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3.
SMĚRNICE
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 19 7672004-44 ze dne 4. června 2004
k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky za rok 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví k zabezpečení úkolu vyplývajícího z § 12
odst. 5 písm. o), § 9 písm. a) a § 4 písm. b) zákona č. 564/1990
Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
Čl. 1
Úvod
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zpracují rozbory hospodaření podle osnovy stanovené ministerstvem
a pokynů krajského úřadu souhrnně za školy a školská zařízení, jejichž zřizovateli jsou obce nacházející se v územním
obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a předloží je příslušnému krajskému úřadu.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské
úřady využijí rozbory hospodaření k hodnocení hospodaření
s finančními prostředky ve školství a k opatřením v rámci své

působnosti s ohledem na místní konkrétní podmínky a potřeby školství.
(3) Krajské úřady zpracují a vyhodnotí rozbory hospodaření
podle osnovy stanovené ministerstvem souhrnně za všechny
školy a školská zařízení zřizované územními samosprávnými
celky nacházející se v obvodu jejich působnosti.
(4) Termín předložení rozborů hospodaření za rok 2004
obcemi s rozšířenou působností je stanoven do 30.4.2005, termín zpracování rozborů hospodaření krajskými úřady je stanoven do 31.5.2005.
Čl. 2
Rozbor hospodaření
(1) Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „zpracovatel“) uvede v komentáři souhrn výsledků hospodaření v hodnoceném roce. Zaměří se na hodnocení

Strana 154

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

skutečností, které výrazně ovlivnily hospodaření s důrazem na
použití dotací ze státního rozpočtu. Zvláště vyhodnotí činnost
škol a školských zařízení se speciálním zaměřením.
(2) Zpracovatel uvede výčet jednotlivých typů a stupňů škol
a školských zařízení podle jejich zaměření, které se nacházejí
v oblasti jeho působnosti a jejichž je zřizovatelem.
Čl. 3
Tvorba hospodářského výsledku - Náklady
(1) Zpracovatel provede analýzu čerpání prostředků za rok
2004. Zaměří se na položky, které se nejvýznamněji podílely
na celkové výši výdajů. Důraz se klade na čerpání mzdových
prostředků a s nimi souvisejících výdajů na sociální a zdravotní pojištění a příděly do fondu kulturních a sociálních
potřeb. Dále se zaměří na rozbor provozních výdajů, zejména
spotřeby materiálu, energie, na opravy a udržování a ostatní
služby.

Částka 3

Čl. 6
Použití účelových prostředků
(1) Zpracovatel vyhodnotí čerpání a vypořádání prostředků
z dotací obdržených ze státního rozpočtu.
(2) Zpracovatel vyhodnotí čerpání a vypořádání dotací
z jiných zdrojů, pokud byly poskytnuty.
(3) Hodnocení použití účelových prostředků navazuje na
finanční vypořádání dotací poskytnutých jednotlivými poskytovateli v roce 2004. Hodnocení čerpání finančních prostředků se provede v členění podle číselníku účelových znaků
vydaného Ministerstvem financí.
(4) Zpracovatel provede celkové hodnocení souhrnných
ukazatelů.
(5) Hodnocení čerpání účelových prostředků nezahrnuje
hodnocení čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele.

(2) Zpracovatel vyhodnotí vlivy, které ovlivnily odchylky
skutečného čerpání nákladů od rozpočtovaných ukazatelů
nákladovosti.

(6) Zpracovatel, v případě nedočerpání účelových prostředků v plné výši, uvede důvody nedočerpání těchto prostředků.

(3) Podrobnosti jsou obsaženy v komentáři k Tabulce č. 1
a Tabulce č. 6 v Příloze č. 1.

(7) Podrobnosti jsou obsaženy v komentáři k Tabulce č. 2
v Příloze č. 1.

Čl. 4
Tvorba hospodářského výsledku - Výnosy

Čl. 7
Přímé výdaje na vzdělávání

(1) Zpracovatel uvede výčet všech dotací, které byly
poskytnuty, v členění podle jednotlivých poskytovatelů
a účelu použití.

(1) Zpracovatel se zaměří na položky v Tabulce č. 2 řádek 1
v Příloze č. 1 v členění na platy, ostatní osobní náklady, pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb, ostatní neinvestiční
výdaje a výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

(2) Zpracovatel uvede rozbor příjmů z vlastní činnosti příspěvkových organizací včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech.
(3) Podrobnosti jsou obsaženy v komentáři k Tabulce č. 1
v Příloze č. 1.
Čl. 5
Tvorba hospodářského výsledku – Doplňková činnost
(1) Zpracovatel vyhodnotí přínos doplňkové činnosti škol
a školských zařízení se zaměřením na jednotlivé okruhy činností.
(2) Zpracovatel zaměří rozbor hospodářského výsledku
doplňkové činnosti na možnost dalšího provozování doplňkové
činnosti a zvyšování jejího přínosu do hospodářského výsledku
škol a školských zařízení v dalších letech s cílem růstu podílu
prostředků z vlastní činnosti na disponibilních zdrojích financování školství v rámci možností, které školy a školská zařízení mají k vlastnímu podnikání, aby se tak však nedělo na úkor
kvality vzdělávacího procesu a péče o děti a mládež.
(3) Podrobnosti jsou obsaženy v komentáři k Tabulce č. 1
v Příloze č. 1.

(2) Zpracovatel uvede další jednotlivé tituly dotací, zaměří
se na položky tak, jak jsou jmenovitě uvedeny v Tabulce č. 2
řádek 2 v Příloze č. 1, tj. na jednotlivé tituly dotací podle
jejich účelu použití, jež nejsou zahrnuty v řádku 1.
Čl. 8
Faktory ovlivňující výši čerpání dotací
Zpracovatel uvede a vyhodnotí vlivy, které zapříčinily případné rozdíly mezi výší poskytnutých dotací a jejich skutečným čerpáním, případně faktory, které ovlivnily výši čerpání
dotací s ohledem na jejich strukturu.
Čl. 9
Peněžní fondy
(1) Zpracovatel uvede souhrnné údaje o stavech, tvorbě
a čerpání peněžních fondů a jejich celkové hodnocení.
(2) Zpracovatel uvede komentář k Tabulce č. 3 v Příloze č. 1.
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Čl. 10
Krytí účtů peněžních fondů

Čl. 14
Stav pohledávek a závazků

(1) Zpracovatel uvede souhrnné údaje o krytí peněžních
fondů finančními prostředky a jejich celkové hodnocení.
V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky
uvede v komentáři důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

(1) Zpracovatel uvede celkový objem pohledávek a závazků k 31.12.2004 (z účetnictví) a výčet hlavních položek z celkového počtu.
(2) Zpracovatel provede celkové hodnocení souhrnných
ukazatelů.

(2) Zpracovatel uvede komentář k Tabulce č. 4 v Příloze č. 1.
Čl. 11
Jiné a doplňkové zdroje
(1) Zpracovatel provede celkové hodnocení souhrnných
ukazatelů.
(2) Zpracovatel uvede komentář k Tabulce č. 5 v Příloze č.
1. Analyzuje použití prostředků z doplňkové činnosti a peněžních fondů.
Čl. 12
Počty dětí, žáků a studentů v roce 2004
Zpracovatel vyhodnotí počet žáků s ohledem na potřeby
sestavení rozpočtů a stanovení výše a hodnocení čerpání dotací školám, předškolním a školským zařízením.

(3) Zpracovatel vyhodnotí pohledávky po lhůtě splatnosti,
jak jsou vykázány v Tabulce č. 8 v Příloze č. 1 v členění do 30
dnů, 60 dnů, 90 dnů, do 1 roku a starší 1 roku a vyčíslí dobytné a nedobytné pohledávky, jejich příčiny a návrh řešení.
Zaměří se na nejvýznamnější položky a jmenovitě uvede
dlužníky včetně dlužných částek a způsob, jakým jsou jednotlivé pohledávky po lhůtě splatnosti vymáhány. Uvede souhrnnou částku získanou ze soudních sporů za rok 2004 a výši
výdajů na soudní spory.
Čl. 15
Závěrečné ustanovení
Zpracovatel provede celkové hodnocení hospodaření
s dotacemi ze státního rozpočtu v roce 2004. Analyzuje příčiny případného záporného hospodářského výsledku, pokud byl
vykázán a přijme opatření k nápravě. Provede celkové hodnocení hospodaření v souhrnu s ostatními zdroji.

Čl. 13
Počty zaměstnanců ve školství
(1) Zpracovatel vyhodnotí počty zaměstnanců v členění na
pedagogické a nepedagogické (Tabulka č. 7 v Příloze č. 1).

