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Částka 1

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA
č.j. MV-1802-28/SC-2016

ze dne 7. března 2016,
kterou se mění směrnice Ministerstva vnitra č. 5 k zákonu č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
ve znění pozdějších předpisů (č. j. MV–108001-48/SC-2011 ze dne 13. prosince 2011)
Ministerstvo vnitra vydává tuto směrnici:
Čl. I
Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV- 108001-48/SC-2011
se mění takto:
1. V názvu směrnice se slova „a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)“
zrušují.
2. V čl. 1 odst. 1 se slova „a na území vojenských
újezdů újezdní úřady“ zrušují.
3. V čl. 5 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.
4. V čl. 6 se za slova „(dále jen „úřední razítko“)“
vkládají slova „a jehož výrobu zabezpečuje ministerstvo
na základě požadavku obecního úřadu obce s rozšířenou
působností“.
5. Článek 8 včetně nadpisu zní:
„Čl. 8
Evidence občanských průkazů
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede
abecedně řazené žádosti o vydání občanského průkazu.
(2) Žádosti o vydání občanského průkazu téhož občana
lze vést společně, avšak je nutné průběžně sledovat
dodržování lhůt stanovených ustanovením § 17a odst. 7
zákona o občanských průkazech a po uplynutí této lhůty
žádosti o vydání občanského průkazu skartovat v souladu
s čl. 39.“.
6. Článek 13 včetně nadpisu se zrušuje.
7. V čl. 14 odst. 1 se na konci textu doplňují slova
„vyjma zákonem stanovených případů17)“ a poznámka
pod čarou č. 17 zní:
______
„17) § 8a odst. 5 zákona o občanských průkazech“.

8. V čl. 15 odst. 1 se slova „nebo nesprávnost v nich
zpracovaných osobních údajů o držiteli občanského
průkazu“ zrušují.
9. V čl. 17 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova
„minimálně jedenkrát ročně“.
10. Nadpis nad článkem 18 zní: „Zapisování údajů
do jiných cestovních dokladů na základě mezinárodních
smluv“.

11. V čl. 18 odst. 1 se slova „Cestovní pas a jiné
doklady“ nahrazují slovy „Jiné cestovní doklady“ a slova
„(dále jen „cestovní doklad“)“ se zrušují.
12. V čl. 18 odst. 2 se slova „k tomu určeným
speciálním“ zrušují a slovo „červená“ se nahrazuje slovem
„černá“.
13. Článek 19 se zrušuje.
14. Nadpis nad článkem 20 se zrušuje.
15. Článek 20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 9 zní:
„Čl. 20
Hraniční průkaz pro překračování státních hranic
s Polskou republikou podle Smlouvy mezi Českou
republikou a Polskou republikou o spolupráci
v hraničních otázkách
Zapisování
údajů
do
hraničního
průkazu
pro překračování státních hranic s Polskou republikou
podle Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou
republikou o spolupráci v hraničních otázkách9)
se provádí následovně:
a) Číslo průkazu
zapisuje se číslo, kterým je hraniční průkaz evidován.
b) Datum vydání
zapisuje se datum vydání obdobně jako v čl. 5 odst. 3.
c) Platnost průkazu do
zapisuje se datum skončení platnosti obdobně
jako v čl. 5 odst. 3.
d) Příjmení
zapisuje se velkými písmeny (např. „NOVÁK“).
Pokud nelze z důvodu nedostatku místa do položky
zapsat víceslovné příjmení, zapíše se první příjmení
uvedené v matričním dokladu a místo dalších
příjmení se zapíše první písmeno s tečkou
(např.
„NOVÁKOVÁ
D.
H.
P.“
nebo
„NOVÁKOVÁ K.-M.“). Nezkrácená podoba
příjmení se zapíše do rubriky „Úřední záznamy“.
Zapíše se název položky „Příjmení“ a nezkrácená
podoba příjmení.
e) Jméno
jméno, popřípadě jména, se zapisuje velkými písmeny
(např. „KAREL“). Pokud nelze z důvodu nedostatku
místa do položky zapsat druhé jméno, zapíše se první
jméno uvedené v matričním dokladu a místo druhého
jména se zapíše první písmeno s tečkou
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(např. „KAREL CH.-M.“ nebo „STANISLAV-PAVEL
M.“). Nezkrácená podoba jména se zapíše do rubriky
„Úřední záznamy“. Zapíše se název položky „Jméno“
a nezkrácený tvar jména.
f) Státní občanství
položka vytištěna.
g) Datum narození
zapisuje se datum narození obdobně jako v čl. 5odst.3.
h) Rodné číslo
zapisuje se obdobně jako v čl. 5 odst. 5.
i) Razítko a podpis vydávajícího orgánu
otiskne se úřední razítko a připojí se vlastnoruční
podpis oprávněné úřední osoby.
j) Umístění fotografií
jedna fotografie se nalepí do označeného prostoru
na hraniční průkaz a druhá na žádost o vydání
hraničního průkazu pro překračování státních hranic.
Po úplném vyplnění se hraniční průkaz zkontroluje
a poté se zalaminuje.“.
16. Článek 21 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 10 zní:
„Čl. 21
Cestovní příloha podle Smlouvy mezi Českou
republikou a Polskou republikou o malém pohraničním
styku
Zapisování údajů do cestovní přílohy podle Smlouvy
mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém
pohraničním styku10) se provádí obdobně jako
u hraničních průkazů pro překračování státních hranic
s Polskou republikou uvedených v článku 20
s následujícími odchylkami:
a) Platnost do
zapisuje se datum skončení platnosti obdobně
jako v čl. 5 odst. 3.
b) Vydal
zapisuje se název obce s rozšířenou působností,
jejíž obecní úřad cestovní přílohu vydal
(např. „OSTRAVA“).
c) Trvalý pobyt v obci ležící v pásmu malého
pohraničního styku vypisuje se velkými písmeny
název této obce (např. „NÁCHOD“).
10)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 187/1996 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

