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Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

SMĚRNICE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012,
kterou se mění směrnice č. j. 28 768/2005-45,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává
v souladu s § 170 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb., tuto směrnici:
Odvětví (úsek): Školství a sport, výzkum, školství
a výchova
Čl. 1
V čl. IV směrnice č. j. 28 768/2005-45, kterou se
stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské
úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu
přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí
s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů
finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7
písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění směrnice
č. j. 27005/2010-26, se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Členění prostředků podle bodu 1 a 2 mezi pedagogické
a nepedagogické pracovníky stanoví krajský úřad
právnické osobě s přihlédnutím k objektivní potřebě
právnické osoby a k rozpočtovým ukazatelům krajského
úřadu.“.
Čl. 2
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministr:
Mgr. Josef Do b e š , v. r.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. prosince 2011 č. 924
k Analýze aktuálního stavu veřejné správy

V lá da

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

I . b e r e n a v ěd om í
Analýzu aktuálního stavu veřejné správy, uvedenou
v části III materiálu č. j. 1233/11;

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů spolupracovat s ministrem vnitra při realizaci
úkolu podle bodu II/1a tohoto usnesení.

I I . u k l á dá
1. ministru vnitra
a) zpracovat a vládě do 30. června 2012 předložit
Koncepci dokončení reformy veřejné správy, a to
v souladu s analýzou uvedenou v bodě I tohoto
usnesení včetně harmonogramu plnění jednotlivých
opatření,
b) ověřit nejpozději ke dni 1. ledna 2014 financování
přeneseného výkonu státní správy prostřednictvím
standardů na pilotním projektu jedné vybrané
agendy v působnosti Ministerstva vnitra,

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády:
RNDr. Petr Ne ča s , v. r.

Celý text Analýzy stavu veřejné správy naleznete na webové adrese:
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21690197&doctype=ART

Strana 4
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. prosince 2011 č. 925
o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
V lá da
I. schvaluje
Strategii prevence kriminality v České republice na léta
2012 až 2015, uvedenou v části III materiálu č. j. 1231/11
(dále jen „Strategie“);
II. ukládá
1. členům Republikového výboru pro prevenci kriminality
a) zabezpečit průběžné plnění úkolů uvedených v části
IV Strategie,
b) předkládat Republikovému výboru pro prevenci
kriminality vždy do 31. ledna každého kalendářního
roku, počínaje rokem 2013 a konče rokem 2016,
zprávy o plnění úkolů, uvedených v části IV Strategie
za předchozí kalendářní rok,

Ministerstva vnitra kromě finančních prostředků
určených na resortní program prevence kriminality
podle bodu II/2 tohoto usnesení rovněž finanční
prostředky na systém prevence kriminality tak, aby
dosáhly v celkovém objemu v letech 2012 až 2015
výše nejméně 225 mil. Kč,
c) předložit vládě do 30. listopadu 2015 na základě
vyhodnocení Strategie návrh další strategii prevence
kriminality,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí;
II I. dopor uč uj e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům měst a obcí seznámit se
s obsahem Strategie, respektovat její obsah a učinit kroky
k zajištění realizace systému prevence kriminality
na krajské a místní úrovni tak, jak je uvedeno v části
III Strategie.

2. ministrům spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, obrany
a školství, mládeže a tělovýchovy vyčleňovat v letech
2012 až 2015 ve svých rozpočtových kapitolách finanční
prostředky na plnění resortních programů prevence
kriminality, případně na plnění resortních úkolů
v problematice prevence kriminality,

Provedou:

3. ministru vnitra
a) předkládat vládě vždy do 31. března každého
kalendářního roku, počínaje rokem 2013, zprávu
o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie, obsahující
též informace o množství a způsobu vynaložení
finančních prostředků vyčleněných na prevenci
kriminality v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra,
b) vyčleňovat každoročně v rozpočtové kapitole

Na vědomí:

ministři vnitra, spravedlnosti,
zdravotnictví, obrany,
školství, mládeže a tělovýchovy,
členové Republikového výboru
pro prevenci kriminality

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády:
RNDr. Petr Ne ča s , v. r.