Čl. 16
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

(2) Zpracovatel provede rozbor počtů pedagogických
zaměstnanců podle jejich zaměření na výuku školních předmětů a podle kvalifikační struktury.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Petra Buzková
v. r.
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Částka 3
Příloha č. 1
k 3. Směrnici Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 19 767/2004-44
ze dne 4. června 2004

Tabulka č. 1: Výkaz zisku a ztráty za rok 2004
Tabulka č. 2: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2004
Tabulka č. 3: Peněžní fondy
Tabulka č. 4: Krytí účtů peněžních fondů
Tabulka č. 5: Prostředky z doplňkové činnosti a prostředky peněžních fondů použité na krytí nákladů hlavní činnosti, nezajištěných prostředky zřizovatele
Tabulka č. 6: Ukazatele nákladovosti v roce 2004
Tabulka č. 7: Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých typech škol v roce 2004
Tabulka č. 8: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2004
Tabulka č. 9: Číselník účelových znaků – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
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Tabulka č. 1
Výkaz zisku a ztráty

Zpracovatel vloží sumář Výkazů zisku a ztráty za rok 2004 za školy, předškolní a školská zařízení zřizované územními samosprávnými celky v okruhu jeho působnosti a označí jej „Tabulka č. 1“.
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Částka 3

Tabulka č. 2
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2004
v Kč
Dotace poskytnuté
všemi poskytovateli
a
Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)

Poskytnuto
k 31.12.2004
1

Použito
k 31.12.2004
2

v tom:
1. přímé výdaje na vzdělávání celkem
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
z toho: DVPP

2. další jednotlivé tituly dotací celkem
(uvedené v číselníku účelových znaků)

Tabulka obsahuje údaje o dotacích. Nezahrnuje příspěvek na provoz od zřizovatele.
Vysvětlivky:
sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 31.12.2004
sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2004
sloupec 3 (vratky účelově nepoužitých dotací) = sl. 1 minus sl. 2
Poznámky:
řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů dotací
řádek 1. - přímé náklady na vzdělávání = součet platů, OON, pojistného, FKSP a ONIV
řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2004
(u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních)
- v této části budou samostatně zúčtovány dotace, které nejsou předmětem
přímých výdajů na vzdělávání.

Vypracoval:

Datum:

Telefon:

Schválil:

Vratky dotací
celkem
3
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Tabulka č. 3
Peněžní fondy
v Kč
Tvorba 2004
Peněžní fondy
organizace

číslo
účtu

Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond
CELKEM

911
912
914
916

Stav k 1.1.2004 Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje
2

3

4

Čerpání Stav k 31.12.2004
5

x

Vypracoval:

Telefon:

Datum:

Odpovídá:

6

Změna stavu
za rok 2004
7(=6-2)
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Částka 3

Tabulka č. 4
Krytí účtů peněžních fondů
v Kč
Název bankovního účtu

Běžný účet
241

rok 2004
Ostatní běžné účty
245

Běžný účet FKSP
243

Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond
CELKEM FONDY

Zpracovatel, v případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky, uvede v textu důvod a navržené opatření k jeho
odstranění.

Vypracoval:

Telefon:

Datum:

Odpovídá:

Částka 3
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Tabulka č. 5
Prostředky z doplňkové činnosti a prostředky peněžních fondů
použité na krytí nákladů hlavní činnosti, nezajištěných prostřednictvím zřizovatele
v Kč
Zdroje jiných a doplňkových prostředků
a jejich použití

Neinvestičních

Investičních

Celkem

1

2

3

Prostředky z doplňkové činnosti
Fond odměn
Rezervní fond
v tom:
- další rozvoj činnosti organizace
- časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
- úhrady případných sankcí za porušení rozpočtové kázně
- úhrada ztráty za předchozí léta
- posílení investičního fondu
Investiční fond
v tom:
- financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků
- úhrady investičních úvěrů nebo půjček
- odvody do rozpočtu zřizovatele, pokud takové odvody uložil
- posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého
majetku zřizovatele, který organizace používá pro svou činnost
Ostatní
Celkem

Prostředky z doplňkové činnosti budou vykázány pouze při použití na krytí ztráty
Poznámka: ř. Ostatní = peněžité dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků
poskytnutých ze zahraničí.

Vypracoval:

Datum:

Telefon:

Odpovídá:
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Částka 3

Tabulka č. 6
Ukazatele nákladovosti v roce 2004

Ukazatel
Náklady celkem (účtová tř. 5)
z toho:
Mzdové náklady (účet 521)
Soc. a zdr. poj. + FKSP
Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby
Ostatní provozní náklady
Počet žáků
Přepočtený počet pracovníků
Náklady celkem na žáka
Mzdové náklady na žáka
Ostatní provozní náklady na žáka
Mzdové náklady na zaměstnance

Řádek
číslo
1

Jednotka
Kč

Rok 2004

2
3
4
5

Kč
Kč
Kč
Kč

6
7

osoby
osoby

ř.1/ř.6
(ř.2+ř.3)/ř.6
ř.5/ř.6

Kč
Kč
Kč

ř.2/ř.7

Kč

Rozpočet

Podrobnější vyhodnocení nákladů v členění podle činností a celkem je v kompetenci zpracovatelů rozborů.

Vysvětlivky:
v ř. 3 - bude uveden součet zdravotního a sociálního pojištění (účet 524) a přídělů do FKSP
vyplývajících ze mzdových nákladů (účet 521).

Poznámky:
k ř. 6 - je v kompetenci zpracovatelů rozborů stanovit, jaký počet žáků bude uveden (fyzický,
přepočtený) i způsob (metodiku) jeho stanovení.
k ř. 7 - „Přepočtený počet pracovníků“ se rovná údaji z ř. 501 stat. výkazu P1-04,
- specifikace pracovníků podle zdrojů financování je v kompetenci zpracovatelů rozborů.

Vypracoval:

Datum:

Telefon:

Odpovídá:

Skutečnost
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Tabulka č. 7
Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých typech škol v roce 2004

Zaměstnanci
MŠ

MŠ spec.

Jednotlivé typy škol a školských zařízení
ZŠ
ZŠ spec.
Stř. školy Učiliště

Celkem
VOŠ

Ostatní

Pedagogičtí
Nepedagogičtí
Celkem

Sloupec „Ostatní“ obsahuje údaje o typech škol a školských zařízení, které nejsou v tabulce uvedeny jmenovitě.

Vypracoval:

Telefon:

Datum:

Odpovídá:
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Částka 3

Tabulka č. 8
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2004

Ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Členění
Dobytné celkem
v tom: do 30 dnů
do 60 dnů
do 90 dnů
do 1 roku
starší 1 roku
Nedobytné celkem
Celkem
z toho v soudním řízení
Částka vymožená soudně

Poznámka:
Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na:
V ř. 2 - od 1 do 30 dnů
V ř. 3 - od 31 do 60 dnů
V ř. 4 - od 61 do 90 dnů
V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku
V ř. 6 - starší 1 roku
V ř. 10 se uvede souhrn částek vymožených soudně v daném roce

Zpracoval:

Datum:

Telefon:

Odpovídá:

Kč
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Tabulka č. 9
Číselník účelových znaků - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

33067
33122
33146
33149
33150
33152
33155
33160
33163
33166
33192
33198
33244
33245
33246
33264
33265
33539
33545
33549
33552
33625
33271
33645
33333
33705
33334
33706
33339

Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj
Program sociální prevence a prevence kriminality
Neinvestiční dotace pro školu Neveklov
Přímé náklady na vzdělávání - kraje
Přímé náklady na vzdělávání - obce
Provozní náklady - kraje
Dotace pro soukromé školy
Projekty romské komunity
Program protidrogové politiky
Soutěže
Spolupráce s francouzskými a vlámskými školami
Příprava na členství v EU
Podpora odborného vzdělávání
Státní informační politika - neinvestice
Integrace cizinců
Evropská jazyková cena
Povodně 2002
Rekonstrukce tělovýchovného areálu Masarykovy ZŠ Litoměřice
Účelové investiční dotace na výzkum a vývoj
Výstavba a obnova sportovních zařízení - program č. 333510, nynější program č. 233510
Výstavba a obnova budov a staveb VŠ - program č. 333310
Státní informační politika – investice
Volnočasové aktivity – neinvestice - místní nestátní neziskové organizace
Volnočasové aktivity – investice – místní nestátní neziskové organizace
Výstavba a obnova budov a staveb základních škol - program č. 333110 - neinvestice
Výstavba a obnova budov a staveb základních škol - program č. 333110 - investice
Výstavba a obnova budov a staveb středních škol - program č. 333210 - neinvestice
Výstavba a obnova budov a staveb středních škol - program č. 333210 - investice
Program podpory vzdělávání národnostních menšin
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Částka 3
Příloha č. 2
k 3. Směrnici Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 19 767/2004-44
ze dne 4. června 2004

Osnova rozboru hospodaření škol, předškolních a školských zařízení pro malé organizace
(výběr malých organizací je v kompetenci krajských úřadů)
(1) Textová část

(a) Tabulka č. 1 Údaje z Výkazu zisku a ztráty
Zpracovatel se zaměří zejména na čerpání mzdových prostředků a s nimi souvisejícími výdaji na sociální a zdravotní pojištění
a příděly do FKSP. Na straně výnosů uvede všechny dotace, které mu byly poskytnuty a provede zúčtování fondů. Tato tabulka má návaznost na Výkaz zisku a ztráty, který se zpracovává podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., v platném znění.
(b) Tabulka č. 2 Zúčtování dotací za rok 2004
Tabulka podává přehled o výši a čerpání všech dotací, které organizace v průběhu hodnoceného roku obdržela s důrazem na
pokrytí a čerpání přímých výdajů na vzdělávání. Zpracovatel zde uvede, kterému poskytovateli byla nevyčerpaná dotace vrácena a v jaké výši.
(c) Tabulka č. 3 Tvorba a užití peněžních fondů
Zpracovatel zhodnotí tvorbu a použití peněžních fondů (§ 29 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) a zda bylo hospodaření s FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP.
(d) Tabulka č. 4 Počet žáků k 30.9.2004
Tabulka má informativní charakter, podává obraz o počtu žáků podle typu škol a zařízení, zpracovatel ji může použít k dalším
detailnějším rozborům.