17. V nadpisu článku 22 se slova „se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“
zrušují.
18. V čl. 22 odst. 1 se slova „se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen
„e-pas“)“ zrušují.
19. V článku 22 odst. 2 až 4 a 6, v čl. 23 v nadpisu
a odst. 2, v čl. 24 odst. 1, v čl. 27, v čl. 28 v nadpisu
a odst. 2, v čl. 29 odst. 2 až 4, v čl. 30 odst. 1, v čl. 31
v nadpisu, odst. 1 a 2, v čl. 33 odst. 2 a čl. 35 odst. 2
se slovo „e-pasu“ nahrazuje slovy „cestovního pasu“.
20. V čl. 22 se odstavec 7 zrušuje.
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21. V čl. 29 odst. 1 a v čl. 30 odst. 3 se slovo „e-pas“
nahrazuje slovy „cestovní pas“.
22. V čl. 29 odst. 1 se věta druhá zrušuje a na konec
odstavce 1 se doplňuje věta „Jedná-li se o cestovní pas
vydaný ve lhůtě 6 pracovních dnů, postupuje se podle
článku 32, pokud občan uplatní reklamaci podle § 22
odst. 3 zákona o cestovních dokladech.“.
23. V čl. 31 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
24. V čl. 31 odst. 3 se slova „předání e-pasu“
nahrazují slovy „předání cestovního pasu“ a slova
„uvedených v e-pasu“ nahrazují slovy „uvedených
v cestovním pasu“.
25. V čl. 31 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může
předat občanovi cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě
do 6 pracovních dnů s nefunkčním čipem, jestliže občan
neuplatní reklamaci podle § 22 odst. 3 zákona
o cestovních dokladech. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností poučí občana, že cestovní pas s nefunkčním
čipem lze použít k cestám do všech států bez přijímání
jakýchkoliv zvláštních opatření a že reklamaci může
uplatnit po uskutečnění cesty podle § 32a zákona
o cestovních dokladech.“.
26. V čl. 32 odst. 1 a čl. 43 odst. 5 se slovo „e-pasy“
nahrazuje slovy „cestovní pasy“.
27. V čl. 32 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle
ministerstvu cestovní pasy se zjištěnými vadami neprodleně
poté, kdy se takovou skutečnost dozví, a to jak na základě
vlastního zjištění, tak z podnětu žadatele či držitele
cestovního pasu a současně zahájí reklamační řízení.
Spolu s těmito cestovními pasy je ministerstvu zaslán
reklamační protokol s údaji o identifikaci cestovního pasu
a jeho držiteli a s popisem zjištěné vady, označením
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, označením
oprávněné úřední osoby zpracovávající reklamační
protokol, jejím podpisem a datem jeho zpracování a kopie
žádosti o vydání cestovního pasu. U cestovního pasu,
u něhož byla zjištěna nefunkčnost nosiče dat ještě před
převzetím žadatelem, se v reklamačním protokolu uvede
poznámka, že se jedná o vadu zjištěnou na základě
prověřování funkčnosti nosiče dat po jeho převzetí
od ministerstva. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
pokračuje v zahájeném reklamačním řízení podle věty první
poté, co obdrží od ministerstva výsledek posouzení
reklamované vady. V případě reklamace předaného
cestovního pasu zadá výrobu nového cestovního pasu
na základě nové žádosti občana.
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 a 2 se ministerstvu
zasílají v kontejneru.“.
28. V čl. 34 odst. 1 se slova „opraví chybné údaje
nebo odstraní vzniklé pochybnosti“ nahrazují slovy
„zajistí opravu chybných údajů nebo odstranění vzniklých
pochybností“.
29. V čl. 34 odst. 3 písm. a) se za slovo „příjmení“
vkládají slova „, rodné příjmení“.
30. V čl. 34 odst. 3 se poslední věta zrušuje.