Částka 1
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. ledna 2012 č. 4
o Národní strategii ochrany práv dětí

V lá da
I . s c h va lu j e
Národní strategii ochrany práv dětí, obsaženou v části III
materiálu č. j. 1341/11 (dále jen „Národní strategie“)
s úpravou podle připomínky vlády;
I I . u k l á dá
1. ministru práce a sociálních věcí
a) koordinovat plnění aktivit obsažených v Národní
strategii,
b) zajistit naplňování ustanovení Úmluvy o právech
dítěte ve smyslu doporučení Výboru OSN pro práva
dítěte ze 4. srpna 2011 (CRC/C/CZE/CO/3-4) při
vypracování navazujících Akčních plánů k naplňování
Národní strategie ochrany práv dětí na období
2012 - 2015 a na období 2016 - 2018,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí,
místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní
rady vlády, ministrům financí, obrany, vnitra,
průmyslu a obchodu, spravedlnosti, práce a sociálních
věcí, dopravy, zemědělství, zdravotnictví, školství,

mládeže a tělovýchovy, životního prostředí, ministryni
kultury a ministru pro místní rozvoj, zmocněnkyni vlády
pro lidská práva realizovat v rámci své působnosti
aktivity obsažené v Národní strategii ve stanovených
termínech.
Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
místopředsedkyně vlády
a předsedkyně Legislativní rady vlády,
ministři financí, obrany, vnitra,
průmyslu a obchodu, spravedlnosti,
práce a sociálních věcí, dopravy,
zemědělství, zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
životního prostředí, pro místní rozvoj,
ministryně kultury,
zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády:
RNDr. Petr Ne č a s , v. r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. ledna 2012 č. 6
k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 2012
V lá da
I . s c h va lu j e
1. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace
cizinců – Společné soužití v roce 2012, obsažený
v části III materiálu č. j. 1305/11 (dále jen „Postup“),
2. převedení finančních prostředků ve výši 7 080 tis. Kč
ze státního rozpočtu České republiky na rok 2012,
rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, položky
Prostředky na integraci cizinců, do rozpočtových
kapitol takto:
a) Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
3 000,– tis. Kč
b) Ministerstvo zdravotnictví
3 000,– tis. Kč
c) Ministerstvo pro místní rozvoj
600,– tis. Kč
d) Ministerstvo kultury
230,– tis. Kč
e) Český statistický úřad
250,– tis. Kč
f) Ministerstvo průmyslu a obchodu
nenárokuje
žádné prostředky,
g) Ministerstvo práce a sociálních věcí
nenárokuje
žádné prostředky,
3. použití finančních prostředků ve výši 17 920 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 . u k l á dá
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
republice a realizovat převody finančních prostředků
podle bodu I/2 tohoto usnesení,
c) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
d) realizovat úkoly uvedené v Postupu,
e) zpracovat a vládě do 15. prosince 2012 předložit
návrh Postupu při realizaci koncepce integrace
cizinců v roce 2013,
f) zpracovat a vládě do 30. června 2012 předložit
Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců
v roce 2011 jako součást Zprávy o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců na území České republiky
v roce 2011,
g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí,
ministryni kultury, ministrům práce a sociálních věcí,
průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, školství,
mládeže a tělovýchovy 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
ca) do 30. září 2012 informaci o projektech
vybraných na podporu integrace cizinců v roce
2012 z národních i evropských zdrojů a záměry
integračních opatření na rok 2013,
cb) do 15. února 2013 informaci o plnění úkolů
uvedených v bodě II/2b tohoto usnesení,
3. předsedkyni Českého statistického úřadu realizovat
úkoly uvedené v Postupu,
4. ministrům vnitra a 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;
III. vyzývá
předsedu Akademie věd České republiky, hejtmany,
primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních
měst, představitele Asociace krajů 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 a účelových zařízení církví ke spolupráci při
realizaci postupů a úkolů uvedených v Postupu.
Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři vnitra, práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví,
ministryně kultury,
předsedkyně Českého statistického úřadu
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předseda Akademie věd České republiky

Předseda vlády:
RNDr. Petr Ne ča s , v. r.

