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vnitra České republiky
2. Směrnice Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.:124/123 009/2002, kterou se mění směrnice Ministerstva financí
č. j. 124/1354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do
zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky uveřejněná pod č. 1 v částce 1/2002 Věstníku vlády pro orgány
krajů, okresní úřady a orgány obcí.
Sdělení Ministerstva kultury ze dne 2. ledna 2003 č. j. 20.294/2002, o vzniku Národního památkového ústavu a jeho statutu pro
krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a o odcizení úředních razítek

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. ledna 2003 č. 123
o zřízení Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a o zabezpečení koordinace a přípravy směrnic ministerstev
a ostatních ústředních správních úřadů, týkajících se orgánů krajů a orgánů obcí na úseku výkonu státní správy

Vláda
III. u k l á d á
I. z ř i z u j e Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
1. ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
II. s c h v a l u j e
1. Zásady pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. Zásady pro koordinaci a přípravu směrnic ministerstev
a ostatních ústředních správních úřadů, týkajících se orgánů
krajů a orgánů obcí na úseku výkonu státní správy, uvedené
v příloze č. 2 tohoto usnesení;

a) učinit ve svých resortech opatření k důslednému dodržování zásad uvedených v bodě II. tohoto usnesení,
b) předkládat 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
k 31. lednu každého kalendářního roku seznam právních
předpisů a směrnic vydaných na úseku jejich působnosti,
týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí pro uveřejnění ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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(dále jen „Věstník“), aktualizovaný k 31. prosinci předcházejícího kalendářního roku,
c) potvrdit 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
zástupce svých resortů v koordinační komisi, popřípadě
místo nich jmenovat jiné;
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) zabezpečit vydávání a distribuci Věstníku,
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b) zabezpečit výkon koordinační funkce Ministerstva vnitra
podle zásad uvedených v bodě II/2 tohoto usnesení,
c) zajistit vyhlášení tohoto usnesení ve Věstníku,
d) uveřejňovat ve Věstníku vlády každoročně seznamy právních předpisů a směrnic vydaných na úseku působnosti
ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizované k 31. prosinci každého kalendářního roku a zabezpečit
poskytování Věstníku vlády prostřednictvím stránek www
serveru Ministerstva vnitra, včetně zrcadla serveru v síti
internet Ministerstva vnitra.

Provedou:
ministři a vedoucí
ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
Hejtmani, starostové
pověřených obcí

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Špidla
v. r.
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Příloha č. 1 k usnesení vlády
ze dne 29. ledna 2003 č. 123

ZÁSADY
pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
I.
(1) Ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí (dále jen „Věstník vlády“) jsou ministerstva a ostatní ústřední správní
úřady (dále jen „ministerstva“) povinny uveřejňovat směrnice, jimiž se řídí orgány krajů a orgány obcí při zabezpečení přenesené působnosti.1)
(2) Ve Věstníku vlády mohou být dále uveřejněny:
a) vybraná usnesení případně opatření vlády, u nichž vláda tento způsob uveřejnění určí;
b) důležitá sdělení ministerstev určená pro orgány krajů a orgány obcí při výkonu státní správy,2) pro jiné organizační složky
státu, popřípadě příspěvkové organizace.3)
(3) Ve Věstníku vlády se neuveřejňují:
a) opatření obsahující utajované skutečnosti;4)
b) opatření, u nichž zákon nebo jiný právní předpis stanoví jiný závazný způsob publikace;
c) opatření týkající se stanovení konkrétních cen;
d) jednorázová operativní sdělení (vyžádání si zpráv, hlášení, podkladů atd.).
II.
(1) Věstník vlády je určen pro úřední potřebu orgánů krajů a orgánů obcí.
(2) Redakci Věstníku vlády a úhradu nákladů spojených s jeho vydáváním a distribucí včetně jeho vystavení na stránkách
www serveru Ministerstva vnitra a zrcadla serveru v síti internet Ministerstva vnitra zabezpečuje Ministerstvo vnitra.
(3) Věstník vlády je zasílán krajům a obcím s přihlédnutím k jejich požadavkům; dále bude zasílán všem ministerstvům a státním zastupitelstvím.
III.
(1) Požadavky o uveřejnění směrnic a sdělení ve Věstníku vlády zasílají ministerstva Ministerstvu vnitra. Žádost musí obsahovat jméno zaměstnance určeného k provedení autorské korektury a musí být podepsána ministrem nebo náměstkem ministra nebo jiným zaměstnancem pověřeným ministrem, vedoucím ústředního správního úřadu nebo jeho zástupcem. K žádosti
o uveřejnění se připojí dvě vyhotovení směrnice ministerstva ve znění, které vyplynulo z projednání v koordinační komisi;
z toho jeden výtisk musí být vlastnoručně podepsán ministrem nebo v jeho zastoupení náměstkem, vedoucím ústředního správního úřadu nebo jeho zástupcem.
(2) Požadavky o uveřejnění směrnic a sdělení ve Věstníku vlády se předkládají redakci Věstníku vlády alespoň tři týdny před
očekávaným vydáním.

