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V l á d a

I. mění z důvodu veřejného zájmu cílové dislokace uvede-
né v příloze č. 2 usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663,
k využití administrativních budov v majetku státu, využíva-
ných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády 
z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů
Pardubického kraje, podle přílohy tohoto usnesení; 

II. povoluje podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z § 21 odst.
1 cit. zákona, k převodu budovy čp. 602 na stavební parcele 
č. 826 (ulice L.Váchy), k. ú. Prštné a pozemků, jejichž par-
celní čísla a katastrální území jsou uvedena v bodě 5. přílohy
tohoto usnesení, z vlastnictví České republiky do vlastnictví
města Zlín; 

III. schvaluje ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince
2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise
a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislo-
kace, majetkoprávní změny a konečné dislokace u vybraných
administrativních budov s pozemky tak, jak je uvedeno v pří-
loze tohoto usnesení, s tím, že při uzavírání smluv o bezúplat-
ném převodu vybraných nemovitostí budou respektovány
podmínky uvedené v Příloze č. 2 k usnesení vlády ze dne 
10. prosince 2003 č. 1235, o bezúplatném převodu vybraných
nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností; 

IV. ukládá 

1. místopředsedovi vlády a ministru financí 
a) zabezpečit ve spolupráci s generálním ředitelem Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových realizaci
bodu III tohoto usnesení,

b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí, 

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s místopředsedou vlády a minist-
rem financí a s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových při realizaci bodu III tohoto
usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových

USNESENÍ
vlády České republiky

ze dne 2. června 2004 č. 547

o majetkoprávních změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
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V l á d a

I. bere na vědomí Informaci o plnění usnesení vlády, týkají-
cích se integrace romských komunit a aktivního postupu stát-
ní správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usnesení-
mi k 31. prosinci 2003, obsaženou v části III materiálu č.j.
797/04, s úpravami podle připomínek vlády; 

II. schvaluje třetí aktualizovanou Koncepci romské inte-
grace, obsaženou v části IV materiálu č.j. 797/04 (dále jen
„Koncepce“); 

III. mění 

1. usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686, ke Zprávě
o situaci romské komunity v České republice a k současné
situaci v romské komunitě, ve znění usnesení vlády ze dne 14.
října 2002 č. 1009 a usnesení vlády ze dne 12. března 2003 č.
243, tak, že se 

a. zrušuje bod III/3f, 
b. dosavadní bod III/3g označuje jako III/3f, 

2. přílohu k usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 720,
ke Zprávě o postupu státních orgánů při postihu trestných činů
motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných přízniv-
ci extremistických skupin a o aktivitách extremistických
uskupení na území České republiky v roce 1998 tak, že se 

a. zrušuje část úkolu bod II /7 za slovy trestního řízení,
b. bod II/7 schvaluje ve znění: „7. Průběžně sledovat vyři-

zování trestních věcí s extremistickým podtextem soudy
z hlediska rychlosti a plynulosti trestního řízení“, 

3. usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1145,
k Návrhu opatření k zintenzivnění implementace Koncepce
politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomá-
hající jejich integraci do společnosti tak, že se zrušuje bod
II/2b, 

4. usnesení vlády ze dne 7. dubna 2004 č. 323, k Informaci
o současné situaci v oblasti včasné péče o děti ze sociokultur-
ně znevýhodňujícího prostředí a k Návrhu cílů koncepce včas-
né péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
v oblasti vzdělávání, a to tak, že se zrušuje bod III/b), 

5. přílohu k usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 3,
o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2004
a výhledu na 2. pololetí 2004 tak, že se bod 6 přehledu pláno-
vaných úkolů, jejichž předkladatelem je KVL, schvaluje ve
znění: „6. Třetí aktualizace Koncepce romské integrace“; 

IV. ukládá 

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit
vládě do 31. prosince 2005 zprávu o postupu a průběžných
výsledcích zavádění Národní strategie pro práci Policie České
republiky ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám, 

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy 
a) zajistit průběžné fungování programu podpory romských

