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SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ
ze dne 17. 6. 2010
č. j. 12/36 381/2010 - 124,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 z 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí,
krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky,
ve znění směrnice č. j. 124/123 009/2002 a směrnice č. j. 12/56 089/2007 – 124

Odvětví: všeobecná správa

5)

§ 55 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
§ 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. “.

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra
vydává směrnici, kterou se mění směrnice upravující
postup obcí a krajů při financování voleb do
zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky.
Čl. I
Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 ze dne
12. února 2002, uveřejněná v částce 1/2002 Věstníku vlády
pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí, ve znění
směrnice č. j. 124/123 009/2002 ze dne 3. ledna 2003,
uveřejněné v částce 1/2003 Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí, a směrnice č. j. 12/56 089/2007 – 124,
uveřejněná v částce 4/2007 Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí, se mění takto:
1. V Čl. 1 odst. 3 písm. h) včetně poznámek pod čarou
č. 5 a 6 zní:
„h) zvláštní odměny za výkon funkce člena volební
komise5), veřejné zdravotní pojištění hrazené
z těchto odměn obcemi, stanoví-li tak zvláštní
zákon6), náhrady mezd nebo platů vyplácených
členům volebních komisí jejich zaměstnavatelem,
paušální náhrady ušlého výdělku5).

2. V Čl. 3 odst. 1 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.
Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministr financí
Ing. Eduard J an o ta , v. r.

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 51

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. června 2010 č. 443
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009
V lá da
I . b e r e n a v ěd om í
Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za
rok 2009, obsaženou v části III materiálu č. j. 578/10
(dále jen „Zpráva“);
I I . u k l á dá
předsedovi vlády a předsedovi Rady pro národnostní
menšiny zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
II I. pov ěřu j e
předsedu vlády předložit Zprávu předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi
Senátu Parlamentu České republiky pro informaci
příslušných výborů Parlamentu České republiky;
I V. d op o r u ču je
hejtmanům, primátorům statutárních měst, starostům obcí
s pověřenými obecními úřady a obcí, v nichž byl zřízen

Výbor pro národnostní menšiny, zajistit systémové
poskytování účelových dotací z veřejných financí
na
aktivity
příslušníků
národnostních
menšin
a na podporu integrace příslušníků romské komunity,
ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se
stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního
rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin
a na podporu integrace příslušníků romské komunity,
ve znění pozdějších předpisů.
Provede:
předseda vlády,
předseda Rady vlády
pro národnostní menšiny
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí s pověřenými
obecními úřady a obcí,
v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 2010 č. 461
ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009,
k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy
při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009
a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 – 2015 v roce 2009

V lá da
I . b e r e n a v ěd om í
1. Zprávu o stavu romských komunit v České republice za
rok 2009, obsaženou v části III materiálu č. j. 611/10,
2. Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace
romských komunit a aktivního postupu státní správy
při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími
usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009, obsaženou
v části IV materiálu č. j. 611/10,
3. Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 2015 v roce 2009, obsaženou v části V materiálu
č. j. 611/10;
I I . u k l á dá
1. zmocněnci vlády pro lidská práva
a) seznamovat průběžně hejtmany, primátora hlavního
města Prahy a primátory statutárních měst
s obsahem zprávy a informací uvedených v bodě
I tohoto usnesení,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. předsedovi vlády a zmocněnci vlády pro lidská práva
předložit vládě do 30. července 2011 Zprávu o stavu
romské menšiny v České republice za rok 2010,
Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se
integrace romské menšiny a aktivního postupu státní
správy
při
uskutečňování
opatření
přijatých
souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince
2010 a Informaci o naplňování Dekády romské inkluze
2005 – 2015 v roce 2010,
3. vedoucímu Úřadu vlády
a) uvolňovat každoročně v rámci schváleného rozpočtu
kapitoly 304 - Úřad vlády finanční prostředky obcím
a nestátním neziskovým organizacím k předcházení
sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledků

