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5.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Č.j.: 41459/2002 – 5030 ze dne 30. dubna 2003
o postupu při poskytování finančních prostředků na výkony a opatření, které stát hradí nebo kde stát rozhoduje o subjektu, který náklady nebo újmu uhradí, ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Odvětví: lesní hospodářství
Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vydává
směrnici upravující jednotný postup při poskytování finančních prostředků podle § 11 odst. 3, § 22 odst. 2, § 24 odst. 2,
§ 26 odst. 2, § 29 odst. 4, § 32 odst. 3, § 35 odst. 1, 3 a 4,
§ 36 odst. 5 a § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Čl. 1
Všeobecná ustanovení
(1) Tato směrnice stanoví postup úhrady závazků státu
podle lesního zákona (dále jen „nároky“).
(2) Těmito nároky jsou:
a) úhrada újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření
v lese (§ 11 odst. 3 lesního zákona),
b) úhrada případné újmy při změně způsobu hospodaření
v lese pro zajištění bezpečnosti osob a majetku (§ 22
odst. 2 lesního zákona),

c) částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (§ 24
odst. 2 lesního zákona),
d) úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských
osnov (§ 26 odst. 2 lesního zákona),
e) úhrada případné újmy při uznání lesních porostů vhodných pro sběr semen a výběrových stromů (§ 29 odst. 4
lesního zákona),
f) úhrada za mimořádná opatření při ochraně lesa (§ 32
odst. 3 lesního zákona),
g) úhrada nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích,
pokud jsou prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy
lesů ve veřejném zájmu (§ 35 odst. 1 a 3 lesního zákona),
h) úhrada újmy vzniklé v důsledku omezeného výnosu nebo
jiného užitku z dotčeného pozemku (§ 35 odst. 4 lesního
zákona),
i) úhrada zvýšených nákladů při omezení hospodaření
v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36
odst. 5 lesního zákona),
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j) úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si
vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám
(§ 37 odst. 6 a 7 lesního zákona).
Čl. 2
Uplatnění nároků
(1) Nároky se uplatňují průběžně na základě podnětu nebo
žádosti (dále jen „žádost“) na podacím místě obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností nebo krajských úřadů (dále jen
„orgán státní správy“), které žádost zaeviduje dnem přijetí
v pořadí doručení.
(2) Pokud orgán státní správy zjistí, že není příslušný k projednání žádosti, postoupí žádost do 14 kalendářních dnů ode
dne přijetí příslušnému orgánu státní správy. Zároveň tuto
skutečnost písemně oznámí tomu, kdo žádost podal (dále jen
„žadatel“).
(3) Orgán státní správy prověří skutečnosti uvedené
v žádosti. Pokud orgán státní správy bude potřebovat ke
svému rozhodnutí, popř. přiznání nároku, další údaje od žadatele, vyzve písemně žadatele k doplnění žádosti s jmenovitým
uvedením požadovaných doplňků a stanoví termín doplnění
ne kratší 15 dnů.
(4) Orgán státní správy rozhoduje o nároku nebo přiznává
nárok i z vlastního podnětu do výše příslibu finančních prostředků ministerstva, pokud dále není stanoveno jinak.
(5) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují své
požadavky prostřednictvím krajských úřadů v členění podle
účelových znaků 1) nejpozději do 15 kalendářních dnů od
ukončení příslušného řízení, pokud není dále stanoveno jinak.
Nároky podle čl. 1 odst. 2 písm. c) této směrnice uplatňují
obecní úřady obcí s rozšířenou působností sumárně v termínech do 28. února a do 31. srpna a nároky podle čl. 1 odst. 2
písm. j) této směrnice uplatňují obecní úřady obcí s rozšířenou
působností sumárně do 14 kalendářních dnů po skončení
kalendářního čtvrtletí.
(6) Krajské úřady uplatňují požadavky obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností za běžný měsíc formou soupisu v členění dle obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a účelových znaků do desátého dne následujícího měsíce. Ve stejném
termínu a členění uplatňují krajské úřady i své požadavky.

