9,8 cm.
Ke ztrátě došlo dne 30. prosince 2014.
Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce
práce, se státním znakem a fotografií, na jméno
Bc. Ľubica Prášilová, evidenční číslo průkazu 000399.
Rozměr průkazu je 6,8 x 9,8 cm.
K odcizení došlo dne 19. prosince 2014.

Částka 1

Částka 1
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VĚCNÝ REJSTŘÍK
Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
v roce 2014 (ročník 12)
Poř. č.
Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013
o postupu obcí a krajů při financování voleb

1

Částka
1

Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2013 č. 877 o změně Zásad
pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením na jejím území a stanovení výše příspěvku od 1. ledna 2014

1

Usnesení vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2013 č. 887 ke Zprávě o stavu romské
menšiny v České republice za rok 2012

1

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředního razítka

1

Věcný rejstřík – Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí v roce 2013 (ročník 11)

1

Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2014 č. 60 o Postupu při realizaci
aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2014

2

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředních razítek, nepředání
úředního razítka a o ztrátě služebního průkazu

2

Sdělení Ministerstva vnitra – Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících
se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2013

2

Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014
o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu
hospodaření v lesích

2

3

Směrnice Ministerstva vnitra č. j.: MV-53774-1/AS-2014 ze dne 9. července 2014, kterou
se zrušuje instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. května 1992
čj. VSC/1-793/92, o spisové službě

3

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 4. června 2014 č. 418 k Základním směrům boje
s korupcí na vládní úrovni

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. června 2014 č. 455 ke Zprávě o situaci
národnostních menšin v České republice za rok 2013

3

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředního razítka a ztrátě
služebního průkazu

3

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2014 č. 585 k postupu při procesním
modelování agend a tvorby standardů agend veřejné správy pro jednotný a finančně
měřitelný výkon veřejné správy

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému rámci
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 a o zřízení Rady vlády
pro veřejnou správu

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 681 o Národním dokumentu
k územní dimenzi

4

Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 682 o Metodickém pokynu
pro využití integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 2020

4
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Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení úředního razítka
Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č. j.: MV – 151468/VS – 2014
k jednotnému vedení evidence tiskopisů na úseku matrik a státního občanství

4
4

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 3. listopadu 2014 č. 902 ke Zprávě o stavu romské
menšiny v České republice za rok 2013

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 931 k Vládní strategii
pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a k návrhu dalších opatření

5

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředních razítek a nálezu
úředního razítka

5

Částka 1
Poznámky:
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