žáků středních škol, 
b) předložit vládě do 28. února 200 5 návrh koncepce včas-

né péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího pro-
středí, 

c) do 31. prosince 2004 promítnout do prováděcích předpi-
sů k platným školským zákonům finanční a organizační
opatření podporující inkluzi žáků se specifickými vzdě-
lávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, 

d) předložit vládě do 31. října 2004 návrh programu podpo-
ry romských studentů na vysokých školách, 

3. ministru zdravotnictví zpracovat ve spolupráci s místop-
ředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské
zdroje a vládě do 31. října 2004 předložit návrh zřízení funk-
ce zdravotnického asistenta, 

4. ministru pro místní rozvoj
a) podporovat v rámci Společného regionálního operačního

programu České republiky na léta 2004 – 2006 projekty
zaměřené na revitalizaci lokalit obývaných skupinami
ohrožených sociální exkluzí, 

b) podporovat průběžně v rámci Programu výstavby podpo-
rovaných bytů projekty zřetelně zaměřené na integraci
romských komunit a předložit Radě vlády ČR pro záleži-
tosti romské komunity do 31. prosince 2004 informaci
o plnění, 

5. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva
a lidské zdroje 

a) předložit vládě do 31. července 2004 studii proveditel-
nosti agentury k předcházení sociálního vyloučení v rom-
ských komunitách, 

b) ve spolupráci s předsedou Českého statistického úřadu
a ministrem práce a sociálních věcí zpracovat a vládě
předložit do 30. září 2004 návrh provedení dlouhodobé-
ho (7 let) komplexního terénního sociologického výzku-
mu mapujícího situaci romských komunit v České repub-
lice, v intencích materiálu „Zpráva o návrhu postupu ke
zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských
komunit ve školách, v evidenci úřadů práce a v jiných

USNESENÍ
vlády České republiky

ze dne 16. června 2004 č. 607

k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy 
při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003 a k návrhu třetí aktualizace 

Koncepce romské integrace
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Předseda vlády
PhDr. Vladimír Špidla

v. r. 

institucích“ č.j.: 1329/03, projednaného na zasedání
vlády dne 20. října 2003, 

c) předložit vládě do 28. února 2005 návrh revidované
Koncepce romské integrace a Informaci o plnění usnese-
ní vlády týkajících se integrace romských komunit
a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opat-
ření přijatých souvisejícími usneseními, 

d) zpracovat a předložit vládě do 31. prosince 2004 v sou-
činnosti s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra
a ministrem práce a sociálních věcí návrh novelizace
zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národ-
nostních menšin a o změně některých zákonů, jež
podrobněji upraví působnost krajských úřadů a obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku integrace
příslušníků romských komunit do společnosti, včetně
metodického řízení výkonu státní správy v této oblasti, 

e) zpracovat a předložit vládě do 31. prosince 2004 zprávu
o stavu romských komunit v České republice, 

f) zajistit zveřejnění Koncepce a tohoto usnesení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

6. místopředsedovi vlády a ministru financí zajistit přesu-
nutí částky 10 000 tis. Kč na realizaci programu Podpora rom-
ských žáků středních škol pro rok 2005 z položky Podpora
projektů integrace romské komunity kapitoly Všeobecná
pokladní správa státního rozpočtu do kapitoly 333 –
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

7. ministru práce a sociálních věcí realizovat na místní
úrovni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti cílená opatření
pro uchazeče o zaměstnání z odlišného sociokulturního pro-
středí, tj. zejména pro příslušníky romských komunit; 

V. vyzývá hejtmany, primátora hlavního města Prahy, pri-
mátory statutárních měst, starosty obcí s rozšířenou působ-
ností a představitelé Svazu měst a obcí České republiky
k aktivní účasti při naplňování Koncepce. 