1)

2)
3)

4)

§ 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,
§ 92 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002, Sb.,
§ 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
§ 35 odst. 1 písm. o) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
§ 1 a 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, § 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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IV.
(1) Vyhlášení směrnic ve Věstníku vlády je podmínkou jejich platnosti.
(2) Směrnice nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Věstníku vlády.
(3) Pokud není ve směrnici stanoveno jinak, nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
(4) Výjimkou ze zásady uvedené v odstavci 1 a 2 mohou být oznámení o vydání směrnic pro orgány krajů 5) ve Věstníku vlády,
které z naléhavých časových důvodů musí nabýt neprodleně platnosti, a proto byly vydány jiným způsobem. Příslušné ministerstvo však v každém konkrétním případě směrnici projedná předem v koordinační komisi viz příloha 2. Taková směrnice bude
dodatečně uveřejněna v nejbližší částce Věstníku vlády.
V.
(1) Jednotlivé částky Věstníku vlády budou vydávány podle potřeby. Částky se číslují postupně, v každém kalendářním roce
novou řadou. Rovněž směrnice a sdělení uveřejněné ve Věstníku vlády budou každým kalendářním rokem postupně číslovány
novou souvislou řadou pořadových čísel. Každá částka obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána; tento den je dnem
vyhlášení směrnic nebo sdělení, které jsou v částce obsaženy. Na jednotlivých směrnicích bude výrazně označeno, kterého
odvětví státní správy se týkají.
(2) Jestliže ministerstvo zjistí rozdíl mezi textem směrnice předané k vyhlášení a vyhlášeným textem směrnice, uveřejní po
tomto zjištění v nejbližší částce Věstníku vlády opravu tiskové chyby. Obdobně ministerstvo postupuje v případě zjištění rozdílu mezi materiálem předaným do tisku a vyhlášeným, popřípadě vytištěným textem.

5)

§ 93 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.,
§ 118 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 2 k usnesení vlády
ze dne 29. ledna 2003 č. 123

ZÁSADY
pro koordinaci a přípravu směrnic ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů týkajících se orgánů krajů
a orgánů obcí na úseku výkonu státní správy
I.
Ministerstvo vnitra koordinuje 1) vydávání směrnic ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů (dále jen „ministerstva“), které se dotýkají státní správy vykonávané orgány krajů a orgány obcí.
II.
(1) K vydání směrnic přistupují ministerstva zejména tehdy, jde-li o věc zásadní povahy, která vyžaduje jednotnou úpravu
v rámci České republiky a jde-li o zabezpečení jednotné aplikace
a) právního předpisu,
b) usnesení vlády a
c) sjednoceného postupu orgánů krajů a orgánů obcí.
(2) Jde-li o provedení usnesení vlády nebo aplikaci nového či novelizovaného právního předpisu, připravují ministerstva
směrnice potřebné k jejich provedení zpravidla současně s přípravou usnesení vlády či právního předpisu, aby bylo možno směrnici vydat bez průtahů po schválení usnesení vlády nebo po vydání právního předpisu. Při úpravě textu směrnice se použijí přiměřeně pravidla legislativní techniky stanovená v Legislativních pravidlech vlády.
(3) Zabývá-li se směrnice úkoly spadajícími do několika odvětví státní správy, vydávají ji příslušná ministerstva společně.
(4) Ministerstva jsou povinna zasílat návrhy směrnic všem krajům a vybraným obcím k připomínkám. Pro připomínkové
řízení musí stanovit přiměřenou lhůtu, nejméně 15 dnů ode dne odeslání směrnic, k připomínkám.
III.
(1) Směrnice upravené na základě připomínkového řízení a odsouhlasené ministrem nebo náměstkem ministra, vedoucím
ústředního správního úřadu nebo jeho zástupcem zašlou ministerstva Ministerstvu vnitra v počtu 10 vyhotovení. Současně sdělí
výsledky připomínkového řízení.
(2) Při plnění své koordinační funkce dbá Ministerstvo vnitra především o to, aby navrhovaná směrnice
a) byla v souladu s právními předpisy, popřípadě s usneseními vlády k jejichž provedení má být vydána, a aby neobsahovala
ustanovení patřící do právních předpisů,
b) důsledně dodržovala působnost a pravomoc orgánů krajů a orgánů obcí,
c) se nevztahovala k vydávání nařízení krajů, nařízení obcí nebo na rozhodování o právech, právem chráněných zájmech
a povinnostech fyzických a právnických osob,
d) sjednocovala výkon státní správy v jednotlivých odvětvích,
e) byla jasná a srozumitelná a byla vydávána jen v případech vyžadujících obecného řešení a
f) byla projednána se všemi zúčastněnými orgány a aby byly projednány a vypořádány rozpory zásadního charakteru.
(3) Ministerstvo vnitra je oprávněno při výkonu své koordinační funkce požadovat od ministerstev potřebné informace,
nezbytné podklady a součinnost.

