
Věstník vlády
pro orgány krajů a orgány obcí

Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3

OBSAH

2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských úřadů
při poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích

3. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-53774-1/AS-2014 ze dne 9. července 2014, kterou se zrušuje instrukce
Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. května 1992 čj. VSC/1-793/92, o spisové službě

Usnesení vlády České republiky ze dne 4. června 2014 č. 418 k Základním směrům boje s korupcí na vládní úrovni

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. června 2014 č. 455 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice
za rok 2013

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředního razítka a ztrátě služebního průkazu



SMĚRNICE

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Č. j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014

o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích

Odvětví: lesní hospodářství

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)
stanovuje postup při poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích (dále jen „příspěvek“) podle
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (dále jen
„nařízení vlády“), a při poskytování služeb podle § 46
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „lesní zákon“), pokud se nejedná
o vojenské lesy a lesy na území národních parků a jejich
ochranných pásem.

Oddíl I.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Čl. 1

Evidence žádostí

(1) Žádost o poskytnutí příspěvku (dále jen „žádost“)
zaeviduje krajský úřad ve spisové službě dnem přijetí
v pořadí doručení na podací místo krajského úřadu.

(2) Žádosti doručené v období od 1. ledna do 31. srp-
na a od 1. října do 31. prosince daného roku, ve kterém
je příspěvek požadován, vkládá krajský úřad do
elektronické evidence žádostí v aplikaci předané
ministerstvem (dále jen „evidence“) v pořadí doručení
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení
žádosti. Žádosti doručené na podací místo v období
od 1. září do 30. září daného roku, ve kterém je příspěvek
požadován, vkládá krajský úřad do evidence v pořadí
doručení průběžně, nejpozději však do 10. října daného
roku.

(3) Pokud krajský úřad zjistí, že není místně příslušný
k rozhodnutí o žádosti, žádost bezodkladně postoupí
příslušnému krajskému úřadu a současně o tom uvědomí
žadatele. Má-li krajský úřad, jemuž byla žádost postoupena,
za to, že není místně příslušný, může ji postoupit dalšímu
krajskému úřadu nebo vrátit jen se souhlasem ministerstva.

(4) V případě, že žadatel podá žádost zároveň
i na digitálním nosiči dat, krajský úřad provede kontrolu
údajů uložených na digitálním nosiči dat proti písemné
formě v rozsahu součtů jednotlivých položek v žádosti.
V případě zjištěného rozdílu má přednost písemné znění.

(5) Pokud žadatel podá žádost po termínu stanoveném
nařízením vlády, krajský úřad vloží žádost do evidence
a postupuje podle čl. 4 odst. 2.

Čl. 2

Kontrola náležitostí žádostí

(1) Krajský úřad po vložení žádosti do evidence
provede kontrolu náležitostí žádosti, včetně jejích příloh.

(2) Nemá-li žádost nebo její přílohy předepsané
náležitosti podle nařízení vlády nebo trpí-li jinými
vadami, pomůže krajský úřad žadateli nedostatky
odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění,
poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí
jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.
Neodstraní-li žadatel nedostatky žádosti do stanovené
lhůty, bude žádost zamítnuta. Krajský úřad dále postupuje
podle čl. 4 odst. 2.

(3) Pokud žádost obsahuje veškeré náležitosti podle
nařízení vlády, potvrdí krajský úřad v evidenci
její správnost do 15 kalendářních dnů. V období
od 1. září do 30. září daného roku takto potvrdí krajský
úřad v evidenci správnost žádosti bezodkladně.

(4) Opravy údajů žádostí vložených do evidence
po potvrzení správnosti údajů je možno provést pouze
se souhlasem ministerstva.

Čl. 3
Stanovení výše finančních prostředků

(1) Krajský úřad rozhoduje o poskytnutí příspěvků
neprodleně po 10. říjnu daného roku na základě
ministerstvem stanovené poměrné výše požadovaných
finančních prostředků k proplacení dle jednotlivých
příspěvků v členění podle nařízení vlády.

(2) Krajský úřad rozhoduje o poskytnutí příspěvků
do vyčerpání poměrné výše sdělené ministerstvem podle
jednotlivých příspěvků v členění podle nařízení vlády.