Strana 4

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

31. V čl. 34 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Spolu s žádostí o prověření rodného čísla zasílá
obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušnému
pracovišti ministerstva rovněž kopie podkladových
materiálů týkajících se zjištěného nesouladu, tedy kopii
materiálů evidence občanských průkazů a cestovních
dokladů, přihlašovacích lístků k trvalému pobytu, kopii
Knihy denního výdeje vydaných občanských průkazů,
případně dalších materiálů (např. matriční doklady), jsou-li
tyto součástí evidence úřadu, který o prověření údaje
o rodném čísle žádá.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může
pro účely podání žádosti o prověření rodného čísla
ministerstvu použít vzor žádosti o prověření rodného čísla,
který je uveden v příloze č. 1 této směrnice.“.
32. V čl. 35 odst. 1 se slovo „e-pasech“ nahrazuje
slovy „cestovních pasech“.
33. V čl. 37 odst. 1 se za slovo „ , speciální“ nahrazuje
slovy „a speciální černé“ a slova „a speciální psací
prostředky“ se zrušují.
34. V čl. 37 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo zabezpečí distribuci tiskopisů
na obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě
písemného požadavku. Tento požadavek uplatní obecní
úřad obce s rozšířenou působností vždy v posledním
měsíci příslušného čtvrtletí kalendářního roku.“.
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35. V čl. 40 odst. 1 a v čl. 41 odst. 1 se slovo „e-pasů“
nahrazuje slovy „cestovních pasů“.
36. V čl. 41 odstavec 2 zní:
„(2) V kontejneru se posílají žádosti o vydání
e-OP a cestovního pasu:
a) v případě, že si občan převezme doklad na jiném
obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
než na kterém podal žádost o jeho vydání. Obecní
úřad obce s rozšířenou působností, u kterého byla
žádost podána, tuto žádost zasílá v zalepené obálce
opatřené otiskem úředního razítka s označením
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (kód
a název), u něhož si bude občan doklad přebírat,
b) v případě, že doklad předal jiný obecní úřad obce
s rozšířenou působností, než u kterého byla žádost
podána. Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který doklad předal, zasílá žádost v zalepené obálce
opatřené otiskem úředního razítka s označením
obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(kód a název), u něhož byla žádost podána.“.
37. V čl. 43 odst. 4 se za slova „a dále“ vkládá slovo
„důvodem“.
38. Příloha č. 1 se včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 1.
39. Příloha č. 1 zní:
„VZOR ŽÁDOSTI
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ŽÁDOST O PROVĚŘENÍ RODNÉHO ČÍSLA
__________________________________________________
Označení orgánu

___________________________________________________________________________
Údaje o nositeli rodného čísla,
o prověření jehož rodného čísla je
žádáno (dále jen „nositel“)

Poznámky

_________________________________________________
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

datum narození
místo a okres/stát narození

Adresa místa pobytu a druh
pobytu na území České republiky
anebo bydliště mimo území České
republiky

Druh
dokladu

Prověřovaný údaj (rodné číslo)
•

Zjištěné v agendovém informačním
systému evidence obyvatel

AIS EO

•

Zjištěné z dokladů
předložených nositelem

Doklad

Stručná charakteristika
zjištěné pochybnosti o údaji
(o rodném čísle)
Druh a datum zahájení správního
řízení, při němž došlo k pochybnosti
o správnosti/nejedinečnosti rodného čísla
Datum zpracování žádosti
o prověření rodného čísla
Jméno, popřípadě jména, příjmení
a funkce oprávněné úřední osoby
Kontaktní telefon
Kontaktní email
Kontaktní fax
Přílohy:
Podpis oprávněné úřední osoby
Otisk razítka“.
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Čl. II
Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy:
Mgr. Jana Vi l du m et zo v á, v. r.