prostřednictvím dotačního Podprogramu A Podpora
terénní práce a Podprogramu B Prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce,
b) uvolňovat každoročně v rámci schváleného rozpočtu
kapitoly 304 - Úřad vlády finanční prostředky krajům
prostřednictvím Dotačního programu Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti;
II I. m ěn í
usnesení ze dne 28. července 1999 č. 789, o opatřeních
proti hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod
občanů, ve znění usnesení ze 4. května 2005 č. 532 tak,
že se doplňuje nový bod 3 písm. c), který zní:
„c) státní zastupitelství v případech osob obžalovaných
z
trestných
činů
motivovaných
rasovou,
národnostní,
politickou
nebo
náboženskou
nesnášenlivostí, pokud soud pravomocně nevyhoví
obžalobě, důkladně zkoumala možnost podání
dovolání v neprospěch obviněného podle § 265d
odst. 1 písm. a) trestního řádu, a jsou-li pro jeho
podání podmínky, vždy navrhovala podání dovolání
nejvyššímu státnímu zástupci,“.
Provedou:
předseda vlády,
zmocněnec vlády pro lidská práva,
vedoucí Úřadu vlády
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí,
předsedové Svazu měst a
obcí České republiky,
Asociace krajů české republiky

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 2010 č. 465
k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek
a nákupech státní správy a samosprávy

a vyjmenovaných v Pravidlech, vytvořených
spolupráci s věcně příslušnými resorty,

Vláda
I . s c h va lu j e
1. Pravidla uplatňování environmentálních požadavků
při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní
správy a samosprávy, obsažená v části III materiálu
č. j. 1698/09 (dále jen „Pravidla“),
2. Metodiku pro nákup nábytku, obsaženou v části III
příloze č. 1 materiálu č. j. 1698/09,
3. Metodiku pro nákup kancelářské výpočetní techniky,
obsaženou v části III příloze č. 2 materiálu č. j. 1698/09
(dále jen „Metodiky“);
II . z ru šu j e
usnesení vlády ze dne 19. července 2000 č. 720, k návrhu
podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných
výrobků;
III. ukládá
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy, aby od 1. listopadu 2010 v jimi řízených
organizacích při zadávání veřejných zakázek podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, nebo přímých nákupech,
jejichž předmětem může být dodávka, instalace a použití
výrobku a služeb ve vybraných oblastech definovaných
v Pravidlech postupovali podle Metodik;
2. ministryni životního prostředí
a) průběžně sledovat a každoročně k 31. prosinci
počínaje rokem 2011 předkládat vládě vyhodnocení
přínosu uplatňování Metodik,
b) na základě vyhodnocení uplatňování Metodik
k 31. prosinci 2011 zvážit předložení vládě úpravy
Pravidel včetně doplnění metodik pro nákup
produktů v oblastech:
– potravin a cateringových služeb,
– dopravy a dopravních služeb,
– oděvů, uniforem a jiného textilu,
– papíru a tiskařských služeb,
– čistících výrobků a služeb,
uvedených ve Sdělení Evropské komise k veřejným
zakázkám pro lepší životní prostředí COM (2008) 400

ve

c) pravidelně aktualizovat znění Metodik a seznam
výrobků označených ekoznačkami „Ekologicky
šetrných výrobek“ a „The Flower“, veřejně
přístupný na internetových stránkách Ministerstva
životního prostředí,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
e) zveřejnit Pravidla,
3. ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní
životního prostředí upravit do 1. listopadu 2010
software pro zpracování dat z „Informačního systému
o veřejných zakázkách“, ve smyslu jeho efektivního
využití při zpětném vyhodnocení počtu a objemu
zelených veřejných zakázek;
I V. d op o r u ču je
1. hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy,
primátorům statutárních měst a starostům obcí, aby
v jimi řízených organizacích postupovali podle Metodik,
2. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy, hejtmanům, primátorovi hlavního města
Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí,
aby v jimi řízených organizacích upřednostňovali při
zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, nebo přímých nákupech výrobků a služeb,
jež nepokrývají
Metodiky, výrobky a služby označené ekoznačkou (např.
„Ekologicky šetrný výrobek“, „The Flower“ (Květina),
„Der Blaue Engel“ (Modrý anděl), „Nordic Swan“
(Severská labuť) apod.).
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Jan F i s ch er, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
o opravě tiskové chyby ve sdělení o změnách v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a v zákoně č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

V bodu 1.3. části první mají místo časových údajů „do 2 let“ správně být časové údaje „do 1 roku“.
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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 k ztrátě úředního
razítka:
Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem ČR
a s textem
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 76 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 8. června 2010.
Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem ČR
a s textem

Malého kulatého razítka se státním znakem ČR a s textem
VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 4218
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 95 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 31. srpna 2009.
Malého kulatého razítka se státním znakem ČR a s textem
VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 7544

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 50 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 8. června 2010.

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 07 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 12. února 2010.
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