(e) Tabulka č. 5 Počet zaměstnanců v roce 2004
Tabulka obsahuje údaje o počtu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců a její použití je rovněž širší jako u Tabulky č. 4.
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(2) Tabulková část:

Údaje z Výkazu zisku a ztráty
Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

Tabulka č. 1
v Kč
Celkem

Náklady celkem
z toho: - mzdy
- ostatní osobní náklady
- pojistné, fond kulturních a sociálních potřeb
- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a potřeby
- ostatní provozní náklady
Výnosy celkem
v tom - dotace
- zúčtování fondů
- ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

Zúčtování dotací za rok 2004
poskytnuto

použito

vratka dotace

Tabulka č. 2
v Kč
komu vráceno

Poskytnutá dotace
z toho:
1. přímé výdaje:
a/ platy
b/ ostatní osobní náklady
c/ ostatní ( pojistné + fond kulturních
a sociálních potřeb + ONIV)
2. další dotace celkem

Tvorba a užití peněžních fondů
Stav k 1.1.2004

Tvorba

Použití

Tabulka č. 3
v Kč
Stav k 31.12.2004

Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond
Investiční fond
Celkem

Počet žáků k 30. 9. 2004

Tabulka č. 4

Typ školy
Mateřská škola
Základní škola

Počet zaměstnanců v roce 2004

Tabulka č. 5

Celkem
z toho pedagogických
nepedagogických

Zpracoval:

Telefon:

Datum:

Odpovídá:
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Částka 3

SDĚLENÍ
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ke Směrnici k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení
zřizovaných územními samosprávnými celky za rok 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje:
1) Krajskému úřadu stanovit vztahy ve věcech rozborů hospodaření mezi krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
2) V souladu s pokyny krajských úřadů vytipovat malé
organizace, které zpracují rozbor hospodaření podle zjedno-

dušené Osnovy rozboru hospodaření škol, předškolních
a školských zařízení pro malé organizace, která je Přílohou
č. 2 osnovy.
3) Zaměřit se na rozbor dalších aspektů hospodaření, které
nejsou požadovány směrnicí, zpracovatel je však považuje za
účelné.

I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Václav Pícl
v. r.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. února 2004 č. 126
k realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2003 a její další rozvoj v souvislosti se vstupem České republiky
do Evropské unie
Vláda
I. b e r e n a v ě d o m í
1. realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2003, obsaženou v části III materiálu č.j. 114/04 (dále jen “Koncepce“),
2. analýzu situace a postavení cizinců dlouhodobě žijících
na území České republiky, obsaženou v příloze č. 1 části
V materiálu č.j. 114/04 (dále jen “Analýza“),
3. zprávu Českého statistického úřadu o realizaci Koncepce
výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací
a integrací cizinců na území České republiky, obsaženou
v příloze č. 7 části V materiálu č.j. 114/04;

II. s c h v a l u j e
1. postup při realizaci Koncepce v roce 2004 a její další rozvoj v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské
unie (dále jen “Postup“), obsažený v části IV materiálu
č.j. 114/04 (dále jen “Postup“),

2. návrhy legislativních a praktických opatření ministerstev
v rámci Koncepce v souvislosti se vstupem České republiky
do Evropské unie (návrhy Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), obsažené v příloze č. 2 části
V materiálu č.j. 114/04,
3. plány integrační politiky ministerstev v letech 2004 až
2006 (Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a školství a Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy), obsažené v příloze č. 3 části V materiálu č.j.
114/04 (dále jen “Plán integrační politiky“),
4. uvolnění částky 20 000 tis. Kč na zajištění úkolů vyplývajících z Postupu, a to z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců v roce 2004, v rozsahu, zaměření a způsobem uvedeným v Postupu a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a to do rozpočtové kapitoly
a) Ministerstva práce a sociálních věcí
b) Ministerstva vnitra

7 000 tis. Kč,
4 000 tis. Kč,
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c) Ministerstva zdravotnictví
d) Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy
e) Ministerstva kultury
f) Ministerstva průmyslu a obchodu
g) Ministerstva pro místní rozvoj
h) Českého statistického úřadu

2 500 tis. Kč,
3 000 tis. Kč,
2 000 tis. Kč,
500 tis. Kč,
500 tis. Kč,
500 tis. Kč;

III. u k l á d á
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Ministerstva vnitra a Plán integrační politiky v oblasti působnosti Ministerstva vnitra v souladu s Postupem,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
4. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva
a lidské zdroje a ministru spravedlnosti spolupracovat s ministrem práce a sociálních věcí při plnění úkolů podle bodu II/1
a III/1 tohoto usnesení,

1. ministru práce a sociálních věcí
a) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
b) zřídit komisi ministra práce a sociálních věcí pro přípravu a realizaci politiky vlády v oblasti integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami a zajistit a koordinovat její činnost v souladu s požadavky Postupu,
c) vytvářet podmínky pro prohlubování Analýzy a do její
realizace v souladu s Postupem zapojit i další orgány státní
správy, nestátní neziskové organizace a akademickou obec,
d) zajistit realizaci legislativních opatření v oblasti působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí podle bodu II/2
tohoto usnesení,
e) zajistit realizaci Plánu integrační politiky v oblasti působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí,
f) vytvářet podmínky pro koordinaci aktivit orgánů a institucí při odstraňování problémů při realizaci Koncepce výběru
a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky a pro odstranění problémů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí podle
bodu I/3 tohoto usnesení a v souladu s Postupem,
g) vyzvat sociální partnery Rady hospodářské a sociální
dohody České republiky ke spolupráci při realizaci Postupu,
h) zpracovat a vládě do 31. prosince 2004 předložit materiál o realizaci Koncepce v roce 2004 a jejím dalším rozvoji
v roce 2005 s tím, že součástí tohoto materiálu bude komplexní návrh dlouhodobých legislativních a praktických opatření v rámci Koncepce v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a bude dořešena potřeba a případně
způsob legislativní úpravy výkonu státní správy v oblasti integrace cizinců a jejího výkonu v přenesené působnosti,

5. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministru
průmyslu a obchodu zajistit v oblasti působnosti ministerstev
realizaci
a) legislativních opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení,
b) Plánu integrační politiky,
6. ministryni zdravotnictví upravit návrh legislativních
opatření v oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví, uvedený v bodě II/2 tohoto usnesení a Plán integrační politiky
v oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví podle
Postupu,
7. ministrům kultury a pro místní rozvoj předložit ministru
práce a sociálních věcí
a) v roce 2004 v termínu stanoveném na základě dohody
upravený návrh legislativních opatření v oblasti působnosti
ministerstev a Plán integrační politiky v oblasti působnosti
ministerstev v souladu s Postupem,
b) do 30. dubna 2004 informaci o vybraných projektech
ministerstev na podporu integrace cizinců v roce 2004 v souladu s Postupem,
8. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministrům
průmyslu a obchodu, kultury, pro místní rozvoj a ministryním
zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy
a) provést v rámci ministerstev organizační opatření k zajištění realizace Koncepce v oblasti působnosti ministerstev
v souladu s Postupem a do 29. února 2004 informovat ministra práce a sociálních věcí o přijatých opatřeních,
b) spolupracovat s ministrem práce a sociálních věcí při
plnění a koordinaci úkolů podle bodu II/1 a III/1 tohoto usnesení,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí
c) zajistit plnění úkolů ministerstev v souladu s Postupem,
a) uvolnit finanční prostředky a zajistit jejich převod do rozpočtových kapitol ministerstev podle bodu II/4 tohoto usnesení,
b) spolupracovat s ministrem práce a sociálních věcí při
koordinaci Postupu a při plnění úkolů podle bodu II/1 a III
tohoto usnesení,

9. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministrům
průmyslu a obchodu a ministryním zdravotnictví a školství,
mládeže a tělovýchovy předložit do 15. března 2004 ministru
práce a sociálních věcí informaci o vybraných projektech
ministerstev na podporu integrace cizinců v roce 2004 v souladu s Postupem,

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) předložit do 30. června 2004 ministru práce a sociálních
věcí návrh legislativních opatření v oblasti působnosti

10. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit do
30. dubna 2004 ministru práce a sociálních věcí dopracovaný
návrh plánu studií a výzkumů cizinců a jejich komunit
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z pohledu integrace na území České republiky v letech 2004
až 2006 v souladu s Postupem,
11. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská
práva a lidské zdroje zajistit prostřednictvím Rady vlády pro
výzkum a vývoj odborné posouzení materiálu uvedeného
v bodě III/10 tohoto usnesení v souladu s Postupem;
IV. v y z ý v á
předsedu Českého statistického úřadu, předsedkyni Akademie
věd České republiky, hejtmany, primátora hlavního města Prahy,
primátory statutárních měst, představitele Asociace krajů
a Svazu měst a obcí České republiky, starosty obcí s rozšířenou
působností, sociální partnery Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a představitele nestátních neziskových organizací a účelových zařízení církví ke spolupráci při realizaci
postupů a úkolů podle bodu II/1 a III tohoto usnesení.

Částka 3

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje,
místopředseda vlády a ministr financí,
ministři práce a sociálních věcí, kultury, pro místní rozvoj,
spravedlnosti, průmyslu a obchodu, ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy
předseda Českého statistického úřadu
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
předsedkyně Akademie věd České republiky

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a
v. r.
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USNESENÍ
vlády České republiky
ze dne 17. března 2004 č. 238
o postupu optimalizace právního a ekonomického prostředí pro výkon veřejné správy
orgány územních samosprávných celků
vládě do 31. prosince 2004 návrhy jejich řešení včetně vyčíslení dopadů na veřejné rozpočty,

Vláda
I. s c h v a l u j e postup optimalizace právního a ekonomického prostředí pro výkon veřejné správy orgány územních
samosprávných celků, uvedený v části III materiálu č. j.
265/04;
II. p o v ě ř u j e 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra
koordinovat plnění úkolů orgány státní správy, které souvisejí s optimalizací právního a ekonomického prostředí pro
výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků;
III. u k l á d á
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů zpracovat a předložit 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) do 30. června 2004 přehled aktuálních problémů, které
vznikají při výkonu působností orgány územních samosprávných celků včetně návrhů jejich řešení a vyčíslení dopadů
navrhovaných změn na veřejné rozpočty,
b) do 31. prosince 2004 za účelem snížení administrativního zatížení občanů a zjednodušení správních postupů, souhrnnou analýzu všech působností vykonávaných orgány územních samosprávných celků včetně návrhů řešení a vyčíslení
dopadů navrhovaných změn na veřejné rozpočty,

b) vyhodnotit analýzy všech působností zpracovaných
podle bodu III/1b tohoto usnesení a využít je k vypracování
samostatných návrhů řešení úkolů vyplývajících
z Programového prohlášení vlády a předložit je postupně do
31. prosince 2005 vládě,
c) zpracovat návrh metodiky výpočtu příspěvku na výkon
státní správy pro jednotlivé úrovně výkonu přenesené působnosti včetně návrhu dalšího postupu a předložit jej do 31.
května 2004 místopředsedovi vlády a ministru financí,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí;
IV. d o p o r u č u j e hejtmanům spolupracovat na postupu optimalizace právního a ekonomického prostředí pro
výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků.

Provedou:
členové vlády a
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani

2.1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) vyhodnotit ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních správních úřadů přehled problémů
zpracovaných podle bodu III/1a tohoto usnesení a předložit

1. místopředseda vlády
Mgr. Stanislav G r o s s , v. r.
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MINISTERSTVO VNITRA vydává seznam platných právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí,
aktualizovaný k 31. prosinci 2003.
Předpisy jsou v rámci odvětví, popř. v rámci dílčího úseku, dále členěny na
soupis platných právních předpisů (oddíl A) a soupis směrnic (instrukcí),
tedy interních normativních aktů řízení (oddíl B).
V seznamu jsou užívány tyto zkratky:
Sb.
Sbírka zákonů
Ú.l.
Úřední list
Ú.v.
Ústřední věstník
V.v. ČSR NV Věstník vlády ČSR pro národní výbory
V.v. ČR
Věstník vlády ČR pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí
V.v.
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
A. Úvodem se uvádějí platné právní předpisy, které jsou základními právními
normami pro činnost orgánů krajů a orgánů obcí na všech úsecích spravovaného
odvětví, a to:
Ústava České republiky, změna úst. zák. č. 347/1997 Sb., úst. zák. č. 300/2000
Sb., úst. zák. č. 448/2001 Sb., zák. č. 395/2001 Sb. a zák. č. 515/2002 Sb.

č. 1/1993 Sb.

Usnesení předsednictva o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, změna úst. zák. č. 162/1998 Sb.

č. 2/1993 Sb.

Ústavní zákon ČNR, o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské
Federativní Republiky

č. 4/1993 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech

č. 120/1976 Sb.

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, ve znění sdělení MZV
č. 243/1998 Sb.

č. 209/1992 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Protokolu č. 11 k Úmluvě
o ochraně lidských práv a svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní
ustavený

č. 243/1998 Sb.

Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění
zák. č. 34/1970 Sb., zák. č. 60/1988 Sb., zák. č. 173/1989 Sb., zák. opatř. předs.
ČNR č. 9/1990 Sb., zák. č. 126/1990 Sb., zák. č. 203/1990 Sb., zák. č. 288/1990
Sb., zák. opatř. předs. ČNR č. 305/1990 Sb., zák. č. 575/1990 Sb., zák. č. 173/1991
Sb., zák. č. 283/1991 Sb. a se zřetelem na úst. zák. č. 53/1990 Sb. a ústavní zák.
č. 101/1990 Sb., zák. č. 19/1992 Sb., zák. č. 23/1992 Sb., zák. č. 103/1992 Sb., zák.
č. 167/1992 Sb., zák. č. 239/1992 Sb., zák. opatř. předs. ČNR č. 350/1992 Sb., zák.
č. 474/1992 Sb., zák. č. 548/1992 Sb., zák. č. 358/1992 Sb., zák. č. 359/1992 Sb.,
zák. č. 21/1993 Sb., zák. č. 166/1993 Sb., zák. č. 285/1993 Sb., zák. č. 47/1994 Sb.,
zák. č. 89/1995 Sb., zák. č. 289/1995 Sb., zák. č. 135/1996 Sb. (část), zák.
č. 272/1996 Sb., zák. č. 152/1997 Sb., zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 148/1998 Sb.,
zák. č. 63/2000 Sb., zák. č. 130/2000 Sb., zák. č. 204/2000 Sb., zák. č. 365/2000
Sb., zák. č. 154/2000 Sb., zák. č. 239/2000 Sb., zák. č. 257/2000 Sb., zák.
č. 258/2000 Sb., zák. č. 458/2000 Sb., zák. č. 256/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb.,
zák. č. 47/2002 Sb., zák. č. 219/2002 Sb. a zák. č. 517/2002 Sb.

č. 2/1969 Sb.

Zákon o právu petičním

č. 85/1990 Sb.

Zákon o státní kontrole (platí pouze třetí část - Kontrolní řád), ve znění zák.
č. 166/1993 Sb., zák. č. 148/1998 Sb. a zák. č. 132/2000 Sb.

č. 552/1991 Sb.
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Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zák. č. 331/1993 Sb., zák.
č. 117/1994 Sb., zák. č. 224/1994 Sb., zák. č. 58/1995 Sb., zák. č. 236/1995 Sb.,
nálezu Úst. soudu č. 296/1995 Sb., zák. č. 148/1998 Sb., zák. č. 132/2000 Sb.,
zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 442/2000 Sb. a zák. č. 239/2001 Sb.

č. 166/1993 Sb.

Zákon o Ústavním soudu, ve znění zák. č. 331/1993 Sb., zák. č. 236/1995 Sb.,
zák. č. 77/1998 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 48/2002 Sb.,
zák. č. 202/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 182/1993 Sb.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zák. č. 120/2001 Sb. a zák.
č. 234/2002 Sb.

č. 82/1998 Sb.

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění
zák. č. 164/1999 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 363/2000 Sb.,
zák. č. 30/2000 Sb., zák. č. 60/2001 Sb., zák. č. 322/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb.,
zák. č. 310/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 148/1998 Sb.

Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 309/1999 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zák.
č. 227/2000 Sb. a zák. č. 177/2001 Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 107/2002
Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 310/2002 Sb. a zák. č. 517/2002 Sb.

č. 101/2000 Sb.

Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění zák. č. 273/2001 Sb., zák. č. 320/2001
Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 311/2002 Sb., zák. č. 313/2002 Sb. a zák.
č. 59/2003 Sb.

č. 128/2000 Sb.

Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění zák. č. 273/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb.,
zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 231/2002 Sb., zák. č. 321/2002 Sb., zák. č. 404/2002 Sb.
a zák. č. 229/2003 Sb.

č. 129/2000 Sb.

Zákon o hlavním městě Praze, ve znění zák. č. 145/2001 Sb., zák. č. 273/2001 Sb.,
zák. č. 320/2001 Sb., zák. č. 450/2001 Sb., zák. č. 311/2002 Sb.,zák. č. 312/2002
Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.,

č. 131/2000 Sb.

Zákon o správním řízení (správní řád) ve spojení se zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zák. č. 261/1994 Sb., zák č. 201/1997 Sb., zák.
169/1999 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 227/2000 Sb., zák. č. 226/2002 Sb.
a zák. č. 309/2002 Sb.

č. 71/1967 Sb.

Zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zák. č. 135/1993
Sb., ve spojení s nálezem Ú.s. ČSFR k zák. č. 18/1992 Sb. (uveřejněný v částce
132/1992 Sb.), zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 259/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 94/1990 Sb.

Zákon o přestupcích, ve znění zák. č. 337/1992 Sb., zák. č. 344/1992 Sb., zák.
č. 359/1992 Sb., zák. č. 67/1993 Sb., zák. č. 290/1993 Sb., zák. č. 134/1994 Sb., zák.
č. 82/1995 Sb., zák. č. 237/1995 Sb., zák. č. 279/1995 Sb., zák. č. 289/1995 Sb., zák.
č. 112/1998 Sb., zák. č. 168/1999 Sb., zák. č. 360/1999 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák.
č. 121/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 151/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,
zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 370/2000 Sb., zák. č. 52/2001 Sb., zák. č. 164/2001 Sb.,
zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 265/2001 Sb., zák. č. 273/2001 Sb., zák. č. 274/2001
Sb., zák. č. 312/2001 Sb., zák. č. 6/2002 Sb., zák. č. 62/2002 Sb., zák. č. 78/2002
Sb., zák. č. 216/2002 Sb., zák. č. 259/2002 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák.
č. 311/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 218/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb.
a zák. č. 362/2003 Sb.

č. 200/1990 Sb.

Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na
jiné osoby a Fondu národního majetku České republiky, ve znění zák. č. 285/1991
Sb., zák. ČNR č. 438/1991 Sb., zák. č. 569/1991 Sb., zák. č. 282/1992 Sb., zák.

č. 171/1991 Sb.
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č. 210/1993 Sb., zák. č. 224/1994 Sb., zák. č. 120/1995 Sb., zák. č. 135/1996 Sb.,
zák. č. 104/2000 Sb., zák. č. 211/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 239/2001
Sb., zák. č. 15/2002 Sb., zák. č. 239/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění zák. č. 485/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 114/2000 Sb., zák.
č. 277/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 172/1991 Sb.

Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ú.s. ČSFR ze dne 26. 11. 1992,
vyhlášeného dne 15. 12. 1992 v částce 116/1992 Sb., zák. č. 555/1992 Sb., zák.
č. 254/1995 Sb., ve znění zák. č. 422/2000 Sb., zák. č. 147/2001 Sb., zák.
č. 151/2002 Sb., zák. č. 312/2002 Sb. a zák. č. 309/2002 Sb.

č. 451/1991 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím (v ustanoveních přechodných a závěrečných je v § 20 odst. 1 a odst. 2 uvedena pozdější účinnost některých ustanovení tohoto zákona), ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák.
č. 39/2001 Sb.

č. 106/1999 Sb.

Zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění zák. č. 265/2001 Sb., zák. č. 309/2002
Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 349/1999 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění zák. č. 218/2000 Sb.

č. 360/1999 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zák. č. 493/2000 Sb. (ruší článek 7), zák. č. 141/2001
Sb., zák. č. 187/2001 Sb., zák. č. 320/2001 Sb. a zák. č. 450/2001 Sb.

č. 218/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zák. č. 320/2001
Sb. a zák. č. 450/2001 Sb.

č. 250/2000 Sb.

Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích,
zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě
Praze, ve znění zák. č. 217/2000 Sb., zák. č. 143/2001 Sb. a zák. č. 86/2002 Sb.

č. 132/2000 Sb.

Obchodní zákoník, ve znění zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k zák. č. 4/1993 Sb.), zák. č. 600/1992 Sb., zák. č. 286/1993 Sb., zák.
č. 156/1994 Sb., zák. č. 84/1995 Sb., zák. č. 94/1996 Sb., zák. č. 142/1996 Sb.,
zák. č. 77/1997 Sb., zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 165/1998 Sb., zák. č. 356/1999
Sb., zák. č. 27/2000 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 30/2000 Sb., zák. č. 105/2000
Sb., zák. č. 370/2000 Sb., zák. č. 367/2000 Sb., zák. č. 120/2001 Sb., zák.
č. 239/2001 Sb., zák. č. 353/2001 Sb., zák. č. 501/2001 Sb., zák. č. 15/2002 Sb.,
zák. č. 125/2002 Sb., zák. č. 126/2002 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 308/2002
Sb. a zák. č. 312/2002 Sb.

č. 513/1991 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných skutečností, ve znění nař.
vlády č. 89/1999 Sb., nař. vlády č. 152/1999 Sb., nař. vlády č. 17/2001 Sb., nař.
vlády č. 275/2001 Sb. a nař. vlády č. 403/2001 Sb.

č. 246/1998 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nař. vlády č. 316/1995 Sb. a nař.
vlády č. 309/1996 Sb.

č. 270/1994 Sb.

Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při
zajištování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

č. 364/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušují nař. vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují
pověřené obecní úřady, ve znění nař. vlády č. 315/1995 Sb. a nař. vlády č. 82/1992
Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady

č. 343/2000 Sb.

Částka 3

Částka 3

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 175

Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při
plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu

č. 357/2000 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nař. vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nař. vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na
funkci přednosty okresního úřadu, ve znění nař. vlády č. 428/2002 Sb.

č. 484/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra
č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního
úřadu

č. 327/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních
samosprávných celků

č. 512/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

č. 388/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení
o přestupcích, ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.

č. 231/1996 Sb.

Nález Ústavního soudu ČSFR k ustanovení § 32 odst. 4 zák. č. 367/1990 Sb.,
o obcích

(částka 97/1992 Sb.)

Nálezy Ústavního soudu ČR ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky a nařízení obce:
č. 35/1994 Sb. (částka 12/1994 Sb.)

č. 260/1996 Sb. (částka 78/1996 Sb.)

č. 126/1999 Sb. (částka 47/1999 Sb.)

č. 9/1995 Sb. (částka 3/1995 Sb.)

č. 294/1996 Sb. (částka 88/1996 Sb.)

č. 162/1999 Sb. (částka 55/1999 Sb.)

č. 17/1995 Sb. (částka 5/1995 Sb.)

č. 71/1997 Sb. (částka 24/1997 Sb.)

č. 216/1999 Sb. (částka 75/1999 Sb.)

č. 18/1995 Sb. (částka 5/1995 Sb.)

č. 118/1997 Sb. (částka 42/1997 Sb.)

č. 239/1999 Sb. (částka 81/1999 Sb.)

č. 80/1995 Sb. (částka 17/1995 Sb.)

č. 221/1997 Sb. (částka 78/1997 Sb.)

č. 51/2001 Sb. (částka 18/2001 Sb.)

č. 272/1995 Sb. (částka 71/1995 Sb.)

č. 300/1997 Sb. (částka 100/1997 Sb.)

č. 269/2001 Sb. (částka 103/2001 Sb.)

č. 280/1995 Sb. (částka 72/1995 Sb.)

č. 350/1997 Sb. (částka 115/1997 Sb.)

č. 8/2002 Sb. (částka 4/2002 Sb.)

č. 14/1996 Sb. (částka 5/1996 Sb.)

č. 351/1997 Sb. (částka 115/1997 Sb.)

č. 556/2002 Sb. (částka 193/2002 Sb.)

č. 108/1996 Sb. (částka 35/1996 Sb.)

č. 62/1998 Sb. (částka 26/1998 Sb.)

č. 205/2003 Sb. (částka 73/2003 Sb.)

č. 109/1996 Sb. (částka 35/1996 Sb.)

č. 120/1998 Sb. (částka 41/1998 Sb.)

č. 123/1996 Sb. (částka 38/1996 Sb.)

č. 128/1998 Sb. (částka 43/1998 Sb.)