1)

§ 93 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.,
§ 118 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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IV.
K plnění své koordinační funkce zřizuje Ministerstvo vnitra koordinační komisi jako operativní, poradní a iniciativní orgán.
Předsedu a členy komise tvoří zástupci jednotlivých ministerstev, ostatních správních úřadů, z řad odborníků teorie a praxe
a zástupci krajů a obcí jmenovaných a odvolávaných ministrem vnitra. Činnost komise se řídí jednacím řádem schváleným
ministrem vnitra.
V.
Dojde-li při výkonu koordinační funkce k zásadnímu rozporu mezi koordinační komisí a ministerstvem navrhujícím vydání
směrnice, bude taková směrnice publikována po podepsání ministrem nebo vedoucím ústředního správního úřadu.

Částka 1
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1.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA VNITRA
ze dne 18. prosince 2002 č. j. VS – 2857/50/2 – 2002,
jíž se zrušují některé instrukce Ministerstva vnitra České republiky

Odvětví: Všeobecná správa

Ministerstvo vnitra vydává tuto směrnici:
Čl. 1
Zrušují se:
1. Instrukce ministerstva vnitra České republiky ze dne
31. 12. 1992 č. j. VSC/2-50/8200/92 o postupu orgánu
místní správy při realizaci zákona ČNR č. 40/1993 Sb.,
o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, uveřejněná pod č. 1 v částce 2/1993 Věstníku vlády
České republiky pro okresní úřady a orgány obcí.

2. Instrukce Ministerstva vnitra ze dne 16. 12. 1993 č. j.
VS/2-50/6274/93, kterou se mění a doplňuje Instrukce
Ministerstva vnitra České republiky č. 1/1993 V. v. ČR
o postupu orgánů místní správy při realizaci zákona ČNR
č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, uveřejněná pod č. 3 v částce 5/1993
Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady a orgány obcí.

Čl. 2
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

náměstek ministra vnitra
JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
v. r.
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2.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA FINANCÍ
ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup
obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky
uveřejněná pod č. 1 v částce 1/2002 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí.

Odvětví: všeobecná veřejná správa

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra vydává
směrnici, kterou se mění úprava postupu obcí, krajů a okresních úřadů 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 pod č.1 v částce 1/2002 Věstníku
vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí se mění
takto:
1. V Čl. 1 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