Čl. 3
Příslib finančních prostředků ministerstva
(1) Orgán státní správy, který dospěl k přesvědčení, že jsou
splněny všechny zákonné podmínky pro poskytnutí nároku
oznámí tuto skutečnost ministerstvu s požadavkem o příslib
finančních prostředků.
(2) Ministerstvo potvrzuje přísliby finančních prostředků
průběžně podle možností rozpočtu ministerstva.
1)
2)
3)
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(3) Ministerstvo poskytuje přísliby finančních prostředků
orgánům státní správy na nároky související s výkonem státní
správy lesů. V ostatních případech jsou přísliby finančních
prostředků poskytovány příslušným orgánem státní správy,
z jehož podnětu nebo rozhodnutí bylo opatření prováděno.
(4) Příslibu finančních prostředků ministerstva nepodléhají
nároky podle čl. 1 odst. 2 písmene c), d) a j) této směrnice.
Čl. 4
Úhrada nároků
(1) Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtových
prostředků ministerstva podle požadavků krajských úřadů
průběžně na účty krajských úřadů.
(2) Krajské úřady po obdržení finančních prostředků pro
obecní úřady obcí s rozšířenou působností poukáží tyto
finanční prostředky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode
dne jejich připsání na účty krajských úřadů na účty příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
(3) Příslušné orgány státní správy poukazují finanční prostředky na účty žadatelů nejpozději do 14 kalendářních dnů po
jejich připsání na účet orgánu státní správy.
(4) Příslušný orgán státní správy oznámí příslušnému
finančnímu úřadu přiznání nároku žadateli.

Čl. 5
Vypořádání finančních vztahů s ministerstvem
(1) Finanční vypořádání vztahů s ministerstvem se řídí
obecně závaznými právními předpisy.2)
(2) Pokud orgán státní správy zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky nepoužije na stanovený účel, vrátí tyto
prostředky v příslušném rozpočtovém roce bezodkladně (v případě obecního úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím krajského úřadu) na účet ministerstva. Obdobně postupuje orgán státní správy pokud přijme dříve poskytnutou náhradu
újmy podle čl. 1 odst. 2 písmene a) této směrnice od osob,
v jejichž zájmu rozhodl. Tuto skutečnost současně příslušný
orgán státní správy písemně oznámí ministerstvu a v případě, že
příslušným orgánem státní správy je obecní úřad obce s rozšířenou působností, také krajskému úřadu.
(3) Pro potřeby ministerstva poskytne orgán státní správy na
vyžádání údaje o jednotlivých nárocích v předepsaném členění.
Čl. 6
Kontrola
(1) Kontrolu podle zvláštních právních předpisů 3) provádí
příslušný orgán státní správy, který rozhodl o nároku nebo přiznal nárok.
(2) Kontrolní protokol archivuje orgán státní správy, který
kontrolu provedl.

Finanční zpravodaj č. 01/1/2003, ve znění pozdějších úprav.
Vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
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(3) Sumární přehled o provedených kontrolách zasílá obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu do
31.12. kalendářního roku.
(4) Krajský úřad zasílá ministerstvu sumární přehled o provedených kontrolách obecními úřady obcí s rozšířenou působností a krajským úřadem na formuláři, který ministerstvo
zašle krajskému úřadu s uvedením termínu zpracování.
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Čl. 7
Účinnost

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

Ministr:
Ing. Jaroslav Palas
v. r.

OZNÁMENÍ
MINISTRA VNITRA
č. j.: OAM – 226 – 16/2003 k zabezpečení jednotného postupu krajů při realizaci Státního integračního programu
v oblasti zajištění bydlení 1) azylantům 2) v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 22. ledna 2003 č. 86 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 (dále jen „usnesení vlády“)
Realizace usnesení vlády je závislá na nabídce bytů ve vlastnictví obcí.
Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) bude ze státního
rozpočtu poskytovat finanční prostředky ve prospěch obcí prostřednictvím krajských úřadů na zajištění bydlení azylantům.

střednictvím kraje. Poslední termín pro předložení žádosti obce
je 31. října 2003 (vzor žádosti obce je uveden v příloze č. 1).
Hl. města Praha žádá o poskytnutí dotace přímo ministerstvo.

Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové
neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) určeny:
a) na zajištění bydlení ve výši 150 tis. Kč na azylanta –
nájemce bytu 3) a 50 tis. Kč na každou další osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem – nájemcem bytu
žít ve společné domácnosti,
b) na rozvoj infrastruktury obce ve výši 150 tis. Kč na
azylanta – nájemce bytu a 10 tis. Kč na každou další
osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem –
nájemcem bytu žít ve společné domácnosti.
Dotace jsou určeny na opravu bytového fondu a infrastruktury obce. Nelze je poskytnout opakovaně.

Kraj vybere takové žádosti obcí, jejichž nabídky bydlení
posoudí jako vhodné k integraci azylantů a postoupí je písemně ministerstvu (vzor dopisu je uveden v příloze č. 2).
Magistrát hl. města Prahy vybere, posoudí a postoupí
nabídky ministerstvu.