Částka 1
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. ledna 2012 č. 10
o optimalizaci vojenských újezdů
a životního prostředí spolupracovat s ministrem obrany
při realizaci úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení;

V lá da
I . s ou h l a s í
s optimalizací vojenských újezdů, obsaženou v části III
materiálu č. j. 1346/11;
I I . u k l á dá

II I. dopor uč uj e
vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a dotčeným
orgánům krajů a orgánům obcí spolupracovat s ministrem
obrany při realizaci úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení.

1. ministru obrany zabezpečit plnění úkolů podle
harmonogramu obsaženého v části III materiálu
č. j. 1346/11 a o výsledku informovat vládu
do 30. listopadu 2012,

Provedou:

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

Na vědomí:

3. ministrům pro místní rozvoj, vnitra, zemědělství

ministři obrany, pro místní rozvoj,
zemědělství, životního prostředí, vnitra

hejtmani,
starostové obcí

Předseda vlády:
RNDr. Petr Ne č a s , v. r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. ledna 2012 č. 11
ke Zprávě o plnění Národního akčního plánu k transformaci
a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 - 2011

V lá da
I . b e r e n a v ěd om í

I I . u k l á dá
ministru práce a sociálních věcí zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Zprávu o plnění Národního akčního plánu k transformaci
a sjednocení systému péče o ohrožené děti
na období 2009 - 2011, obsaženou v části III materiálu
č. j. 1340/11;

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády:
RNDr. Petr Ne č a s , v. r.

Částka 1
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. ledna 2012 č. 12
o stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením
na jejím území pro rok 2012

V lá da
I. stanoví
pro rok 2012 příspěvek obcím za ubytovaného cizince
a pobytový den podle bodu II/1 Zásad pro poskytování
příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených
v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území,
schválených usnesením vlády ze dne 24. ledna 2007 č. 63,
ve znění bodu I usnesení vlády ze dne 23. ledna 2008 č. 66
ve výši 8,– Kč za osobu a pobytový den;

I I . u k l á dá
ministru vnitra zajistit
1. poskytování příspěvku obcím podle zásad uvedených
v bodě I tohoto usnesení, a to ve výši stanovené
v bodě I tohoto usnesení,
2. zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí.
Provede:
ministr vnitra

Předseda vlády:
RNDr. Petr Ne č a s , v. r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. ledna 2012 č. 14
k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace

V lá da

postupovat při vyžadování věcných zdrojů za krizové
situace podle Metodiky;

I . s c h va lu j e
Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové
situace, obsaženou v části III materiálu č. j. 1318/11 (dále
jen „Metodika“);
I I . u k l á dá
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů postupovat při vyžadování věcných zdrojů
za krizové situace podle Metodiky,
2. ministru průmyslu a obchodu zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí;
II I. dopor uč uj e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností

IV. z ru š u je
usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 345, o Metodice pro
vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a o Systému
koordinace využití dostupných věcných zdrojů potřebných
k řešení krizové situace.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády:
RNDr. Petr Ne ča s , v. r.

Metodiku zveřejní zpracovatel materiálu, Správa státních hmotných rezerv na svých webových stránkách: www.sshr.cz.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992 č. j. VSC/1-793/92,
o spisové službě
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředního
razítka:
Kulatého razítka o průměru 32 mm s textem:
Městský úřad Prachatice
č. 5
Ke ztrátě razítka došlo 10. listopadu 2011.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředního
razítka:
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 15 mm s textem:
MĚSTO BROUMOV
Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105, 550 01 Broumov
www.info.broumovsko.cz
Ke ztrátě došlo 4. ledna 2012.
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Poznámky:
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