č. 125/1996 Sb. (částka 38/1996 Sb.)

č. 216/1998 Sb. (částka 75/1998 Sb.)

č. 192/1996 Sb. (částka 57/1996 Sb.)

č. 293/1998 Sb. (částka 102/1998 Sb.)

č. 202/1996 Sb. (částka 60/1996 Sb.)

č. 28/1999 Sb. (částka 12/1999 Sb.)

č. 203/1996 Sb. (částka 60/1996 Sb.)

č. 69/1999 Sb. (částka 27/1999 Sb.)

č. 204/1996 Sb. (částka 60/1996 Sb.)

č. 99/1999 Sb. (částka 36/1999 Sb.)
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B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministerstva vnitra ze dne 28. května 1999 č.j.: VS - 956/99 - 04 jíž se
zrušují některé instrukce ministerstva vnitra ČSR týkající se národních výborů
a jejich organizací a některé instrukce Ministerstva vnitra České republiky týkající se okresních úřadů a orgánů obcí (tato instrukce nabyla účinnosti dnem
14. června 1999. V téže částce V.v. ČR je uveřejněno „Sdělení“ Ministerstva vnitra, které obsahuje seznam směrnic (instrukcí) MV, které zůstaly v platnosti)

(publ.) pod č. 1
v částce 2/1999 V.v. ČR

Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 27. října 2003 č.j.: MS – 1662/4-2003
k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly obcí

(publ.) pod č. 6
v částce 9/2003 V.v.

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA
I. OCHRANA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
A. Platné právní předpisy
Zákon o přestupcích, ve znění zák. č. 337/1992 Sb., zák. č. 344/1992 Sb., zák.
č. 359/1992 Sb., zák. č. 67/1993 Sb.), zák. č. 290/1993 Sb., zák. č. 134/1994 Sb.,
zák. č. 82/1995 Sb., zák. č. 237/1995 Sb., zák. č. 279/1995 Sb., zák. č. 289/1995
Sb., zák. č. 112/1998 Sb., zák. č. 168/1999 Sb., zák. č. 360/1999 Sb., zák.
č. 29/2000 Sb., (zák. č. 151/2000 Sb.), zák. č. 121/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb.,
zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zák. č. 164/2001 Sb., zák. č. 254/2001 Sb., zák.
č. 265/2001 Sb., zák. č. 273/2001 Sb., zák. č. 312/2001 Sb., zák. č. 6/2002 Sb.,
zák. č. 62/2002 Sb., zák. č. 78/2002 Sb., zák. č. 216/2002 Sb., zák. č. 259/2002
Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák. č. 311/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák.
č. 218/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb. a zák. č. 362/2003 Sb.

č. 200/1990 Sb.

Zákon o Policii České republiky, ve znění zák. č. 26/1993 Sb., zák. č. 67/1993
Sb., zák. č. 163/1993 Sb., zák. č. 326/1993 Sb., zák. č. 82/1995 Sb., zák.
č. 152/1995 Sb. a zák. č. 18/1997 Sb. a ve spojení s nálezem Ú.s. č. 186/1997 Sb.
k zák. č. 283/1991 Sb. (uveřejněný v částce 67/1997 Sb.), nález Ú.s. č. 138/1999
Sb., zák. č. 168/1999 Sb., zák. č. 325/1999 Sb., zák. č. 326/2000 Sb., zák.
č. 329/1999 Sb., zák. č. 105/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 361/2000 Sb.
zák. č. 60/2001 Sb., zák. č. 120/2001 Sb., zák. č. 265/2001 Sb., zák. č. 216/2002
Sb., zák. č. 436/2003 Sb. a zák. č. 362/2003 Sb.

č. 283/1991 Sb.

Zákon o obecní policii, ve znění zák. č. 67/1993 Sb., zák. č. 163/1993 Sb., zák.
č. 82/1995 Sb., zák. č. 153/1995 Sb.,zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 311/2002 Sb.
a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 553/1991 Sb.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zák. č. 120/2001 Sb. a zák.
č. 234/2002 Sb.

č. 82/1998 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR
k orgánům obcí a obecní policii

č. 397/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii

č. 88/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení
o přestupcích, ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.

č. 231/1996 Sb.
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II. STÁTNÍ SYMBOLY, ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ
A. Platné právní předpisy
Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zák. č. 176/2001
Sb.

č. 347/1997 Sb.

Zákon o územním členění státu, ve znění zák. č. 69/1967 Sb., zák. č. 29/1968 Sb.,
zák. č. 175/1968 Sb., zák. č. 40/1969 Sb. zák. 41/1969 Sb., ve znění zák. opatř.
před. ČNR č. 126/1971 Sb., zák. opatř. č. 126/1971 Sb. a zák. opatř. č. 248/1990
Sb., § 27 zák. č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zák. č. 147/2000
Sb., zák. č. 108/1995 Sb., zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 36/1960 Sb.

Zákon o státních symbolech České republiky, ve znění zák. č. 154/1998 Sb.

č. 3/1993 Sb.

Zákon o zajišťování obrany České republiky, ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 222/1999 Sb.

Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

č. 352/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým
státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky
nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České
republiky

č. 87/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných
prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel
a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhl. č. 193/2001 Sb., kterou
se mění vyhl. č. 326/2000 Sb.

č. 326/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení území okresů České republiky a území
obvodů hlavního města Prahy

č. 564/2002 Sb.

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A VEŘEJNÉ SBÍRKY
A. Platné právní předpisy
Zákon o právu shromažďovacím, ve znění zák. č. 175/1990 Sb., zák. č. 151/2002
Sb. a zák. č. 259/2002 Sb.

č. 84/1990 Sb.

Zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona
o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zák. č. 135/1993 Sb.,
ve spojení s nálezem Ústavního soudu ČSFR k zák. č. 18/1992 Sb. (uveř. v částce
132/1992 Sb.), zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 259/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 94/1990 Sb.

Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

č. 117/2001 Sb.

IV. MIMOSOUDNÍ REHABILITACE
A. Platné právní předpisy
Zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zák. č. 264/1992 Sb., zák.
č. 267/1992 Sb., zák. č. 133/1993 Sb., zák. č. 115/1994 Sb., zák. č. 116/1994 Sb.,
(k tomu nález Ústavního soudu č. 164/1994 Sb. uveř. v částce 52/1994 Sb.), zák.
č. 107/1995 Sb., zák. č. 2/1997 Sb., zák. č. 134/1997 Sb., zák. č. 78/1998 Sb., zák.
č. 153/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 57/1999 Sb. a zák. 351/1999 Sb.

č. 87/1991 Sb.
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Zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zák. ČNR č. 544/1991 Sb., zák. opatř. předs. ČNR č. 345/1992 Sb.,
zák. č. 133/1993 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 231/1991 Sb.

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu

č. 198/1993 Sb.

Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem

č. 165/1997 Sb.

Nález Ústavního soudu ČR č. 164/1994 Sb. ze dne 12. července 1994 ve věci
návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části
ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve
znění zákonů jej měnících a doplňujících

č. 52/1994 Sb.

V. STÁTNÍ OBČANSTVÍ, MATRIKY A EVIDENCE VÁLEČNÝCH
HROBŮ
A. Platné právní předpisy
Zákon o rodině, ve znění zák. č. 132/1982 Sb., zák. č. 234/1992 Sb., zák.
č. 72/1995 Sb., zák. č. 91/1998 Sb., zák. č. 360/1999 Sb., zák. č. 301/2000 Sb.,
zák. č. 109/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 321/2002 Sb.

č. 94/1963 Sb.

Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zák.
č. 272/1993 Sb., zák. č. 140/1995 Sb., zák. č. 139/1996 Sb., zák. č. 194/1999 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 357/2003 Sb. (úplné znění č. 471/2003 Sb.)

č. 40/1993 Sb.

Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve
znění zák. č. 15/1997 Sb., zák. č. 132/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 41/1993 Sb.

Zákon o Rejstříku trestů, ve znění zák. č. 126/2003 Sb.

č. 269/1994 Sb.

Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 193/1999 Sb.

Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zák. č. 2/2002 Sb., zák.
č. 217/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 519/2002 Sb. a zák. č. 222/2003 Sb.

č. 325/1999 Sb.

Zákon o občanských průkazech, ve znění zák. č. 491/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 328/1999 Sb.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel) (ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6 písm. c), § 13
- § 17, § 25 písm. b), § 26, § 28 bodu 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2003),
ve znění zák. č. 2/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 133/2000 Sb.

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 578/2002 Sb. (úplné znění č. 52/2003 Sb.)

č. 301/2000 Sb.

(zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., ve znění zák. č. 194/1949 Sb. a zák. č. 72/1958
Sb., v rozsahu ustanovení, která nebyla dosud zrušena)
Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými
zástupci nebo konzulárními úředníky

č. 287/1998 Sb.