Při zabezpečení realizace nabídek obcí se doporučuje
dodržet následující postup:
(Vzhledem ke statutu hl. města Prahy, která je krajem i obcí
současně, je odlišný postup vyznačen kurzívou).
Kraje informují obce o možnostech získání dotace.
Magistrát hl. města Prahy informuje městské části o možnostech získání dotace.
Obce písemně žádají o poskytnutí dotace ministerstvo pro1)

2)
3)

Ministerstvo vyhodnotí kvalitu bytu a v případě jeho vhodnosti jej předloží komisi k projednání a doporučení vhodného
azylanta pro tuto nabídku bydlení.
Ministerstvo poskytne písemně nabídku bydlení azylantovi.
Pokud azylant jednorázovou nabídku bydlení do 14 dnů od
doručení odmítne, případně na ni nebude reagovat, rozhodne
komise o jeho vyřazení ze státního integračního programu.
Ministr vnitra rozhodne o poskytnutí dotace obci.
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec prostřednictvím kraje
(vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 3).
Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře kraj s příslušnou obcí písemnou smlouvu o uvolnění účelové neinvestiční
dotace na integraci azylantů. Smlouva obsahuje podmínky

§ 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen „zákon o azylu“).
§ 2, odst. 3 a § 94 odst. 2 zákona o azylu, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
podle § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
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použití poskytnuté dotace. Jeden výtisk postoupí kraj ministerstvu (vzor smlouvy je uveden v příloze č. 4).
Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře ministerstvo
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci
azylantů s hl. městem Prahou (vzor smlouvy je uveden v příloze č. 5).
Dotaci uvolní ministerstvo příslušnému krajskému úřadu
bezprostředně poté co obdrží jeden výtisk podepsané smlouvy. Kraj zašle ministerstvu do 10 pracovních dnů po uvolnění
dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude
uvolnění dotace doloženo. Obec informuje kraj do konce
kalendářního roku o způsobu použití dotace.
Dotaci uvolní ministerstvo hl. městu Praze bezprostředně po
uzavření výše uvedené smlouvy. V případě, že poskytovatelem
nabídky bydlení je městská část, zašle Magistrát hl. města

Částka 5

Prahy ministerstvu do 20-ti pracovních dnů po uvolnění dotace příslušné městské části fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Hl. město Praha informuje ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití
dotace.
Obec prostřednictvím kraje (hl. město Praha) vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu s ministerstvem podle zásad
a termínů finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.4)
Dále mohou obce poskytovat nabídky bydlení azylantům
v rámci programů ministerstva pro místní rozvoj.
V Praze dne 3. června 2003

Ministr vnitra
Mgr. Stanislav Gross
v. r.

4)

Vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Příloha č. 1

VZOR ŽÁDOSTI OBCE
ŽÁDOST
obce/města…………………….

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na bydlení (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci……………..(dále jen „obec“) za účelem zajištění bydlení azylantů na území České republiky.
IČO:
Adresa:
starosta/starostka:
Datum:
Č. j.

Obec………………je jediným a výlučným vlastníkem bytu č….. o velikosti………na adrese……………………….. . Tento
byt nabízí obec……………..pro využití ve Státním integračním programu v oblasti zajištění bydlení azylantům.
V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 86 ze dne 22. ledna 2003 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003
tímto obec současně………………žádá o poskytnutí dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce.

podpis starosty obce/starostky obce
razítko obce
Ministerstvo vnitra
České republiky
PRAHA
prostřednictvím
Krajského úřadu
…………………kraje
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Příloha č. 2

VZOR DOPISU
KRAJSKÝ ÚŘAD ……………………………kraje
Odbor …………………

V

Datum:
Č. j.
Počet listů:
Příloha:

Ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2003 č. 86 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 postupuje ……………..kraj ministerstvu vnitra žádost obce…………. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů ze dne………. ke schválení a k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace obci…………..prostřednictvím krajského úřadu.
Krajský úřad dne…………..prověřil tuto nabídku a shledal ji vhodnou k integraci azylantů.

………………………………………..
osoba pověřená hejtmanem
Ministerstvo vnitra
České republiky
odbor azylové a migrační politiky
pošt. schr. 21/OAM
170 34 PRAHA 7
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Částka 5
Příloha č. 3

VZOR ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ
ministra vnitra

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na bydlení (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci …………….. za účelem zajištění bydlení azylantů na
území České republiky.

