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SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ
č. j. 12/70 384/2010 - 124
ze dne 31. 8. 2010
o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Odvětví: všeobecná veřejná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým
úřadem vydává k zabezpečení účelného a hospodárného
vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky
při financování výdajů spojených s přípravou a provedením
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v souladu
s ustanovením § 12 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále jen „zákon“),
tuto směrnici:
Čl. 1
(1) Tato směrnice se vztahuje na výdaje krajů,
hlavního města Prahy a obcí při zabezpečení činností
nezbytných pro přípravu a provedení sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 (dále jen „sčítání“), které se hradí
ze státního rozpočtu České republiky.
(2) Tato směrnice se nevztahuje na výdaje při
zabezpečení činností nezbytných pro přípravu a provedení
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 hrazené ze státního
rozpočtu České republiky z rozpočtových kapitol Českého
statistického úřadu (dále jen „úřad“), Ministerstva vnitra,
Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí,
Ministerstva
spravedlnosti
a
Českého
úřadu
zeměměřického a katastrálního.
(3) Výdaji v rozsahu nezbytném pro organizační
a technické zabezpečení sčítání se rozumí výdaje na
a) základní kancelářské potřeby, a to kancelářský papír,
desky a obaly na spisy, pořadače, sponky, psací
potřeby, zvýrazňovače, pravítka,
b) instalaci a provoz výpočetní nebo reprografické
techniky (nikoliv její pořízení ani pořízení
programů), včetně oprav, jejichž potřeba vznikla při
sčítání, toner do tiskárny nebo multifunkčního
zařízení, 1 flash disk v dolní cenové hladině
s kapacitou odpovídající potřebě obce, nejvýše však
s kapacitou 8 GB, nebo 1 balení CD nebo DVD
nosičů na obec (max. 10 kusů),
c) poštovní poplatky,
d) platy zaměstnanců přijatých do pracovního poměru
na dobu určitou nebo platy za práci přesčas a s tím
spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění,
odměny vyplácené na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, uzavřených
k zajištění sčítání, včetně výdajů na zdravotní
a sociální pojištění spojených s dohodami
o pracovní činnosti,
e) úhradu faktur za práce a služby uvedené v odstavci 4,
vykonané pro obec nebo kraj právnickými osobami
nebo podnikajícími fyzickými osobami,
f) úhradu poměrné části nákladů na technický provoz
místností, v nichž probíhá zpracování podkladů

pro sčítání, tj. topná média, el. energii, vodu,
a na základní úklid těchto místností, vznikla-li jeho
potřeba v době sčítání nad rámec pravidelného
úklidu,
g) úhradu poměrné části nákladů na provoz veřejného
internetového připojení použitého k vyplňování
sčítacích formulářů v době od 26. března do
15. dubna 2011, pokud nejsou tyto výdaje placeny
paušální sazbou; veřejnosti se internetové připojení
k vyplnění sčítacích formulářů poskytuje bezplatně.
4) Výdaji podle odstavce 3 písm. d) a e) se rozumí
výdaje na
a) provedení kontroly, aktualizace a případné doplnění
územních podkladů pro provedení sčítání, tj. seznamů
budov s číslem domovním na území obce
vyhotovených úřadem, včetně ověření a případné
opravy adres a vybraných charakteristik budov
a zakreslení přibližné polohy nelokalizovaných
budov do mapových podkladů,
b) provedení kontroly úplnosti a správnosti vymezení
částí obcí, ověření aktuálnosti soustavy základních
sídelních jednotek a jejich dílů, statistických obvodů
a ulic a jejich zákresu v tématických mapových
vrstvách poskytnutých úřadem,
c) zajištění pořádkového dohledu prováděného obecní
nebo městskou policií v lokalitách vyžadujících
asistenci policie v době distribuce a sběru sčítacích
formulářů, tj. od 7. března do 15. dubna 2011, pokud
obec potřebu asistence policie sdělí úřadu předem
nebo v průběhu uvedené doby,
d) zabezpečení služby (dohledu a zabezpečení provozu)
v místě veřejného internetového připojení mimo jeho
běžnou provozní dobu v době od 26. března do
15. dubna 2011, a to včetně sobot a nedělí.
Čl. 2
(1) Výdaje krajů, hl. m. Prahy a obcí podle této
směrnice se hradí ze státního rozpočtu, z rozpočtové
kapitoly Všeobecná pokladní správa, formou neinvestiční
účelové dotace.
(2) Dotace bude poskytnuta hl. m. Praze a jejím
prostřednictvím městským částem hl. m. Prahy, krajům
a jejich prostřednictvím obcím podle rozpisu finančních
prostředků provedeného úřadem zvlášť na rok 2010
a rok 2011. Rozdělení finančních prostředků pro kraje
a pro obce v jednotlivých krajích je uvedeno pro rok 2010
v Příloze č. 1 a pro rok 2011 v Příloze č. 2 této směrnice.
(3) Účelová dotace přijatá hl. m. Prahou, krajem
a obcí se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na
položku 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu České republiky
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s účelovým znakem 98 005 - Sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011.
(4) Kraje, hl. m. Praha a obce zajistí sledování čerpání
účelové dotace pomocí účelového znaku umožňujícího
oddělené vyúčtování výdajů podle této směrnice
od běžných výdajů. Výdaje podle této směrnice se
zařazují pod paragraf 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní
správa jinde nezařazená, účelový znak 98 005 - Sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011.
Čl. 3
(1) Finanční vypořádání poskytnuté dotace bude
provedeno v termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008
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Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy nebo Národním fondem.
(2) Dotace poskytnutá v roce 2010 podléhá
finančnímu vypořádání za rok 2010. Dotace poskytnutá
v roce 2011 podléhá finančnímu vypořádání za rok 2011.
Dotaci poskytnutou v roce 2010 není možné převádět
do roku 2011.
Čl. 4
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí.