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin

č. 45/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky

č. 337/1993 Sb.
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Úmluva o naturalisaci mezi Československem a Spojenými Státy (platnost ukončena ke dni 20. 8. 1997, sdělení MZV č. 229/1977 Sb. - platí jen pro potřebu zjišťování občanství ČR)

č. 169/1929 Sb. z. a n.

Úmluva mezi ČSSR a SSSR o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím (platí jen pro potřebu zjišťování státního občanství)

č. 47/1958 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. 8. 1949
na ochranu obětí války

č. 65/1954 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi ČSSR a MLR o úpravě
některých otázek státního občanství (jen pro potřeby zjišťování státního občanství
v době platnosti, tj. od 4. 11. 1960 do 17. 10. 1996)

č. 37/1961 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen

č. 72/1962 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi ČSSR a Polskou lidovou
republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství (platí jen do
20. 5. 2001, dále jen pro potřeby zjišťování státního občanství ČR)

č. 71/1966 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o smlouvě mezi ČSSR a NDR o úpravě dvojího státního občanství (platí jen pro potřebu zjišťování státního občanství)

č. 37/1974 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi ČSSR a BLR o úpravě dvojího státního občanství (jen pro určování státního občanství v době platnosti, tj.
od 4. 5. 1975 do 4. 5. 1995)

č. 61/1975 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi ČSSR a SSSR o zamezení
vzniku dvojího státního občanství

č. 71/1981 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

č. 96/1985 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria
pro prokazování znalostí českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství
České republiky

č. 137/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů
ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu

č. 138/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhl.
č. 230/2001, vyhl. č. 499/2001 Sb. a vyhl. č. 566/2002 Sb.

č. 207/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon
o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

č. 543/2002 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení seznamu smluv sjednaných mezi
bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Německou demokratickou
republikou, které pozbyly platnosti sjednocením Německa dne 3. října 1990

č. 123/1994 Sb.

VI. VOLBY, REFERENDUM, SDRUŽOVÁNÍ, SČÍTÁNÍ LIDU
A. Platné právní předpisy
Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii
a změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších Ústavních zákonů

č. 515/2002 Sb.
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Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zák.
č. 468/1991 Sb., zák. č. 68/1993 Sb., zák. č. 189/1993 Sb., zák. č. 117/1994 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zák. č. 322/1996 Sb.,
zák. č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb.,
zák. č. 104/2001 Sb., zák. č. 170/2001 Sb. a zák. č. 151/20002 Sb.

č. 424/1991 Sb.

Zákon o místním referendu, ve znění zák. č. 152/1994 Sb., zák. č. 132/2000 Sb.
a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 298/1992 Sb.

Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod
č. 243/1999 Sb., zák. č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod
č. 64/2001 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 37/2002 Sb., zák. č. 171/2002 Sb.,
zák. č. 230/2002 Sb. a zák. č. 62/2003 Sb.

č. 247/1995 Sb.

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zák.
č 273/2001 Sb., zák. č. 37/2002 Sb., zák. č. 230/2002 Sb. a zák. č. 309/2002 Sb.

č. 130/2000 Sb.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
zák. č. 230/2002 Sb. a zák. č. 309/2002 Sb.

č. 491/2001 Sb.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

č. 62/2003 Sb.

Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

č. 114/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu, ve znění vyhl. MV č. 173/1994 Sb.

č. 433/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zák. č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhl.
MV č. 401/2002 Sb. a vyhl. MV č. 565/2002 Sb.

č. 152/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhl.
MV č. 401/2002 Sb. a vyhl. MV č. 565/2002 Sb.

č. 59/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zák. č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zák. č. 204/2000 Sb., ve znění vyhl. MV č. 80/2002 Sb.,
vyhl. MV č. 188/2002 Sb., vyhl. MV č. 401/2002 Sb. a vyhl. MV č. 565/2002 Sb.

č. 233/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se určují zastupitelské úřady České
republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhl. MZV č. 100/2002 Sb. a vyhl. č. 143/2003 Sb.

č. 351/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých
zákonů (zákon o provádění referenda)

č. 115/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce
a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb
do Parlamentu České republiky

č. 396/2003 Sb.

Vyhláška o provedení zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů

č. 409/2003 Sb.
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B. Resortní směrnice (instrukce)

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, ve znění směrnice
Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č.j.: 124/123 009/2002

(publ.) pod č. 1
v částce 1/2002 V.v. ČR

VII. SPRÁVNÍ ČINNOSTI
A. Platné právní předpisy
Zákon o občanských průkazech, ve znění zák. č. 491/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 328/1999 Sb.

Zákon 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 zák. č. 217/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 329/1999 Sb.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění zák. č. 2/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 133/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon
o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhl. č. 192/2001
Sb., vyhl. č. 248/2001 Sb. a vyhl. č. 543/2002 Sb.

č. 177/2000 Sb.

B. Resortní směrnice (instrukce)
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 zák.
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

(publ.) v částce 8/2002 V.v. ČR

VIII. SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVNICTVÍ
A. Platné právní předpisy
Zákon o archivnictví, ve znění zák. č. 343/1992 Sb., zák. č. 27/2000 Sb., zák.
č. 120/2001 Sb., zák. č. 107/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 97/1974 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR, o uznávání archiválií za kulturní památky
a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek

č. 101/1974 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím

č. 102/1974 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČSR, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení

č. 117/1974 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR, o státních archivech
a archivech NV

č. 225/1988 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence
při provádění spisové rozluky

č. 362/2002 Sb.
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Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 1, o způsobu vedení evidence archiválií
a skladbě Jednotného archivního fondu v ČSR

Ú.v. částka 1/1975

Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 2, o ochraně a kategorizaci archiválií

Ú.v. částka 1/1975

Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 6, o ukládání archiválií do archivů, ve znění
zák. č. 343/1992 Sb. (zrušen § 13)

Ú.v. částka 5/1975

Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 7, o využívání archiválií, ve znění zák.
č. 343/1992 Sb. (zrušen § 2)

Ú.v. částka 5/1975

Směrnice Ministerstva vnitra č. 6 k rozdělení a předání písemností uložených na
okresních úřadech, jimž neuplynuly skartační lhůty

V. v. částka 5/2002

B. Resortní směrnice (instrukce)
Instrukce Ministerstva vnitra ČSR ze dne 18. července 1977 č.j. Ar/3-2165/77
o způsobu vedení evidence archiválií, publikovaná pod č. 10

Ú.v. částka 4/1977

Instrukce Ministerstva vnitra ze dne 30. června 2002 č.j.: SC – 655/2000 k výkonu některých správních činností vyplývajících ze zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a zák. č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

č. 133/2000 Sb.

Instrukce Ministerstva vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 č.j. VSC/1 - 793/92, o spisové službě, ve znění směrnice MV č.j.: AS/3 – 2375/01 ze dne 17. 8. 2001, publ.
pod č. 6 v částce 6/2001 V.v. ČR a směrnice MF č.j.: VSC/1 – 3618 ze dne 27.
11. 2001, publ. pod č. 7 v částce 8/2001 V.v. ČR

(publ.) pod č. 1
v částce 1/1992 V.v. ČR

IX. POŽÁRNÍ OCHRANA, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
A CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
A. Platné právní předpisy
Zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák.
č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb.
a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 133/1985 Sb.

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zák. č. 590/1992 Sb., zák. č. 10/1993 Sb.,
zák. č. 40/1994 Sb., zák. č. 118/1995 Sb., zák. č. 201/1997 Sb., zák. č. 225/1999
Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 217/2000 Sb., zák. č. 492/2001 Sb., zák.
č. 308/2002 Sb. zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 421/2002 Sb.

č. 143/1992 Sb.

Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění
zák. č. 309/2002 Sb. a zák. č. 362/2003 Sb.

č. 238/2000 Sb.

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění zák. č. 320/2002 Sb.

č. 239/2000 Sb.

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
zák. č. 320/2002 Sb.

č. 240/2000 Sb.

Nařízení vlády ČSR o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nař. vlády ČSR
č. 168/1989 Sb., nař. vlády ČR č. 195/1995 Sb. a nař. vlády č. 497/2002 Sb.

č. 34/1986 Sb.
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Nařízení vlády ČR k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č. 462/2000 Sb.

Nařízení vlády ČR o stanovení pravidel na zapojování do mezinárodních
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad
výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami
na ochranu obyvatelstva, ve znění nař. vlády č. 527/2002 Sb.

č. 463/2000 Sb.

Nařízení vlády ČR k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nař. vlády
č. 498/2002 Sb.

č. 172/2001 Sb.

Nařízení vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě

č. 330/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zajišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků

č. 85/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních
dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

č. 202/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků
požární ochrany, ve znění vyhl. č. 352/2000 Sb.