Datum:
Č. j.
Na základě žádosti č. … obce………………. o poskytnutí dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce za účelem zajištění bydlení azylantů na území České republiky a v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 86 ze dne 22. ledna 2003 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 vydávám tímto rozhodnutí o poskytnutí dotace na bydlení ve výši……..Kč a dotace na
rozvoj obce ve výši ………z kapitoly 314 – ministerstvo vnitra na rok 2003 v celkové výši ………….Kč.
Dotace ze státního rozpočtu je účelově určena pro obec………na úhradu výdajů vynaložených v roce 2003 na zajištění bydlení níže uvedených azylantů a na rozvoj infrastruktury obce (u azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, datum narození, státní příslušnost, číslo průkazu povolení k pobytu azylanta).
Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele (OEZ pro MV, účet s předčíslím 5805 – účelové neinvestiční transfery krajům a obcím, pol. rozpočtové skladby 5321– neinvestiční dotace obcím) na bankovní účet č. ……………. kraje, adresa banky …………………………… po obdržení kopie tohoto rozhodnutí a jednoho výtisku Smlouvy o uvolnění účelové neinvestiční
dotace na integraci azylantů uzavřené mezi ………………… krajem a obcí …………. . Obec zařadí tyto přijaté prostředky na
rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace
na zajištění bydlení podle § 69 zák. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon
o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky pro použití poskytnutých rozpočtových prostředků jsou stanoveny v Oznámení ministra vnitra č. j. OAM-2267/2003 ze dne 3. června 2003 k zabezpečení jednotného postupu krajů při realizaci Státního integračního programu v oblasti
zajištění bydlení azylantům, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
Poskytnuté rozpočtové prostředky ze státního rozpočtu budou předmětem finančního vypořádání za rok 2003 podle vyhlášky
č. 531/2002 Sb.

podpis ministra vnitra
razítko ministerstva vnitra
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V Z O R S M L O UVY
S M L O U V A č. ………
o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů
Kraj
adresa…..
IČ:
zastoupený …..(funkce)
na straně jedné
a
Obec
adresa…..
IČ:
zastoupená…..(funkce)
na straně druhé
uzavírají následující smlouvu.

Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je uvolnění účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) na základě oznámení ministra vnitra za
účelem zabezpečení integrace oprávněných osob na území České republiky.
Čl. II.
Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 3 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o azylu“).
Čl. III.
Dotace na bydlení
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne …uvolní kraj…(dále jen „kraj“) obci … (dále jen „obec“) dotaci na bydlení ve
výši ………,- Kč na zajištění bydlení pro ….azylantů (u kterých bude na tomto místě uvedeno: jméno, datum narození, státní příslušnost, číslo průkazu povolení k pobytu azylanta).
2. Nárok na uvolnění dotace na bydlení vzniká dnem uzavření této smlouvy. Dotace bude převedena na bankovní účet obce
č. ……………, adresa banky………………. do 15ti dnů po obdržení dotace z kapitoly ministerstva vnitra na účet kraje.
3. Dotace je určena na opravu bytového fondu obce.
4. Obec se zavazuje nejpozději do ………uzavřít smlouvu o nájmu bytu č…., adresa bytu…….. o velikosti………s azylantem
na dobu jednoho roku s možností postupné prolongace této smlouvy. Obec se zavazuje neprodleně postoupit kraji kopii
smlouvy o nájmu bytu s azylantem. Po uplynutí doby 5 let, pokud azylant řádně plní ustanovení smlouvy o nájmu bytu, se
obec zavazuje s azylantem uzavřít smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou a neprodleně postoupit kopii této smlouvy kraji.
Nájemné bude sjednáno ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
5. Po dobu 5 let se obec zavazuje užívat předmětný byt pouze pro zajištění bydlení azylantům.