(3) Pokud není poměrná výše požadovaných
finančních prostředků k proplacení dle jednotlivých
příspěvků stanovena, nelze příspěvek poskytnout.

Čl. 4
Rozhodnutí

(1) Krajský úřad vyhotovuje rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku po stanovení poměrné výše požadovaných
finančních prostředků k proplacení ministerstvem. Roz-
hodnutí o poskytnutí příspěvku obsahuje výrokovou část,
odůvodnění a poučení. Součástí výroku rozhodnutí
je sdělení žadateli o případném poměrném krácení výše
příspěvku v souladu s nařízením vlády. Proti rozhodnutí
se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek.
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku nebo jeho změně
krajský úřad vyhotovuje ve 3 stejnopisech. Jeden
stejnopis zašle žadateli, druhý založí do příslušného spisu
a třetí zašle se soupiskou ministerstvu.

(2) Krajský úřad vyhotovuje rozhodnutí o neposkyt-
nutí příspěvku s uvedením důvodů ve 2 stejnopisech.
Rozhodnutí o neposkytnutí příspěvku obsahuje výroko-
vou část, odůvodnění a poučení. Proti tomuto rozhod-
nutí se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek.
Jeden stejnopis zašle žadateli a druhý založí
do příslušného spisu.
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Čl. 5

Vyúčtování a úhrada příspěvku

(1) Dokladem k vyúčtování příspěvku stanoveného
sazbou je rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.

(2) Dokladem k vyúčtování příspěvku stanoveného
podle skutečně vynaložených nákladů je rozhodnutí
o poskytnutí příspěvku a vyúčtování skutečně
vynaložených nákladů žadatelem.

(3) Krajský úřad po vyhotovení rozhodnutí vyhotoví
soupisku plateb a zašle ji ministerstvu, včetně stejnopisu
rozhodnutí, a to nejpozději do 10. prosince daného roku.

Čl. 6

Kontrola úhrady příspěvků
(1) Při kontrole úhrady příspěvků se postupuje podle

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o finanční kontrole“), a podle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „kontrolní řád“).

(2) Předběžnou veřejnosprávní kontrolu provádí
krajský úřad před vydáním rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku v sídle krajského úřadu. Krajský úřad
zkontroluje u všech žádostí, zda byly dodrženy podmínky
stanovené nařízením vlády pro přiznání příspěvku. Údaje
uvedené v žádosti je možné ověřit kontrolou v terénu.

(3) Následnou veřejnosprávní kontrolu provádí
krajský úřad po vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
u příjemce dotace. Krajský úřad kontroluje soulad podané
žádosti a vydaného rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
se skutečným stavem v terénu.

(4) Následnou veřejnosprávní kontrolu provádí
krajský úřad podle plánu kontrol zpracovaného a schvá-
leného ministerstvem.

(5) Krajský úřad zadává výsledky následné
veřejnosprávní kontroly do evidence nejpozději
do 31. prosince daného roku.

Oddíl II.

Služby

Čl. 7

Projednání podnětu
Krajský úřad jedná o možnosti poskytnutí služby

na základě vlastního nebo cizího podnětu. Pokud krajský
úřad rozhodne o vydání předběžného souhlasu
s provedením služby, vloží předběžný souhlas včetně
všech náležitostí do evidence a písemně požádá
ministerstvo o příslib finančního limitu podle rozpočtu
služby. Před přidělením finančního limitu nelze uzavřít
smlouvu s dodavatelem služby.

Čl. 8

Zadávací řízení a uzavření smlouvy

(1) Po příslibu finančního limitu, který je

nepřekročitelný, zahájí krajský úřad zadávací řízení nebo
jiný postup podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o veřejných zakázkách“).

(2) Po ukončení zadávacího řízení nebo jiného
postupu podle zákona o veřejných zakázkách oznámí
krajský úřad ministerstvu částku, která je jeho výsledkem.
Pokud částka nepřekročí stanovený finanční limit, uzavře
krajský úřad s dodavatelem služby smlouvu.