6. V Čl. 2 odstavec 1 zní:
„(1) Výdaje obcí, krajů a volebních komisí spojené s přípravou a konáním voleb se hradí z kapitoly Všeobecná
pokladní správa státního rozpočtu České republiky na příslušný rok. Účelová dotace na výdaje spojená s volbami se poskytuje krajům a jejich prostřednictvím obcím.“.
7. V Čl. 2 odstavec 3 zní:
„(3) Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace
na volby pomocí účelových znaků, které umožní oddělené
vyúčtování skutečných výdajů na volby od ostatních běžných
výdajů.“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako b) a c).
8. V Čl. 2 odstavec 4 zní:
2. V Čl. 1 odst. 1 nově označené písmeno b) zní:
„(4) Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb:
„b) krajů a hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) a“.
3. V Čl.1 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji, cestovní náhrady členů volebních komisí a dalších osob podílejících se na přípravě voleb a plnění úkolů v průběhu
voleb při pracovních cestách2) určených starostou obce,
ředitelem krajského úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými osobami a předsedou nebo místopředsedou
volební komise, a to po dobu od zahájení činností spojených s volbami až do ukončení činnosti volebních komisí; pracovní cestou není cesta z místa trvalého bydliště
člena volební komise do místa jednání této komise.
4. V Čl.1 odst. 3 písmeno e) se slova „ , okresní úřady“ zrušují.
5. V Čl.1 odst. 3 písmeno g) se slova „ , okresních úřadů“
zrušují.

a) do zastupitelstev obcí se zařazují pod paragraf 6115 –
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků,
účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev obcí
je 98074,
b) do zastupitelstev krajů se zařazují pod paragraf 6115 –
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků,
účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev krajů
je 98135,
c) do Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf
6114 – Volby do Parlamentu České republiky, účelový
znak pro výdaje na volby do Parlamentu České republiky
je 98071,
d) společných voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu
České republiky se zařazují pod paragraf 6115 – Volby
do zastupitelstev územních samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na společné volby do zastupitelstev
obcí a Parlamentu České republiky je 98187 a

Poznámka 1) zní: „1) § 69 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002
Sb.,
§ 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.,
§ 84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb.“.
Poznámka 2) zní: „2) § 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.“.

Částka 1
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e) společných voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu
České republiky se zařazují pod paragraf 6115 – Volby
do zastupitelstev územních samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na společné volby do zastupitelstev
krajů a Parlamentu České republiky je 98193.”.

Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se
státním rozpočtem České republiky za příslušný rok předloží
kraje souhrnné vyúčtování výdajů spojených s volbami.“.

9. Čl. 3 zní:

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Čl. II

„Kraje předloží Ministerstvu financí do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami. V termínu stanoveném

Ministr financí
Mgr. Bohuslav Sobotka
v. r.
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SDĚLENÍ
MINISTERSTVA KULTURY
ze dne 2. ledna 2003 č. j. 20.294/2002
o vzniku Národního památkového ústavu a jeho statutu
pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Ke dni 1. ledna 2003 vznikl Národní památkový ústav,1) jenž
je odbornou organizací státní památkové péče podle § 32
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

a) pro území hlavního města Prahy – v Praze;
b) pro Středočeský kraj – v Praze;
c) pro Jihočeský kraj – v Českých Budějovicích;“,

Činnost Národního památkového ústavu upravuje zejména
zákon a vyhláška Ministerstva kultury České socialistické
republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České
národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Národní památkový ústav vede podle § 7 zákona Ústřední seznam kulturních
památek České republiky (dále jen „ústřední seznam“).
Bližší úpravu zřizování Národního památkového ústavu
jako státní příspěvkové organizace s celostátní působností, jež
je nástupnickou organizací státních příspěvkových organizací
zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové
péče ke dni 31. prosince 2002 a je zřizována Ministerstvem
kultury na dobu neurčitou, stanovuje statut, schválený ministrem kultury s účinností ode dne 1. ledna 2003.2)

„da) pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj – v Plzni;“,
„ea) pro Pardubický kraj a Královéhradecký kraj –
v Pardubicích;“,
„fa) pro Ústecký kraj a Liberecký kraj – v Ústí nad Labem;“,
„ga) pro Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina –
v Brně;“,
„h) pro Olomoucký kraj – v Olomouci;
i) pro Moravskoslezský kraj – v Ostravě;“.
„Dále má ústřední pracoviště v Praze.“.