Strana 156

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 5

6. V případě uvolnění bytu před uplynutím doby pěti let se obec zavazuje uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu s jiným azylantem, kterého určí ministerstvo vnitra a neprodleně postoupit kopii této smlouvy kraji. Tím však nevzniká nárok na doplacení dotace ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti. Kraj nehradí nájemné
ani náklady spojené s údržbou bytu v období, kdy není obsazen.
7. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4 a 6 je obec povinna vrátit dotaci na bydlení, případně její poměrnou část ministerstvu vnitra prostřednictvím kraje do 15 dnů od zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části dotace stanoví
kraj podle počtu neodbydlených dnů.
Čl. IV.
Dotace na rozvoj obce
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne … uvolní kraj obci dotaci na rozvoj obce ve výši ……. Kč.
2. Nárok na dotaci na rozvoj obce vzniká dnem uzavření smlouvy o nájmu bytu podle čl. III. bodu 4. Dotace bude převedena
krajem do 15ti dnů po obdržení kopie podepsané smlouvy o nájmu bytu na bankovní účet obce č. ……………, adresa
banky………………. .
3. Dotace je určena na opravu infrastruktury obce.
4. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4 a 6 je obec povinna vrátit dotaci na rozvoj obce, případně její poměrnou část ministerstvu vnitra prostřednictvím kraje do 15 dnů od zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části dotace stanoví
kraj podle počtu neodbydlených dnů.
Čl. V.
Ostatní ujednání
1. Obec se zavazuje informovat kraj do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce.
2. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této dotace odděleně.
3. V případě, že obec použije dotace na jiný účel, než stanoví tato smlouva, budou vůči obci uplatněny sankce ve smyslu § 44
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace poskytnuté podle této smlouvy podléhají veřejnoprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
5. Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Kraj si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění závazku podle čl. III. bodu 4, 6 a 7 a podle čl. IV. bodu 4
této smlouvy, nebo v případě, že údaje, nebo některé z nich, sdělené obcí jako podklad této smlouvy, nebyly pravdivé.
Čl. VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ze kterých 2 výtisky obdrží kraj, 2 výtisky obdrží obec a jeden výtisk ministerstvo vnitra.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodl orgán obce svým usnesením č. … ze dne ……
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V ……………… dne...........................

V ……………… dne..............…….

.............................................................
za kraj

...........................................................
za obec
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V Z O R S M L O UVY
S M L O U V A č. ………
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 963/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
zastoupené zástupcem ředitele Odboru azylové a migrační politiky
Mgr. Petrem Novákem
kontaktní adresa: p. schr. 21/OAM, 170 34 Praha 7
na straně jedné
a
Hlavní město Praha
se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí č. 2
IČ: 00064581
zastoupené primátorem hlavního města Prahy MUDr. Pavlem Bémem
na straně druhé
uzavírají následující smlouvu.

Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) na základě oznámení ministra vnitra
za účelem zabezpečení integrace oprávněných osob na území České republiky.
Čl. II.
Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 3 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o azylu“).
Čl. III.
Dotace na bydlení
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne ….. poskytne ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) hl. městu Praze (dále
jen „obec“) dotaci na bydlení ve výši ………,- Kč na zajištění bydlení pro …. azylantů (u kterých bude na tomto místě uvedeno: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo průkazu povolení k pobytu azylanta).
2. Nárok na poskytnutí dotace na bydlení vzniká dnem uzavření této smlouvy. Dotace bude převedena do 30 ti dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet obce č. ………., adresa banky …………………….
3. Dotace je určena na opravu bytového fondu obce.
4. Obec se zavazuje nejpozději do ……… uzavřít nebo zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu č…., adresa bytu…….. o velikosti……… s azylantem na dobu jednoho roku s možností postupné prolongace této smlouvy. Obec se zavazuje neprodleně
postoupit ministerstvu kopii smlouvy o nájmu bytu s azylantem. Po uplynutí doby 5 let, pokud azylant řádně plní ustanovení smlouvy o nájmu bytu, se obec zavazuje s azylantem uzavřít smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou a neprodleně postoupit kopii této smlouvy ministerstvu. Nájemné bude sjednáno ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
5. Po dobu 5 let se obec zavazuje užívat předmětný byt pouze pro zajištění bydlení azylantům.
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6. V případě uvolnění bytu před uplynutím doby pěti let se obec zavazuje uzavřít nebo zajistit uzavření nové smlouvy o nájmu
bytu s jiným azylantem, kterého určí ministerstvo a neprodleně postoupit kopii této smlouvy ministerstvu. Tím však nevzniká nárok na doplacení dotace ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti.
Ministerstvo nehradí nájemné ani náklady spojené s údržbou bytu v období, kdy není obsazen.
7. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4 a 6 je obec povinna vrátit dotaci na bydlení, případně její poměrnou část ministerstvu do 15 dnů od zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části dotace stanoví ministerstvo podle počtu
neodbydlených dnů.
Čl. IV.
Dotace na rozvoj obce
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne ……. poskytne ministerstvo obci dotaci na rozvoj obce ve výši ……. Kč.
2. Nárok na uvolnění dotace na rozvoj obce vzniká dnem uzavření smlouvy o nájmu bytu (čl. III. bod 4). Dotace bude převedena ministerstvem do 15 ti dnů po obdržení kopie podepsané smlouvy o nájmu bytu na bankovní účet obce č. ……………,
adresa banky………………. .
3. Dotace je určena na opravu infrastruktury obce.
4. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4 a 6 je obec povinna vrátit dotaci na rozvoj obce, případně její poměrnou část ministerstvu do 15 dnů od zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části dotace stanoví ministerstvo podle počtu
neodbydlených dnů.
Čl. V.
Ostatní ujednání
1. Obec se zavazuje informovat ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce.
2. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této dotace odděleně.
3. V případě, že obec použije dotace na jiný účel, než stanoví tato smlouva, budou vůči obci uplatněny sankce ve smyslu § 44
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace poskytnuté podle této smlouvy podléhají veřejnoprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
5. Obec se zavazuje vypořádat přijaté dotace ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 531/2002 Sb., která stanoví zásady a termíny vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Ministerstvo si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění závazku podle čl. III. bodu 4, 6 a 7 a podle čl. IV.
bodu 4 této smlouvy, nebo v případě, že údaje, nebo některé z nich, sdělené obcí jako podklad této smlouvy, nebyly pravdivé.
Čl. VI.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ze kterých 1 výtisk obdrží ministerstvo a 4 výtisky obec.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne........................…………..