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
místopředseda vlády a ministr financí, 
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, 
lidská práva a lidské zdroje 
a předseda Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské komunity,
ministři zdravotnictví, práce a sociálních věcí, 
pro místní rozvoj, 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
předseda Českého statistického úřadu, 
zmocněnec vlády pro lidská práva 

Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy
primátoři statutárních měst, 
starostové obcí s rozšířenou působností, 
Svaz měst a obcí České republiky 
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1. Základní východiska

1.1. Vláda přistupuje k řešení romských záležitostí ze tří
pohledů – z perspektivy lidských práv, z perspektivy národ-
nostní a z širší perspektivy sociokulturní. Tyto přístupy nejsou
v rozporu, nýbrž se vzájemně doplňují. Redukce romské pro-
blematiky na kterýkoli z nich by byla nežádoucím zkreslením.
Vyváženému pojetí, které bere v úvahu všechna tři hlediska,
odpovídá i struktura poradních orgánů vlády.

1.2. První z těchto perspektiv vyplývá z nutnosti zajistit,
aby všichni občané České republiky, tedy i Romové, mohli
v plné míře a bez jakékoli diskriminace užívat všech indivi-
duálních práv zaručených jim Ústavou, Listinou základních
práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských prá-
vech, jimiž je Česká republika vázána. Z hlediska lidských
práv se romskou problematikou zabývá Rada vlády ČR pro
lidská práva1) jako poradní orgán vlády, který sleduje vnitro-
státní dodržování přijatých a ratifikovaných smluv o lidských
právech, připravuje (v součinnosti s Ministerstvem zahranič-
ních věcí České republiky) zprávy o plnění závazků plynou-
cích z těchto smluv a navrhuje vládě či jednotlivým členům
koncepční kroky směřující k posílení ochrany lidských práv.
Z jednotlivých výborů Rady pro lidská práva se problémům
lidských práv Romů věnuje zejména výbor pro odstranění
všech forem rasové diskriminace, který připravuje antidiskri-
minační opatření na úrovni právní úpravy i aplikace. V menší
míře se romských záležitostí týká i práce dalších výborů Rady
pro lidská práva, například výboru pro práva sociální, hospo-
dářská a kulturní.

1.3. Druhá perspektiva, národnostní, se opírá o specifická
práva příslušníků národnostních menšin, jak jsou definována
v Hlavě III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmlu-
vě o ochraně národnostních menšin, a to včetně práv kolektiv-
ních. Tato specifická práva jsou konkrétně upravena zákonem 
č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
a o změně některých zákonů (dále jen „menšinový zákon“,
novelizován zákonem č. 320/2002 Sb.) Národnostní menšina je
v § 2 odst. 1 tohoto zákona vymezena znaky subjektivními
(“projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za úče-
lem…“) i objektivními (“společenství občanů České republi-
ky…, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným
etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi“). Rovněž
jednotlivá práva garantovaná zákonem i výše uvedenou
Rámcovou úmluvou úzce souvisejí s kulturou, jazykem a sub-
jektivně pociťovanou kolektivní identitou (právo na vzdělávání
v jazyce národnostní menšiny, právo na užívání tohoto jazyka
v úředním styku a před soudy, na rozšiřování a přijímání infor-
mace v tomto jazyce, právo na uchování a rozvoj vlastní kultu-
ry, aj.). Česká republika uznává Romy jako národnostní menši-
nu, která má své zástupce v Radě vlády pro národnostní menši-
ny,2) poradním orgánu vlády pro záležitosti národnostních men-

šin, a může tak vyvíjet „úsilí o zachování a rozvoj vlastní své-
bytnosti, jazyka a kultury“, jak uvádí ustanovení § 2 odst. 1 uve-
deného zákona. V tomto směru se na Romy vztahují stejná práva
jako na kteroukoli jinou národnostní menšinu žijící v České
republice.