Národní památkový ústav (dále jen „ústav“) poskytuje krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností při výkonu státní správy podle zákona odborné služby státní památkové péče. Ministerstvo kultury pro zajištění potřebné součinnosti mezi orgány státní památkové péče a odbornou
organizací státní památkové péče sděluje tyto údaje ze Statutu
Národního památkového ústavu (dále jen „statut“):
1. Čl. II odst. 1 statutu zní:
„(1) Název organizace: Národní památkový ústav. Sídlo
organizace: Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3,
PSČ 118 01, IČ: 75032333.“.
2. Čl. III odst. 2 statutu uvozující věta, písmena a), b), c),
da), ea), fa), ga), h) a i) a poslední věta znějí:
„(2) Ústav má pro zajištění činností pro výkon státní památkové péče ke dni svého vzniku 1. ledna 2003 tato územní
odborná pracoviště (dále jen „územní pracoviště“):

1)

2)

3. Čl. III odst. 5, 6 a odst. 7 věta první statutu znějí:
„(5) Statutárním orgánem ústavu je generální ředitel, jenž je
jmenován a odvoláván ministrem kultury. Generální ředitel
současně přímo řídí ústřední pracoviště ústavu.
(6) V čele územního pracoviště stojí ředitel, jenž zodpovídá
za jeho činnost v celém rozsahu generálnímu řediteli, jímž je
jmenován a odvoláván s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele, nestanoví-li zřizovatel jiným opatřením vydaným
podle zákona odlišně.
(7) Koordinaci a rozvoj odborných činností v ústavu, včetně teorie a metodologie státní památkové péče a mezinárodní
spolupráce, jakož i výkon veškerých odborných činností státní památkové péče v ústředním pracovišti zabezpečuje vedoucí odborný náměstek – hlavní konzervátor.“.

Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče
v Národní památkový ústav, Sp. zn.: č. j. 11.617/2002, vydané Ministerstvem kultury podle § 26 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
Opatření Sp. zn.: č. j. 11.613/2002, vydané Ministerstvem kultury podle § 26 odst. 2 písm. i) zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
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4. Čl. VIII odst. 5 a 10 statutu znějí:
„(5) Ředitel územního pracoviště je oprávněn jednat jménem ústavu, při omezení v hospodaření s peněžními prostředky stanovenými zřizovatelem v dílčím rozpočtu územnímu
pracovišti na příslušný rok (Čl. III odst. 4), zejména
a) uzavíráním pracovně právních vztahů, včetně odpovědnosti z práv a závazků z nich vyplývajících,
b) výkonem veškerých činností ústavu podle zákona,
vyhlášky a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na území stanoveného kraje, popřípadě krajů, jde-li o územní pracoviště podle Čl. III odst.
2 písm. a) až i) a nejde-li o úkoly svěřené podle Čl. IX
a Čl. XI tohoto statutu ústřednímu pracovišti a
c) výkonem veškerých činností pro řádnou péči o nemovitý
a movitý majetek České republiky, s nímž je ústav příslušný hospodařit, jde-li o majetek, který se nalézá nebo
je trvale umístěn na území stanoveného kraje, popřípadě
krajů [Čl. III odst. 2 písm. a) až i)], nebo jde-li o majetek
svěřený do péče příslušnému územnímu pracovišti jako
správě národní kulturní památky [Čl. III odst. 2 písm. j)
a k)], a to včetně odpovědnosti z práv a závazků z nich
vyplývajících.
Toto oprávnění může ředitel územního pracoviště přenést na
jiného, jemu podřízeného zaměstnance ústavu pouze písemnou
formou; podpisové právo, jde-li o konečné vyřízení písemnosti vydávané ústavem podle zákona, vyhlášky a zákona
č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
ve znění zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů, nesmí být přeneseno ředitelem územního pracoviště, stejně jako generálním
ředitelem a hlavním konzervátorem, na zaměstnance ústavu
s nižším funkčním zařazením, než je vedoucí oddělení.
K posouzení a řešení mimořádně složité otázky státní památkové péče, zejména jde-li o ochranu, uchování a společenské
uplatnění kulturních statků nebo jejich částí zapsaných na
Seznam světového dědictví, je ředitel územního pracoviště
povinen si vyžádat součinnost specialisty z ústředního pracoviště, kterého určí hlavní konzervátor.“.
„(10) Vrcholným specializovaným poradním orgánem
v ústavu pro posuzování nejsložitějších odborných otázek
státní památkové péče je Vědecká rada, jejíž členy písemně
jmenuje a odvolává hlavní konzervátor, který za činnost
Vědecké rady plně zodpovídá a řídí její jednání.“.
5. Čl. IX odst. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14 statutu
znějí:
„(1) Ústřední seznam vede a veškeré činnosti s jeho vedením, včetně evidence oznámení učiněných vlastníkem kulturní památky o každé změně vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo jejím přemístění (§ 7 odst. 5 zákona), evidence oznámení o prohlášení území za památkovou zónu (§ 2
odst. 3 vyhlášky), zasílání kopií pozemkových map se zákre-
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sem průběhu hranic památkově chráněných nemovitostí (§ 6
odst. 2 vyhlášky), evidence oznámení o vymezení ochranného
pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17
odst. 2 vyhlášky) a evidence oznámení o souhlasu s přemístěním kulturní památky (§ 18 odst. 3 zákona), zabezpečuje,
koordinuje a provádí ústřední pracoviště.
(2) Jde-li o národní kulturní památku, poskytuje v ústavu
krajskému úřadu na jeho žádost pro výkon státní správy na
úseku státní památkové péče písemné vyjádření, popřípadě
vyjádření podle § 10 odst. 1, § 14 odst. 6 a § 19 odst. 2 zákona ústřední pracoviště.
(3) Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností poskytuje na
jeho žádost písemné vyjádření, popřípadě vyjádření podle § 10
odst. 1, § 14 odst. 6 a § 17 odst. 1, 3 zákona územní pracoviště
[Čl. III odst. 2 písm. a) až i)]. To platí obdobně, jde-li o vyjádření vyžádané krajským úřadem podle § 18 odst. 2 zákona.
(4) Potřebné podklady, informace a odbornou pomoc a projednání podle § 14 odst. 7 zákona poskytuje vlastníkovi nebo
projektantovi pracoviště ústavu, které zpracovává na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na žádost
krajského úřadu příslušné písemné vyjádření.
(5) Oznámení podle § 21 odst. 3 zákona, jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku,
národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu, eviduje ústřední pracoviště.“.
„(7) Pomoc obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
při plnění jejích úkolů při výkonu státní památkové péče (§ 29
odst. 3 zákona), včetně odborné pomoci pro řízení činnosti
konzervátora a zpravodaje státní památkové péče (§ 31 odst. 5
zákona), poskytuje příslušné územní pracoviště [Čl. III odst. 2
písm. a) až i)].
(8) Osvědčení osobám pověřeným v ústavu plněním úkolů
státní památkové péče (§ 34 odst. 1 zákona), jde-li o zaměstnance ústavu, je oprávněn vydat generální ředitel, nebo ředitel územního pracoviště [Čl. III odst. 2 písm. a) až i)].
(9) Zpracování žádosti o restaurování (§ 10 odst. 2 vyhlášky) zajišťuje pro žadatele pracoviště ústavu, které je povinno
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo
na žádost krajského úřadu zpracovat ve věci příslušné písemné vyjádření (§ 14 odst. 6 zákona).
(10) Písemné vyjádření o významu a naléhavosti obnovy
kulturní památky (§ 13 odst. 1 vyhlášky) zpracuje příslušné
územní pracoviště [Čl. III odst. 2 písm. a) až i)], a jde-li
o národní kulturní památku, zpracuje je ústřední pracoviště.
(11) Osvědčení podle § 2 odst. 2 zákona č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů, vydávají ve stanoveném
oboru žadatelům ústřední pracoviště, nebo územní pracoviště [Čl. III odst. 2 písm. a) až i)], podle jejich příslušnosti (Čl.
XI odst. 8).
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(12) Vyžádání projednání návrhu závazného stanoviska
před ukončením správního řízení (§ 14 odst. 6 zákona) nesmí
být obsaženo v příslušném písemném vyjádření. Toto vyžádání je oprávněn provést ve složitějších odborných případech
státní památkové péče písemnou formou ředitel územního
pracoviště [Čl. III odst. 2 písm. a) až i)], nebo hlavní konzervátor po předchozím projednání s územním ředitelem, pokud
nejde o obnovu národních kulturních památek, kdy toto vyžádání je oprávněn provést pouze generální ředitel nebo hlavní
konzervátor.“.
„(14) K písemné žádosti správního úřadu o písemné vyjádření, popř. vyjádření podle zákona nebo vyhlášky, podané
u ústavu (ústředního pracoviště, nebo územního pracoviště),
vydá ústav pouze 1 odborný podklad uvedeného druhu, nestanoví-li správní úřad odlišně, a to nejpozději do 20 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti, nejde-li o složitější otázku státní památkové péče, která nezbytně vyžaduje provedení předchozích průzkumů a výzkumů, doplnění žádosti a dokumentace nebo zajištění zvláštních odborných expertiz, na kterou
ústav upozorní správní úřad předem a bez zbytečného odkladu; ústav je přitom povinen postupovat při vyřízení věci v součinnosti se správním úřadem.“.
6. Čl. XI odst. 6, 7 a 8 statutu znějí:
„(6) Ústav a všechna jeho pracoviště užívají v písemném
styku – pro případy upravené zvláštním právním předpisem
(zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České
republiky) hlavičkovaný papír, v jehož záhlaví je malý státní
znak – užití jiného symbolu (loga) je nepřípustné; vzor tohoto
hlavičkovaného papíru ústředního pracoviště a z něho vyčleněných detašovaných pracovišť je upraven v příloze č. 4 k tomuto
statutu, vzor tohoto hlavičkovaného papíru územního pracoviště a z něho vyčleněných detašovaných pracovišť je upraven
v příloze č. 5 k tomuto statutu; detašovaná pracoviště nesmějí
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užívat vlastní hlavičkovaný papír, ale vkládají si do levé části na
začátku textu dopisu (v poli pod údajem „Váš dopis značky/ze
dne“) úplný název detašovaného pracoviště (včetně údajů
o adrese, telefonickém, faxovém a jiném podobném spojení)
podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k tomuto statutu. – V ostatních případech ústav použije hlavičkovaný papír bez malého
státního znaku (vzor podle přílohy č. 7a, 7b).
(7) Ústav na svých listinách vydávaných podle zákona,
vyhlášky a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, jde-li o listiny osvědčující důležité skutečnosti, jakož
i na jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti používá kulaté razítko s malým státním znakem.
(8) Není-li tímto statutem stanoveno jinak, řídí se příslušnost územního pracoviště ústavu při poskytování odborných
služeb stanovených ústavu zákonem, vyhláškou, zákonem
č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, jakož i jinými
právními předpisy a řídícími akty podle místa, kde se předmět
zájmu státní památkové péče nachází. Jde-li o pochybnost
o příslušnosti u nemovité věci, stanoví tuto příslušnost generální ředitel ústavu svým opatřením. V případě pochybnosti
o příslušnosti u movité věci se příslušnost územního pracoviště řídí trvalým bydlištěm (sídlem) jejího vlastníka; nemá-li
tento vlastník trvalé bydliště na území České republiky, je příslušné pro vyřízení ústřední pracoviště. Jde-li o úkony podle
zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní
hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve vztahu k území hlavního města Prahy, provádí je pouze ústřední
pracoviště.“.