V Praze dne.........................................

.............................................................
za obec

...........................................................
za ministerstvo
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Seznam platných právních předpisů týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů
obcí, aktualizovaný ke dni 31. prosince 2002

MINISTERSTVO KULTURY
Členění předpisů podle věcných hesel:
I.
II.
III.

UMĚNÍ A KNIŽNÍ KULTURA
STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE
OCHRANA MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, MUZEA
A GALERIE
IV. HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY A AUDIOVIZE
V.
OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
VI. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
VII. FINANCOVÁNÍ KULTURY
VIII. VĚCI VŠEOBECNÉ A ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ

I. UMĚNÍ A KNIŽNÍ KULTURA
Umění a knižní kultura
Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zák.
č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve
znění zák. č. 89/1990 Sb. a zák. č. 486/1991 Sb.

č. 318/1993 Sb.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 121/2000 Sb.

Dekret presidenta republiky ze dne 22.10.1945 o státním orchestru Česká filharmonie

č. 129/1945 Sb.

Periodický tisk
Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zák. č. 302/2000 Sb. a zák.
č. 320/2002 Sb.

č. 46/2000 Sb.

Neperiodický tisk
Zákon o neperiodických publikacích ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 37/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 37/1995
Sb., o neperiodických publikacích

č. 252/1995 Sb.

Knihovny
Zákon o knihovnách a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

č. 257/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

č. 88/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

č. 288/2002 Sb.
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II. STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE
Zákon ČNR o státní památkové péči, ve znění zák. ČNR č. 425/1990 Sb., zák.
ČNR č. 242/1992 Sb., zák. č. 361/1999 Sb., zák. č. 122/2000 Sb., zák. č. 132/2000
Sb., zák. č. 146/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 20/1987 Sb.

Zákon o sídle Parlamentu České republiky

č. 59/1996 Sb.

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy

č. 73/2000 Sb. m. s.

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy

č. 99/2000 Sb. m. s.

Nařízení vlády ČSR o chráněné oblasti Pražského hradu

č. 55/1954 Sb.

Nařízení vlády ČSR o památkové rezervaci v hlavním městě Praze

č. 66/1971 Sb.

Nařízení vlády ČSR o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně,
Brna, Lipníku nad Bečvou a PŘÍBORU za památkové rezervace

č. 54/1989 Sb.

Nařízení vlády ČSR o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nař. vlády ČR č. 112/1991 Sb., nař. vlády č. 262/1995 Sb.
a nař. vlády č. 171/1998 Sb.

č. 55/1989 Sb.

Nařízení vlády ČR o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní
památku, ve znění nař. vlády č. 171/1998 Sb.

č. 111/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 112/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR o změně prohlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky, ve znění nař. vlády č. 171/1998 Sb.

č. 404/1992 Sb.

Nařízení vlády ČR o prohlášení území historického jádra města Františkovy
Lázně a území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci

č. 443/1992 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí
s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace

č. 127/1995 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za
národní kulturní památky, ve znění nař. vlády č. 171/1998 Sb. a nař. vlády
č. 336/2002 Sb.

č. 262/1995 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu
České republiky

č. 182/1996 Sb.

Nařízení vlády o vymezení některých kulturních památek a o změně a doplnění
některých právních předpisů

č. 171/1998 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení některých kulturních památek za národní
kulturní památky

č. 147/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČSR, kterou se provádí zák. ČNR č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění vyhl. MK č. 139/1999 Sb. a vyhl. MK
č. 538/2002 Sb.

č. 66/1988 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení území bojiště u Slavkova za
památkovou zónu

č. 475/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhl. MK č. 251/1995 Sb.

č. 476/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR o prohlášení lednicko-valtického areálu na
Jižní Moravě za památkovou zónu

č. 484/1992 Sb.