Částka 1
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. prosince 2015 č. 1033
o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016
V lá da

b) do 31. března 2017 zhodnocení plnění opatření
uvedených v Akčním plánu,

I. schvaluje
Akční plán boje s korupcí na rok 2016, obsažený v části III
materiálu čj. 1537/15 (dále jen „Akční plán“);

3. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
I I I . d o po r u ču j e

II. ukládá
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů neuvedeným v článku III tohoto usnesení
a) plnit opatření uvedená v Akčním plánu,
b) do 31. ledna 2017 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
a) do 30. listopadu 2016 návrh Akčního plánu boje
s korupcí na rok 2017,

prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, řediteli
Generální inspekce bezpečnostních sborů a předsedkyni
Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat podle
bodu II/1 tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. prosince 2015 č. 1038
o schválení seznamů věcí,
které budou předmětem přechodu vlastnického práva podle zákona č. 15/2015 Sb.,
o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů,
o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů)
V lá da

a katastrálního spolupracovat s ministrem obrany
při realizaci úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení,

I. schvaluje
seznamy věcí, které budou předmětem přechodu
vlastnického práva podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení
vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských
újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících
zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), obsažené
v části III materiálu čj. 1494/15;
II. ukládá
1. ministru obrany zabezpečit další postup související
s přechodem věcí uvedených v seznamu podle bodu
I tohoto usnesení do vlastnictví příslušných obcí
a krajů a zajistit vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
3. předsedovi

Českého

úřadu

zeměměřického

4. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů poskytnout součinnost a spolupráci při realizaci
úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení;
I I I . d o po r u ču j e
dotčeným orgánům krajů a obcí poskytnout součinnost
a spolupráci při realizaci úkolů podle bodu II/1 tohoto
usnesení.
Provedou:
členové vlády,
předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Na vědomí:
hejtmani

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. ledna 2016 č. 26
o aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu
a o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016
V lá da
I. schvaluje
1. aktualizovanou Koncepci integrace cizinců Ve vzájemném respektu, uvedenou v části III Kapitole 2
materiálu čj. 1645/15 (dále jen „aktualizovaná
Koncepce“),
2. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace
cizinců v roce 2016, uvedený v části III Kapitole 3,
materiálu čj. 1645/15 (dále jen „Postup“),
3. převedení finančních prostředků ve výši 13 680 tis. Kč
z
rozpočtové
kapitoly
Ministerstva
vnitra
do rozpočtových kapitol a jejich rozdělení v roce 2016
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
tyto prostředky nemají dopad
do regulace zaměstnanosti v rámci
jednotlivých rozpočtových kapitol
- prostředky v oblasti platů a ostatních
plateb za provedenou práci (ostatních
osobních nákladů) v roce 2016,

200 tis. Kč

c) Ministerstvo pro místní rozvoj
nenárokuje žádné
prostředky,
d) Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
13 000 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců 6 000 tis. Kč
ostatní osobní náklady 4 500 tis. Kč,
e) Český statistický úřad
z toho: platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady) 55 tis. Kč,

250 tis. Kč

nenárokuje žádné
prostředky,

g) Ministerstvo zdravotnictví

nenárokuje žádné
prostředky,

h) Ministerstvo průmyslu a obchodu nenárokuje žádné
prostředky,
4. použití finančních prostředků ve výši 40.610.290 Kč
Ministerstvem vnitra i finančních prostředků
převedených podle bodu I/3 tohoto usnesení
na realizaci opatření podporujících integraci cizinců
v České republice;

1. ministru vnitra

2. ministryním práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj,
školství, mládeže a tělovýchovy a ministrům kultury,
průmyslu a obchodu, 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 do
ca) 30. září 2016 informaci o projektech vybraných
na podporu integrace cizinců v roce 2016
z národních i evropských zdrojů a záměry
integračních opatření na rok 2017,
cb) 15. února 2017 informaci o plnění úkolů
uvedených v bodě II/2b tohoto usnesení,
3. předsedkyni Českého statistického úřadu realizovat
úkoly uvedené v Postupu,

f) Ministerstvo zahraničních věcí

II. ukládá

a) zajišťovat koordinaci ministerstev a dalších subjektů
zapojených do realizace aktualizované Koncepce,
b) použít vyčleněné finanční prostředky na realizaci
opatření podporujících integraci cizinců v České
republice, realizovat převody finančních prostředků
podle bodu I/3 tohoto usnesení a zajistit realizaci
a koordinaci Postupu,
c) realizovat úkoly uvedené v Postupu,
d) zpracovat a vládě do 30. června 2016 předložit
Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce 2015 jako součást Zprávy
o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců
na území České republiky v roce 2015,
e) zpracovat a vládě do 15. prosince 2016 předložit
návrh
Postupu
při
realizaci
aktualizované
Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném
respektu v roce 2017,
f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,

