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SMĚRNICE
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
č. j. MSMT-39867/2018 ze dne 4. ledna 2019,
kterou se mění směrnice č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných
zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu
krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

Odvětví: školství a sport, výzkum, školství a výchova
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle § 170 písm. b) a c) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011
Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., tuto směrnici:

Čl. I
V čl. II odst. 2 směrnice č. j. MSMT-24005/2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy
rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí
s rozšířenou působností, se na konci textu věty druhé doplňuje text „ , v roce 2019 je výše
rezervy nejméně 1,0 % a nejvýše 4,0 %“.

Čl. II
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Náměstkyně ministra:
RNDr. Zuzana Matušková, v. r.
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INFORMACE
K SEZNAMU AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ
Ministerstvo vnitra v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. o) zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), zveřejňuje každoročně seznam
akreditovaných vzdělávacích institucí ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Seznam akreditovaných vzdělávacích institucí, který se čtvrtletně aktualizuje,
je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra na adrese:

http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituciaprogramu.aspx.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto úředních razítek:
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 36 mm s textem:
Město Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
evidenční číslo 2
Ke ztrátě razítka došlo ode dne 5. listopadu 2018.

Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 25 mm s textem:
Město Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
evidenční číslo 2
Ke ztrátě razítka došlo ode dne 5. listopadu 2018.

Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 36 mm s textem:
POLICIE ČR-KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ev. č. 41
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem dne 28. listopadu 2018 a ve dnech
následujících je nutné považovat za neplatné.
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Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto služebního průkazu:
Zaměstnance Městského úřadu Jirkov, odboru sociálních věcí a školství, průkaz je zhotoven
jako zatavená karta (modrý podklad):
 Na přední straně je uvedeno: Průkaz zaměstnance oprávněného k vykonávání
činnosti sociální práce (v souladu s § 63 odst. 3 a § 64 zák. č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění), jméno zaměstnance Mgr. Marková
Jitka, číslo průkazu: *000004, fotografie, funkce: sociální pracovnice MěÚ Jirkov,
platnost průkazu od 2. 1. 2018 po dobu trvání pracovního poměru, podpis vedoucího
zaměstnance a razítko Městský úřad Jirkov, datum vydání 2.1.2018.
 Na zadní straně tento text:
Poučení:
Tento průkaz opravňuje zaměstnance zařazeného do obecního úřadu obce
s přenesenou působností jako sociální pracovník vstupovat na základě souhlasu osoby
do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce:
 v souvislosti s plněním úkolů podle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, v platném znění
 v souvislosti s plněním úkolů podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění
 v souvislosti s plněním úkolů podle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, v platném znění
Ke ztrátě došlo dne 21. prosince 2018.
***
Na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v sekci Legislativa, podsekci Věstníky pro
kraje a obce je zveřejněna databáze ztracených a odcizených úředních razítek (přesný odkaz
http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci.aspx ).

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek obsahuje abecedně (podle oprávněné
osoby) řazený seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena Ministerstvu vnitra
ztráta nebo odcizení. Databáze obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona
č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů,
tedy kulatých razítek s malým státním znakem České republiky. Jsou v ní uvedena úřední
razítka po poslední publikovanou částku Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
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VĚCNÝ REJSTŘÍK
Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
v roce 2018 (ročník 16)
Poř. č. Částka
Usnesení vlády České republiky ze dne 3. ledna 2018 č. 10 o Postupu
1
při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném
respektu v roce 2018
Usnesení vlády České republiky ze dne 3. ledna 2018 č. 11 o Akčním plánu
1
boje s korupcí na rok 2018
Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
1
Sdělení Ministerstva vnitra
1
Věcný rejstřík – Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2017 (ročník 15)
Usnesení vlády České republiky ze dne 27. března 2018 č. 209 o souhrnném
přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu napadeny, se stavem k 1. lednu 2018
Sdělení Ministerstva vnitra

1

Sdělení Ministerstva vnitra – Seznam platných právních předpisů a směrnic
týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci
2017
Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 1
2018, k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva vnitra

2

Směrnice Ministerstva pro místní rozvoj č.j. MMR-12774/2018-81, ze dne 2
25. června 2018, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 9. prosince 2004 č.j. 17020/2004-61 k vyznačování nebezpečných
území z hlediska neřízených plošných výstupů metanu v územně plánovací
dokumentaci pro území ostravsko-karvinské oblasti, uveřejná pod č. 1
v částce 1/2005 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
Usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 401 ke Zprávě
o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017
Sdělení Ministerstva vnitra

4

Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-6629/2018/1203 ze dne 30. srpna 3
2018, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62
970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb
Usnesení vlády České republiky ze dne 15. srpna 2018 č. 516 o Ústředním
plánu obrany státu
Usnesení vlády České republiky ze dne 22. srpna 2018 č. 539 ke Zprávě

5

2

2

3

3
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4
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o stavu romské menšiny v České republice 2017
Sdělení Ministerstva vnitra
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Usnesení vlády České republiky ze dne 10. října 2018 č. 651 o změně
usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123, o zřízení Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí
Usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2018 č. 669
o Implementačním plánu Strategického rámce Česká republika 2030
Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Veverská Bítýška městem

6

Sdělení Ministerstva vnitra

6

6
6

Vydavatel a redakce: Ministerstvo vnitra, 140 21 Praha 4, nám. Hrdinů 3, tel.: 974 816 461,
e-mail: ovs@mvcr.cz, internetová adresa: www.mvcr.cz, https://portal.gov.cz . e-ISSN 25711903. Vychází podle potřeby.