Částka 5

Částka 5

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 161

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných
obcí a jejich částí za památkové zóny

č. 249/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných
měst a jejich částí za památkové zóny

č. 250/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných
celků za památkové zóny

č. 208/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných
celků za památkovou zónu

č. 157/2002 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní
památky

č. 132/2001 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za
národní kulturní památky

č. 337/2002 Sb.

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 29. 5. 1969 č. j. 8372/69-II/2 o prohlášení
historického jádra města Štramberka za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 24/1969 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 6/1969 (str. 79)

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 10. 9. 1969 č. j. 11.764/69-II/2 o prohlášení
historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 39/1969 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 10/1969 (str. 133)

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 3. 12. 1969 č. j. 15.106/1969-II/2 o prohlášení historického jádra Nového Města nad Metují za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 37/1970 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 2/1970 (str. 5)

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 27. 4. 1970 č. j. 7419/70-II/2 o prohlášení
historického jádra města Telče za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 37/1970 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 7/1970 (str. 62)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 31. 10. 1975 č. j. 17.596/75-VI/1 o prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 30/1975 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 12/1975 (str. 188)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 12. 8. 1976 č. j. 14.266/76-VI/1, kterým
se prohlašuje historické jádro města Třeboně za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 33/1976 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 1/1977 (str. 3)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 10. 5. 1978 č. j. 15.868/78-VI/1, kterým
se prohlašuje historické jádro města Kadaně za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 21/1978 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 7/1978 (str. 83)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 8. 9. 1978 č. j. 15.869/78-VI/1, kterým
se vyhlašuje historické jádro města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 29/1978 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 10/1978 (str. 145)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 27. 10. 1978 č. j. 22.260/78-VI, kterým
se prohlašuje historické jádro města Litoměřic za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 1/1979 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 1/1979 (str. 4)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 12. 1979 č. j. 24.756/79-VI/1, kterým
se historické jádro města Lokte prohlašuje za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 6/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 2/1980 (str. 9)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 19. 3. 1980 č. j. 7096/80, kterým se historické jádro města České Budějovice prohlašuje za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 18/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 4/1980 (str. 41)
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Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 28. 7. 1980 č. j. 13.062/80-VI/1, kterým
se prohlašuje historické jádro města Úštěku za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 32/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 9/1980 (str. 119)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 7. 1980 č. j. 13.603/80-VI/1, kterým
se prohlašuje historické jádro města Moravská Třebová za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 32/1980 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 9/1980 (str. 121)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 6. 10. 1981 č. j. 16.428/81-VIE/1, kterým se prohlašuje historické jádro města Prachatic za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 34/1981 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 11/1981 (str. 189)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 6. 10. 1981 č. j. 16.429/81-VI/1, kterým
se prohlašuje historické jádro města Chebu za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 34/1981 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 11/1981 (str. 191)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 3. 1982 č. j. 7292/82-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Jihlavy za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 13/1982 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 5/1982 (str. 41)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 13. 4. 1982 č. j. 7645/82-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Horšovský Týn za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 13/1982 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 5/1982 (str. 144)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 13. 4. 1982 č. j. 7646/82-VI/1, kterým se
prohlašuje historické jádro města Mikulov za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 13/1982 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 5/1982 (str. 49)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 15. 9. 1983 č. j. 14.442/83-VI/1, prohlášení souborů vinných sklepů „Plže“ v obci Petrov za památkovou rezervaci

(reg.) v částce 30/1983 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 12/1983 (str. 101)

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 21. 12. 1987 č. j. 16.417/87-VI/1 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova
Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle,
Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem
bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, soubor technických památek
Stará Huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický
mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré
Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace

(reg.) v částce 26/1987 Sb.
(publ.) Věstník MŠMT a MK ČSR
sešit 8 - 9 (str. 83)

Instrukce Ministerstva kultury č. j. 3084/97 ze dne 5. 2. 1998, kterou se upravuje postup okresních úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů měst
Brna a Plzně při výkonu státní správy ve věcech památkové péče na území památkových rezervací a památkových zón s dochovanými soubory lidové architektury, ve znění Směrnice Ministerstva kultury č. j. 12279/2002 ze dne 6. 12. 2002

(publ.) v částce 1/1998 a 7/2002
Věstníku vlády ČR pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí

Směrnice Ministerstva kultury č. j. 12871/2000 ze dne 13. 2. 2001, kterou se
upravuje postup okresních úřadů, hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy
a Plzně při označování státem chráněných nemovitých kulturních památek, ve
znění Směrnice Ministerstva kultury č. j. 12279/2002 ze dne 6. 12. 2002

(publ.) v částce 2/2001 a 7/2002
Věstníku vlády ČR pro orgány krajů,
okresní úřady a orgány obcí

III. OCHRANA MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, MUZEA
A GALERIE
Zákon o Národní galerii v Praze

č. 148/1949 Sb.