(3) Krajský úřad vyhotovuje smlouvu s dodavatelem
služby ve 3 stejnopisech. Jeden stejnopis zašle dodavateli
služby, druhý založí do příslušného spisu a třetí zašle
ministerstvu k proplacení, popřípadě k první dílčí úhradě.

Čl. 9

Úhrada služeb

Úhrada služby probíhá po kontrole provedení služby
krajským úřadem v objemu a kvalitě a v souladu
s podmínkami stanovenými ve smlouvě.

Čl. 10

Kontrola úhrady služeb

(1) Při kontrole úhrady služeb se postupuje v souladu
se zákonem o finanční kontrole a kontrolním řádem.

(2) Předběžnou veřejnosprávní kontrolu provádí
krajský úřad u všech nabídek v rámci zadávacího řízení
nebo jiného postupu podle zákona o veřejných zakázkách
v sídle krajského úřadu.

(3) Následnou veřejnosprávní kontrolu provádí
krajský úřad po úhradě služby u dodavatele služby.
Krajský úřad kontroluje soulad vynaložených prostředků
podle faktur se skutečností.

(4) Následnou veřejnosprávní kontrolu provádí
krajský úřad podle plánu kontrol zpracovaného
a schváleného ministerstvem.

Oddíl III.

Závěrečná ustanovení

Čl. 11

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se Směrnice Ministerstva zemědělství
č. j. 42328/2002-5030 ze dne 25. března 2003, o postupu
krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků
a služeb na hospodaření v lesích, uveřejněná pod č. 3
v částce 3/2003 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí.

(2) Zrušuje se Směrnice Ministerstva zemědělství
č. j. 46231/2003-5030 ze dne 25. listopadu 2003,
uveřejněná pod č. 2 v částce 2/2004 Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí.

Čl. 12

Účinnost

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

Ministr:

Ing. Marian Jurečka v. r.
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SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA

Čj. MV-53774-1/AS-2014 ze dne 9. července 2014,

kterou se zrušuje instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. května 1992
čj. VSC/1-793/92, o spisové službě

Odvětví: Spisová služba a archivnictví

Ministerstvo vnitra vydává tuto směrnici:

Čl. I

Zrušují se:

1. instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne
25. května 1992 čj. VSC/1-793/92, o spisové službě,

2. směrnice Ministerstva vnitra ze dne 17. srpna 2001
čj. AS/3-2375/01, kterou se mění instrukce Ministerstva
vnitra České republiky ze dne 25. května 1992
čj. VSC/1-793/92, o spisové službě,

3. směrnice Ministerstva vnitra ze dne 27. listopadu 2001
čj. VSC/1-3618/01 2001, kterou se mění instrukce
Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. května
1992 čj. VSC/1-793/92, o spisové službě, ve znění
směrnice Ministerstva vnitra ze dne 17. srpna 2001
čj. AS/3-2375/01.

Čl. II

Účinnost

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

Ministr vnitra:

Milan Chovanec v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 4. června 2014 č. 418

k Základním směrům boje s korupcí na vládní úrovni

Vláda

I. schvaluje Základní směry boje s korupcí na vládní
úrovni, uvedené v části III materiálu č. j. 480/14;

II. ukládá

1. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu zpracovat a předložit vládě do

a) 30. června 2014 návrh Statutu a Jednacího
řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí,

b) 31. října 2014 návrh vládní koncepce boje
s korupcí na léta 2015 až 2017,

c) 30. listopadu 2014 návrh Akčního plánu boje
s korupcí na rok 2015;

2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

III. mění usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39,
o Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014,

ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851,
tak, že se zrušují body III/1c a III/2a,c,d uvedeného
usnesení.