č. 255/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

č. 87/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro
havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky

č. 383/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 246/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

č. 247/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia
a jeho ukončení ve školách Požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků

č. 277/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 238/2000
Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů

č. 323/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, druhy služeb
zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu,
ve znění vyhl. č. 297/2002 Sb.

č. 324/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhl. č. 429/2003 Sb.

č. 328/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

č. 380/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

č. 498/2001 Sb.

B. Resortní směrnice (instrukce)
Směrnice Ministerstva vnitra č.j. PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001,
kterou se stanoví organizační uspořádání krizového štábu, okresu a obce, jeho
uvedení do pohotovosti a vedení dokumentace, k tomu metodický pokyn

(publ.) pod č. 9
v částce 9/2001 V.v. ČR
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Ministerstva vnitra č.j. PO-4537/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, kterým se
stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce
Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraňováním následků mimořádných událostí,
ve znění sdělení o opravě tiskové chyby uveřejněné ve V.v. částka 7/2003

(publ.) v částce 6/2003 V.v.

X. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
A. Platné právní předpisy
1. Ochrana veřejného pořádku
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 50/1976 Sb.

Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění zák.
č. 168/1999 Sb., zák. č. 247/2000 Sb., zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 12/1997 Sb.

Zákon o pozemních komunikacích, ve znění zák. č. 102/2000 Sb., zák.
č. 132/2000 Sb., zák. č. 489/2001 Sb., zák. č. 256/2002 Sb., zák. č. 259/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 358/2003 Sb.

č. 13/1997 Sb.

Zákon o občanských průkazech, ve znění zák. č. 491/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 328/1999 Sb.

Zákon o cestovních dokladech a o změně zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve
znění zák. č. 217/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 329/1999 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění zák. č. 60/2001 Sb., zák. č. 478/2001 Sb., zák. č. 62/2002 Sb., zák.
č. 311/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 436/2003 Sb.

č. 361/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění vyhl. č. 300/1999 Sb., vyhl. č. 355/2000 Sb., vyhl.
č. 367/2001 Sb. a vyhl. č. 555/2002 Sb.

č. 104/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon
o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhl.
č. 192/2001 Sb., vyhl. č. 248/2001 Sb. a vyhl. č. 543/2002 Sb.

č. 177/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích,
ve znění vyhl. č. 153/2003 Sb.

č. 30/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod

č. 32/2001 Sb.

2. Evidence a jiné správní věci
Zákon o občanských průkazech, ve znění zák. č. 491/2001 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 328/1999 Sb.

Zákon o cestovních dokladech a o změně zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve
znění zák. č. 217/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 329/1999 Sb.

Částka 3
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Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění zák. č. 2/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

č. 133/2000 Sb.

XI. SPRÁVA STÁTNÍCH HRANIC
A. Platné právní předpisy
Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích)

č. 312/2001 Sb.

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zák.
č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 274/2003 Sb.

č. 254/2001 Sb.

Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně státních hranic)

č. 216/2002 Sb.
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Částka 3

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:

Kulatého razítka se státním znakem s textem:

Tří kusů razítek, a to

Městský úřad Bor

kulatého razítka o průměru 30 mm se státním znakem s textem

Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a jeho ztráta byla
zjištěna dne 1. dubna 2004.

OBEC POŠTOVICE
kulatého razítka o průměru 30 mm se státním znakem s textem

Kulatého razítka o průměru 30 mm se znakem města s textem

OBECNÍ ÚŘAD POŠTOVICE

MĚSTO
Doksy

hranatého razítka o rozměru 30 mm x 15 mm s textem

Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 3 a jeho ztráta byla
zjištěna dne 6. ledna 2004.

OBECNÍ ÚŘAD
Poštovice
273 72 p. Šlapanice v Č.
K odcizení došlo dne 7. – 8. března 2004.

Kulatého razítka o průměru 25 mm s textem
OBEC MODŘIŠICE

Dvou kusů razítek, a to

Ke ztrátě došlo dne 6. února 2004.

kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem s textem

Hranatého razítka o rozměru 44 mm x 17 mm s textem

OBECNÍ ÚŘAD
Vranov

OBECNÍ ÚŘAD
Vicenice u Náměště n. Osl.
PSČ 675 71
IČO 00599174

kulatého razítka o průměru 26 mm se státním znakem s textem

Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 1 a jeho ztráta byla
zjištěna dne 12. února 2004.

K odcizení došlo dne 23. března 2004.

OBEC
Vranov

Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem s textem
Kulatého razítka o průměru 20 mm s textem
Městský úřad
Tanvald
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 101 a k jeho ztrátě došlo dne 1. dubna 2004.

Městský úřad
Litvínov
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 3 a bylo odcizeno
dne 1. března 2004.

Dvou kusů razítek, a to
Hranatého razítka s textem
kulatého razítka o průměru 30 mm se státním znakem s textem
MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4302
430 28 Chomutov
(IČO 261891)
Razítko bylo opatřeno rozlišovacím číslem 41 a jeho ztráta
byla nahlášena dne 1. dubna 2004.

OBEC KOBEROVY
hranatého razítka o rozměru 45 mm x 15 mm s textem
OBECNÍ ÚŘAD
Koberovy
468 22 Železný Brod
K odcizení došlo dne 8. března 2004.
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Tří kusů razítek, a to

Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem s textem

dvou kusů kulatých razítek o průměru 25 mm se státním znakem s textem

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

OBEC
Bednáreček

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 53 a k odcizení
došlo dne 14. dubna 2004.

hranatého razítka o rozměru 40 mm x 15 mm s textem

Tří kusů razítek, a to

OBECNÍ ÚŘAD
Bednáreček
IČO: 006 66 874
378 42 Nová Včelnice

kulatého razítka se státním znakem s textem

K odcizení došlo dne 1. března 2004.

kulatého razítka se státním znakem s textem

Šesti kusů razítek, a to

Obec
Babice, okr. Hradec Králové

kulatého razítka o průměru 25 mm s textem

hranatého razítka s textem

Obec Lipina

Obec Babice

kulatého razítka o průměru 35 mm s textem

Odcizení bylo zjištěno dne 20. dubna 2004.

Obecní úřad
Babice, okr. Hradec Králové

Obec Lipina
Hranatého razítka o rozměrech 1,5 x 5 cm s textem
kulatého razítka o průměru 20 mm s textem
Obecní úřad Lipina
hranatého razítka 35 mm x 11 mm s textem

KULTURNÍ A SPOL. STŘEDISKO
277 06 Lužec nad Vltavou
tel.: 315 691 129
IČO 344 494

OBECNÍ ÚŘAD
785 01 Lipina

K odcizení došlo dne 11. května 2004.

kulatého razítka s historickým znakem (vyobrazení koně
s hvězdou a květinou) s textem

Tří kusů razítek, a to
kulatého razítka s textem

LIPPEIN
kulatého razítka s historickým znakem (dva stromy v erbu)
s textem po obvodu

OBEC MEČICHOV
387 36 Mečichov
hranatého razítka s textem

STACHEN.DORF
K odcizení došlo dne 16. března 2004.

Dvou kusů razítek, a to

OBEC MEČICHOV
387 36 Mečichov

dvou razítek pro legalizaci a vidimaci se státním znakem
s textem

kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem s textem
OBEC
Načeradec

OBECNÍ ÚŘAD
Mečichov
K odcizení došlo dne 11. června 2004.

hranatého razítka o rozměrech 37 mm x 10 mm s textem
OBECNÍ ÚŘAD
Načeradec
K odcizení došlo dne 25. února 2004.
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Částka 3

Dvou kusů razítek, a to

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě:

kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem s textem

Služebního průkazu č. 000159 zaměstnance Magistrátního
města České Budějovice, sociálního pracovníka. Průkaz zněl
na jméno Milan Kolář a jeho ztráta byla oznámena dne
10. února 2004.

OBECNÍ ÚŘAD
Vyklantice
kulatého razítka o průměru 35 mm se státním znakem s textem
OBEC
Vyklantice

Stvrzenkového bloku k výběru správních poplatků 46
6202 MFin 6202 vzor č. 1 série Da 2004 čísla 001981002000, opatřeného hranatým úředním razítkem s textem
“Městský úřad živnostenský odbor Bohumín“. Ztráta byla
zjištěna dne 5. dubna 2004.

Razítka byla opatřena rozlišovacím číslem 1 a k odcizení
došlo dne 2. června 2004.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení:
Služebního průkazu č. 004 zaměstnance města Trutnova,
zařazeného do oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Městského úřadu Trutnov. Průkaz zněl na jméno Hana
Balcarová a byl odcizen dne 27. dubna 2004. Nález průkazu
nebo pokus o jeho zneužití je třeba oznámit Městské policii
Trutnov.
Služebního průkazu č. 320901/01, zaměstnance odboru
obecní živnostenský úřad Městského úřadu Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav. Průkaz zněl na jméno Bc. Jitka
Šmerdová a byl odcizen dne 7. února 2004.

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