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona
č. 122/2000 Sb.

č. 71/1994 Sb.

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

č. 122/2000 Sb.

Částka 5
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Vyhláška Ministertva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

č. 275/2000 Sb.

Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

č. 101/2001 Sb.

Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

č. 214/2002 Sb.

Opatření Ministerstva kultury ČR ze dne 14. 4. 1994, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty

(publ.) v částce 22/1994 Sb.

IV. HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY A AUDIOVIZE
Hromadné sdělovací prostředky
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zák. č. 309/2001 Sb.

č. 231/2001 Sb.

Zákon ČNR o České televizi, ve znění zák. ČNR č. 36/1993 Sb., zák. č. 253/1994
Sb., zák. č. 301/1995 Sb., zák. č. 39/2001 Sb. a zák. č. 231/2001 Sb.

č. 483/1991 Sb.

Zákon ČNR o Českém rozhlasu, ve znění zák. ČNR č. 36/1993 Sb., zák.
č. 253/1994 Sb., zák. č. 301/1995 Sb., zák. č. 135/1997 Sb. a zák. č. 192/2002 Sb.

č. 484/1991 Sb.

Zákon ČNR o České tiskové kanceláři

č. 517/1992 Sb.

Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře

č. 597/1992 Sb.

Zákon ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

č. 36/1993 Sb.

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zák. č. 135/1997 Sb.,
zák. č. 231/2001 Sb. a zák. č. 192/2002 Sb.

č. 252/1994 Sb.

Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zák. č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 231/2001 Sb., zák. č. 256/2001 Sb., zák. č. 138/2002
Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 40/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury o způsobilosti k promítání 35 mm filmů

č. 121/1954 Ú. l.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu

č. 233/2001 Sb.

Audiovize
Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,
o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zák.
č. 40/1995 Sb., zák. č. 121/2000 Sb. a zák. č. 132/2000 Sb.

č. 273/1993 Sb.

V. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zák.
č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve
znění zák. č. 89/1990 Sb. a zák. č. 486/1991 Sb.

č. 318/1993 Sb.

Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 121/2000 Sb.

č. 237/1995 Sb.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon)

č. 121/2000 Sb.
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Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva
kultury

č. 386/2000 Sb.

VI. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve
znění zák. č. 16/1990 Sb., zák. ČNR č. 165/1992 Sb., zák. č. 522/1992 Sb. a zák.
č. 3/2002 Sb.

č. 218/1949 Sb.

Zákon o bohosloveckých fakultách

č. 163/1990 Sb.

Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací
a arcibiskupství olomouckého, ve znění zák. č. 338/1991 Sb.

č. 298/1990 Sb.

Zákonné opatření předsednictva ČNR o působnosti orgánů České republiky při
provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

č. 307/1990 Sb.

Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

č. 3/2002 Sb.

Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nař. vlády č. 273/1995 Sb. nař. vlády č. 322/1998
Sb., nař. vlády č. 68/2002 Sb. a nař. vlády č. 586/2002 Sb.

č. 86/1993 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů
náboženství

č. 571/1990 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství, ve znění zák. č. 138/1995 Sb.

č. 452/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

č. 232/2002 Sb.

VII. FINANCOVÁNÍ KULTURY
Zákon ČNR o Státním fondu kultury České republiky

č. 239/1992 Sb.

Zákon ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění zák. č. 273/1993 Sb.

č. 241/1992 Sb.

VIII. VĚCI VŠEOBECNÉ A ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ
Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR,
ve znění pozdějších předpisů

č. 2/1969 Sb.

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

č. 219/2000 Sb.

Zákon ČNR, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

č. 165/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR o zrušení některých předpisů v odvětví kultury

č. 139/1990 Sb.

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 16. 9. 1985 č. j. 12.893/85, kterým se
zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

(reg.) v částce 28/1985 Sb.
(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR
sešit 11-12/1985
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

„Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 2 cm s textem:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 3,5 cm s textem:

Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 115 a k odcizení
došlo dne 4. června 2003.

OBEC JINDŘICHOVICE pod Smrkem
OKRES LIBEREC
Hranatého razítka o rozměrech 4,5 x 1 cm s textem:
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a k odcizení
došlo dne 20. května 2003.

Městský úřad Sokolov
Odbor státní sociální podpory
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 16 a k odcizení
došlo dne 2. června 2003.“
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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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