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;
I I I . v y z ý vá
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:

ministři vnitra,
průmyslu a obchodu, kultury,
zahraničních věcí, zdravotnictví,
ministryně práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy,
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 o bo t ka , v. r.

Částka 1

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. ledna 2016 č. 66
o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
V lá da
I. schvaluje
Strategii prevence kriminality v České republice na léta
2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) a Vyhodnocení
Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2012 až 2015, obsažené v částech III a IV materiálu
čj. 67/16;
II. ukládá
1. členům Republikového výboru pro prevenci kriminality
(dále jen „Výbor“)
a) podle své působnosti naplňovat Strategii a její cíle,
b) předkládat Výboru vždy do 28. února každého
kalendářního roku, počínaje rokem 2017 a konče
rokem 2020, zprávy o naplňování cílů a úkolů
za
předešlý
kalendářní
rok
vycházejících
ze Strategie s tím, že podklady za rok 2020 budou
podle bodu II/3d) tohoto usnesení předloženy
do 31. května 2020 a budou součástí podkladů
pro vyhodnocení Strategie jako celku,
2. ministrům spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany
a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
vyčleňovat v letech 2016 až 2020 ve svých
rozpočtových kapitolách finanční prostředky na plnění
resortních programů prevence kriminality, případně
na plnění resortních úkolů v problematice prevence
kriminality a o vyčleněných prostředcích informovat
v termínu podle bodu II/1b) ministra vnitra,
3. ministru vnitra
a) předložit vládě do 30. června 2016, po projednání
ve Výboru, Akční plán prevence kriminality
na léta 2016 až 2020, který bude obsahovat
konkrétní úkoly k naplňování cílů Strategie,
b) předkládat vládě vždy do 31. května každého
kalendářního
roku,
počínaje
rokem
2017,
po projednání ve Výboru, zprávu o naplňování cílů
a úkolů vyplývajících ze Strategie za předchozí
kalendářní rok, a jejich případnou aktualizaci,
obsahující též informace o množství a způsobu
vynaložení finančních prostředků vyčleněných
na prevenci kriminality v rozpočtových kapitolách

Ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra,
obrany a školství, mládeže a tělovýchovy s tím,
že zpráva za rok 2020 bude součástí vyhodnocení
Strategie jako celku (viz úkol II/3d),
c) vyčleňovat každoročně v rozpočtové kapitole
Ministerstva vnitra prostředky na prevenci
kriminality tak, aby v celkovém objemu dosáhly
v letech 2016 až 2020 výše minimálně 300 mil. Kč,
přičemž minimálně 285 mil. Kč bude vyčleněno
na Program prevence kriminality,
d) předložit vládě, po projednání ve Výboru, na základě
vyhodnocení předkládané Strategie, návrh další
Strategie prevence kriminality, a to do 30. listopadu
2020,
e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí;
II I. m ění
usnesení vlády ze 14. prosince 2011 č. 925, o Strategii
prevence kriminality v České republice na léta 2012
až 2015, tak, že
1. zrušuje bod II/3a),
2. body II/3b)c)d) se označí jako body II/3a)b)c);
I V. do p or uč u j e
hejtmanům, primátorům a starostům obcí seznámit
se s obsahem Strategie, respektovat její obsah a učinit
kroky k zajištění realizace systému prevence kriminality
na krajské a lokální úrovni, jak je uvedeno ve Strategii.
Provedou:
ministr vnitra a předseda Výboru,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
ministři spravedlnosti, zdravotnictví, obrany,
členové Výboru
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. února 2016 č. 85
o Národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění
na léta 2016 až 2019
V lá da
I. schvaluje
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další
obdobná onemocnění na léta 2016 až 2019, uvedený
v části III materiálu čj. 82/16 (dále jen „Národní akční
plán“);
II. ukládá
1. ministru zdravotnictví, ministryním práce a sociálních
věcí a školství, mládeže a tělovýchovy a předsedovi
Grantové agentury České republiky spolupracovat
na plnění úkolů stanovených Národním akčním plánem,
2. ministru zdravotnictví
a) koordinovat plnění úkolů vyplývajících z Národního
akčního plánu,
b) zpracovat a do 31. března 2017, a dále každoročně
vždy do 31. března každého kalendářního roku,
předložit Radě vlády pro seniory a stárnutí populace
souhrnnou zprávu o plnění Národního akčního plánu
v uplynulém kalendářním roce spolu s návrhem
na jeho aktualizaci, ke kterému Rada vlády
pro seniory a stárnutí populace zaujme stanovisko,
c) předložit projednanou souhrnnou zprávu podle