1. náměstek ministra kultury
Zdeněk Novák
v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

„Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:

k odcizení úředních razítek:

Kulatého razítka o průměru 20 mm s textem:
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 22 mm
s textem:
Obec Okarec

Městská část Praha 12
Razítko bylo opařeno rozlišovacím číslem 109 a k odcizení
došlo ve dnech 9. – 13. ledna 2003.

Razítko bylo bez rozlišovacího čísla. Ke ztrátě došlo dne
6. prosince 2002.
Kulatého razítka se státním znakem uprostřed o průměru 35 mm
s textem:
Hranatého razítka o rozměrech 2 x 4,5 cm s textem:
Okresní úřad
Teplice
referát životního prostředí
č. 3
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 3. Dobu ztráty
razítka nelze přesně určit, jelikož se tak stalo při předávání
agendy na pověřené úřady (ukončení činnosti OkÚ).

Obec Petroupim
okr. Benešov
K odcizení došlo dne 24. ledna 2003.

Hranatého razítka o rozměrech 6 x 2 cm s textem:
Městská část Praha 12
Úřad městské části
odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
Písková 830/25
143 12 Praha 412
45
Razítko bylo opařeno rozlišovacím číslem 45 a k odcizení
došlo ve dnech 9. – 13. ledna 2003.
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Částka 1

Poznámky:

Od: Vítoš s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620

TZ

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025

Adresát (odběratel)
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Věcný rejstřík
směrnic, metodických pokynů, oznámení a sdělení uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí
Poř. č.