Ministr financí
Ing. Miroslav K al o us ek v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. srpna 2010 č. 576
ke Zprávě o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolí měst

usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí;

V lá da
I. bere na vědomí
Zprávu o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby
do okolí měst, uvedenou v části III materiálu č. j. 784/10;
II. ukládá
1. ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci
s ministry zemědělství, pro místní rozvoj a předsedou
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a vládě
do 31. ledna 2011 předložit návrh systému jednotného
sledování a vyhodnocování změn rozsahu území
přeměněného zástavbou vyvolanou procesem rozpínání
(živelného růstu) sídel (tzv. „urban sprawl“),
2. ministru životního prostředí provést ve spolupráci
s ministry pro místní rozvoj, zemědělství, dopravy
a místopředsedou vlády a ministrem vnitra analýzu
účinnosti stávajících nástrojů a výkonu veřejné správy
souvisejících s problematikou rozpínání (živelného
růstu) sídel a předložit vládě do 30. června 2011
zprávu o výsledcích této analýzy spolu s rámcovým
návrhem řešení z ní vyplývajících,
3. ministru životního prostředí zajistit zveřejnění tohoto

III. doporučuje
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností
spolupracovat na realizaci úkolů podle bodu II/2 tohoto
usnesení.
Provedou:
místopředseda vlády a
ministr vnitra,
ministři životního prostředí,
pro místní rozvoj,
zemědělství, dopravy,
předseda Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne čas v. r.
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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 22 mm se státním znakem ČR
a s textem
VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 9 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 9. července 2010.
Kulatého razítka o průměru 34 mm se státním znakem ČR
a s textem
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 6 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 8. září 2010.
Hranatého razítka o rozměrech 48 x 16 mm s textem
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 28 a jeho ztráta
byla zjištěna dne 6. září 2010.
Kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem ČR
a s textem
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ KRALOVICE
STAVEBNÍ ÚŘAD
okres Benešov
Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a jeho ztráta
byla zjištěna dne 16. srpna 2010.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředního
razítka:
Kulatého razítka o průměru 30 mm se státním znakem ČR
a s textem
OBEC ČISTÁ
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 1a k jeho
odcizení došlo dne 15. září 2010.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:
Služebního průkazu inspektora inspekce práce Státního
úřadu inspekce práce. Průkaz o rozměrech 10 x 7 cm
s evidenčním číslem 000417 byl vystaven na jméno
Ing. Olga Vaňková.

Na aversu byla fotografie a jméno držitele průkazu,
evidenční číslo a státní znak České republiky. Na reversu
byl státní znak České republiky, datum vydání, podpis
generálního ředitele SÚIP a následující text.
Držitel tohoto průkazu, pro něhož byl tento průkaz vydán,
je nositelem oprávnění stanovených zákonem č. 251/2005
Sb., o inspekci práce. Zneužití tohoto průkazu je trestné.
K odcizení průkazu došlo dne 1. září 2010.
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