bodu II/2b tohoto usnesení vládě, a to tak, aby byla
první zpráva předložena do 30. června 2017,
a poté vždy každoročně do 30. června každého
kalendářního roku,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí;
I I I . d o po r u ču j e
hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům měst a obcí zohledňovat
opatření uvedená v Národním akčním plánu při realizaci
úkolů v přenesené působnosti i při tvorbě a realizaci
úkolů v samostatné působnosti.
Provedou:
ministr zdravotnictví,
ministryně práce a sociálních věcí,
školství, mládeže a tělovýchovy,
předseda Grantové agentury České republiky
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 13

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto
úředních razítek:

Ztráta razítka byla zjištěna na základě provedené inventury
služebních razítek za rok 2015.

Kulatého razítka o průměru 20 mm s malým státním
znakem a textem:

Jiná:

Městský úřad Litvínov
odbor správních evidencí
s rozlišovacím číslem 5
Ke ztrátě razítka došlo dne 28. prosince 2015.
Kulatého razítka o průměru 25 mm s malým státním
znakem a textem:
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
s evidenčním číslem 1
Ke ztrátě razítka došlo v období od 4. září 2012 (kdy bylo
vydáno) do 6. ledna 2016 (kdy byla jeho ztráta zjištěna).
Kulatého razítka o průměru 35 mm s malým státním
znakem a textem:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj
s pořadovým číslem 35

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto
razítek:
Hranatého razítka o rozměrech 5,2 x 1,9 cm s textem:
10
Krajský úřad Středočeského krajeO
Odbor kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Ke ztrátě došlo v období od 11. prosince 2015
od 14:00 hod. do 14. prosince 2015 do 14:00 hod.
Hranatého razítka o rozměrech 4,3 x 1,5 cm s textem:
STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunikačních služeb
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
s evidenčním číslem 4
Ztráta razítka byla zjištěna dne 25. ledna 2016 kolem
16:00 hod.

Razítko je postrádáno ode dne 12. ledna 2016.
Hranatá razítka o rozměrech 4,5 x 1 cm s textem:
Kulatého razítka o průměru 20 mm s malým státním
znakem a textem:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. č. 2331
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem
dne 29. ledna 2016 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.
Kulatá razítka o průměru 25 mm s malým státním znakem
a textem:

Magistrát města Zlína
odbor sociálních věcí
s registračními čísly 8, 19, 21, 27, 31, 36, 39, 41, 42, 43, 44,
47, 50, 52, 53, 54, 56.
Ke zjištění ztráty došlo dne 17. února 2016.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto
služebního průkazu:

Magistrát města Zlína
odbor sociálních věcí
s registračními čísly 1, 2, 3, 5, 7

Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce
práce, se státním znakem a fotografií, na jméno
Jan Marek,
evidenční číslo
průkazu
000246.
Rozměr průkazu je 6,8 x 9,8 cm.

Ke zjištění ztráty došlo dne 17. února 2016.

Ke ztrátě došlo dne 5. února 2016.

Kulatého razítka o průměru 35 mm s malým státním
znakem a textem:

Sdělení o neplatnosti:

Státní pozemkový úřad
Pobočka Jablonec nad Nisou
s evidenčním číslem 1

Průkazu a odznaku rybářské stráže č. 10172, který vydal
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
s obvodem působnosti na rybářských revírech Českého
rybářského svazu, Místní organizace Ostrava.
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Částka 1

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)
Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí,
aktualizovaný k 31.12.2015, bude v souladu se sdělením ministra vnitra, zveřejněným v částce 7/2007
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, publikován pouze v elektronické podobě na webové
adrese: www.mvcr.cz/vestnik

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
VĚCNÝ REJSTŘÍK

Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
v roce 2015 (ročník 13)
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Částka 1
Poznámky:
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