Částka

Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j.: 124/1354/2002,
kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb
do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky

1

1

Směrnice Ministerstva zemědělství ze dne 12. února 2002 č. j.: 44340/2001 – 5030,
kterou se mění Směrnice Ministerstva zemědělství ze dne 9. 4. 2001 č. j.: 14792/2001-5030
uveřejněná pod č. 3 v částce 3/2001 Věstníku vlády pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí

2

1

Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 12. února 2002 č. j.: VS – 6/60/2 – 2002,
kterou se zrušuje Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 18. 2. 1991
č. j.: VS/2 – 60/182/91, o postupu okresních a obecních úřadů při zasílání úplných
výpisů z matrik do ciziny

3

1

Oznámení ministra vnitra o zabezpečení integrace azylantů v roce 2002
č. j.: OAM – 285 – 2/2002 ze dne 20. února 2002 vydané v souladu s usnesením vlády
České republiky ze dne 9. ledna 2002 č. 23 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2002
k zabezpečení jednotného postupu
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. dubna 2002 č. j.: 1290/02/LEG – 49/15,
jíž se zrušuje Instrukce ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
ze dne 26. listopadu 1985 č. j.: SPF/4 – 181 – 22.11.1985, o hospodaření lékáren
a ostatních zařízení lékárenské služby začleněných do ústavů národního zdraví

2

4

Seznam právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů,
okresních úřadů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2001
Odvětví: Ministerstvo vnitra
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení

3

3

5

Seznam právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů,
okresních úřadů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2001

4

4

Směrnice Ministerstva vnitra č. j.: AS – 1296/1 – 2002 ze dne 15. října 2002, k rozdělení
a předání písemností uložených na okresních úřadech, jimž neuplynuly skartační lhůty

6

5

Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 21 – 42246/2002 ze dne 29. října 2002,
kterou se mění Instrukce MPSV č. j.: 21 – 12242/2000 ze dne 15. března 2000,
kterou se stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech vedené
orgány sociálněprávní ochrany dětí a obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení
a o svěření dítěte do pěstounské péče

7

6

Instrukce Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 21 – 12242/2000 ze dne 15. března 2000,
kterou se stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech vedené orgány
sociálněprávní ochrany dětí a obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření
dítěte do pěstounské péče, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí Ministerstva práce
a sociálních věcí č. j.: 21 – 42246/2002 ze dne 29. října 2002

8

6

Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 35581/2002 – 5000 ze dne 1. listopadu 2002,
kterou se zrušuje Instrukce ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne
19. března 1985 č. j.: 51 457/OSS/85, o stejnokrojích pro pracovníky národních výborů
v lesním a vodním hospodářství

9

7
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Směrnice Ministerstva kultury č. j.: 12279/2002 ze dne 6. prosince 2002,
kterou se mění instrukce Ministerstva kultury č. j.: 3084/97 ze dne 5. února 1998,
kterou se upravuje postup okresních úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátu
měst Brna a Plzně při výkonu státní správy ve věcech památkové péče na území památkových
rezervací a památkových zón s dochovanými soubory lidové architektury a směrnice
Ministerstva kultury č. j.: 12871/2000 ze dne 13. února 2001, kterou se upravuje postup
okresních úřadů, hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně při označování státem
chráněných nemovitých kulturních památek

10

7

Směrnice Ministerstva vnitra č. j.: SC – 1029/2002 ze dne 16. prosince 2002
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

11

8

SDĚLENÍ
Sdělení o ztrátách a odcizení úředních razítek

1

Sdělení o ztrátě služebního odznaku

1

Sdělení o opravě chyby

1

Sdělení o ztrátách a odcizení úředních razítek

2

Sdělení o odcizení služebních průkazů

2

Sdělení o ztrátách úředních razítek, o odcizení úředních razítek,
o odcizení služebního průkazu, o ztrátě služebního odznaku

3

Sdělení o ztrátách úředního razítka, o odcizení úředních razítek,
o odcizení služebního průkazu

4

Sdělení o opravě chyb

4

Sdělení o ztrátě úředních razítek, o odcizení úředních razítek,
o odcizení služebních průkazů

5

Sdělení o ztrátě úředních razítek, o odcizení úředních razítek,
o ztrátě služebního průkazu

7

OZNÁMENÍ
Oznámení o opravě chyby

2