Provedou:

ministr pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu,
ministr vnitra

Na vědomí:

předsedové Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů,
hejtmani, primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
ředitelé krajských úřadů a
Magistrátu hlavního města Prahy

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.
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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. června 2014 č. 455

ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013

Vláda

I. bere na vědomí Zprávu o situaci národnostních
menšin v České republice za rok 2013, uvedenou v části
III materiálu č. j. 618/14;

II. ukládá

1. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu a předsedovi Rady vlády pro národnostní
menšiny zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

2. ministru vnitra navrhnout při nejbližší
novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích,
kterou bude vládě předkládat, změnu ustanovení
§ 29 odst. 2 a ustanovení § 117 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ustanovení § 78 odst. 2 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 78 odst. 2 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zpracovanou v souladu s přílohou 13 zprávy uvedené
v bodě I tohoto usnesení;

III. doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních
měst, starostům obcí s pověřenými obecními úřady a obcí,
v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit
systémové poskytování účelových dotací z veřejných
financí na aktivity příslušníků národnostních menšin
a na podporu integrace příslušníků romské komunity,
ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým
se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací
ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace příslušníků romské
komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Provedou:

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
a předseda Rady vlády pro národnostní menšiny,
ministr vnitra

Na vědomí:

hejtmani,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcíStrana 30 Částka 3



SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.,

o podrobnostech výkonu spisové služby

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:

Malého kulatého razítka o průměru 1,6 cm se státním
znakem a textem:

VOJENSKÝ ÚTVAR 5153
pořadové číslo 26

Razítko je postrádáno od listopadu 2013.

Malého kulatého razítka o průměru 1,6 cm se státním
znakem a textem:

VOJENSKÝ ÚTVAR 3255
pořadové číslo 48

Razítko je postrádáno od března 2014.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředního
razítka:

Hranatého razítka o rozměrech 4,5 x 1,3 cm s textem:

Základní škola a Mateřská škola
Poličná 276
příspěvková organizace
IČO: 71295160

K odcizení razítka došlo dne 25. června 2014.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě služebních
průkazů:

Zaměstnance Města Roudnice nad Labem, identifikační
průkaz interní auditorky je zhotoven v knižní podobě
(bílý podklad), ve složeném stavu o rozměrech 10,2 x 8 cm.
Na přední straně je zobrazen Velký státní znak České
republiky, název „Průkaz zaměstnance města“.
Na druhé straně je uvedeno číslo průkazu: 10/2011, jméno
zaměstnance: Libuše Havlíčková – je zaměstnankyní MěÚ
Roudnice nad Labem, datum narození, číslo občanského
průkazu, fotografie, otisk kulatého razítka č. 1 se státním

znakem a textem Městský úřad Roudnice nad Labem,
datum vydání průkazu.
Na třetí straně tento text: Zaměstnankyně je městem
pověřena prováděním finanční kontroly hospodaření
příspěvkových organizací města. Průkaz zaměstnance
je platný pouze s předloženým občanským průkazem.
Dále je zde otisk kulatého razítka č. 2 se znakem Města
Roudnice nad Labem, podpis starosty města.

Ke ztrátě průkazu došlo dne 31. ledna 2014.

Zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje, průkaz je opatřen fotografií, o rozměrech 7,4 x 10,5
cm s těmito údaji:

Jméno: Ing. Markéta Bínová
Číslo průkazu: 0366
Evid. Číslo: 695
Průkaz je dále opatřen otiskem kulatého úředního razítka
a podepsán ředitelem KHS Středočeského kraje.

Ztráta služebního průkazu byla zaznamenána dne 30. květ-
na 2014.

Statutární město Děčín sděluje, že došlo ke ztrátě
služebního průkaz asistenta prevence kriminality číslo
7041, který je vystaven na jméno Karel Šetelík,
s datem vydání 06. 08. 2012. Průkaz je plastový
o rozměrech 7,5 x 4,5 cm.
Tento průkaz je vlastnictvím statutárního města Děčín,
v případě nálezu se má vrátit na adresu: Statutární město
Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín. V případě
pochybností o pravosti průkazu je možné ověření
na tel. čísle 412 593 304.

Ke ztrátě došlo v průběhu měsíce května 2014.

Státní úřad inspekce práce, průkaz inspektora inspekce
práce, se státním znakem a fotografií, na jméno Ing. Iveta
Eliášová, evidenční číslo průkazu 000903. Rozměr průkazu
je 6,8 x 9,8 cm.

Ke ztrátě došlo dne 29. května 2014.
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Poznámky:
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