1.4. Třetí perspektiva, sociokulturní, vychází z širšího poje-
tí „romské komunity“ obsaženého v důvodové zprávě k usne-
sení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci
romské komunity v České republice a k současné situaci
v romské komunitě. O tuto perspektivu se opírá činnost třetí-
ho z poradních orgánů vlády, Rada vlády ČR pro záležitosti
romské komunity 3). Pojem „romská komunita“ se s pojmem
„romská národnostní menšina“ překrývá jen částečně.
Zatímco definičním znakem příslušníka romské národnostní
menšiny je aktivní vůle být za příslušníka menšiny považován
a společně s ostatními rozvíjet jazyk a kulturu, příslušníkem
romské komunity je de facto každý, koho majorita jako pří-
slušníka této sociálně a etnicky definované skupiny identifi-
kuje. Mnozí z těchto příslušníků romských komunit se ve sčí-
táních lidu nehlásí k romské národnosti a neprojevují aktivní
vůli rozvíjet vlastní jazyk a kulturu. Vědomí své odlišnosti
čerpají spíše ze svého postavení ve společnosti, tj. z toho, že
jsou majoritní společností odmítáni a marginalizováni.
Vzhledem ke své tíživé sociální situaci se mnozí Romové
otázkou své příslušnosti k národnostní menšině ani nezabýva-
jí; přitom však právě tato kategorie sociálně marginalizova-
ných Romů musí být adresátem státní politiky, jež bude řešit
záležitosti spíše sociální (v oblasti zaměstnanosti, sociální
péče a bydlení) než úzce národnostní (rozvoj kultury, jazyka,
národnostního školství). V souladu s výše uvedenou definicí
je i skutečnost, že se příslušníky romské komunity za určitých
okolností stávají též osoby neromského původu, které se do
romského prostředí začlenily a trvale v něm žijí. Přesnější než
pojem „romská komunita“ se přitom jeví použití termínu
v množném čísle, „romské komunity“. Předmětem politiky
vlády jsou totiž i jednotlivé komunity definované jak lokálně,
tak rozdílným původem (např. komunita olašských Romů).
Vláda ve svém přístupu zohledňuje různorodost a stratifikaci
romských komunit a problémů, se kterými se jednotlivé sku-
piny potýkají. To se týká zejména romských žen. 

1.5. Jak uvádí Analýza možností zintenzivnění a zefektivně-
ní práce v zájmu předcházení sociálního vyloučení v rom-
ských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednic-
tvím k tomu určené agentury (dále jen „Analýza sociálního
vyloučení“)4), je sice dlouhodobá a hluboká chudoba považo-
vána za základní a nejfrekventovanější příčinu sociálního
vyloučení, avšak proces sociálního vylučování nelze na tento
aspekt redukovat. Svou odezvu v tomto procesu může najít
i „symbolická exkluze“, tj. přesvědčení většiny o tom, kdo do

KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 

1) Dále jen Rada pro lidská práva (zřízena usnesením vlády ze dne
9. prosince 1998 č. 809)

2) Rada byla zřízena v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 273/2001 Sb.,
o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů. 

3) Nový Statut Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
schválen usnesením vlády č. 100 ze dne 28. ledna 2004 (dříve
Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity). 

4) Usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2002 č.1113 k Analýze
možností zintenzivnění a zefektivnění práce v zájmu předcházení
sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho
důsledků prostřednictvím k tomu určené agentury (str. 3).
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společnosti nepatří, kdo by z ní měl být vyloučen. Podstatnou
roli v procesu vylučování tak sehrávají rovněž předsudky vůči
některým odlišným jedincům skupinám obyvatelstva, zejmé-
na skupinám, které se liší od většinové společnosti svou bar-
vou pleti, původem či kulturou“. 

1.6. V České republice se v praxi sociální vyloučení pře-
krývá s postavením značné části romských komunit, kdy pak
etnický charakter chudoby vytváří kromě závažného sociální-
ho problému rovněž i problém politický. Tento problém se
každoročně v minulých letech projevoval při růstu žádostí pří-
slušníků romských komunit o přiznání postavení uprchlíka ve
Velké Británii a další státech, jak zřetelně prokázala Analýza
důvodů vedoucích příslušníky romské komunity k emigraci
z ČR 5) (dále jen „Analýza romské emigrace“). Současně roste
– podle dostupných údajů – též počet příslušníků romských
komunit ze Slovenské republiky, kteří migrují do ČR a usazu-
jí se většinou právě v lokalitách ohrožených sociálním vylou-
čením. Tato skutečnost se projevila mj. při evakuacích pří-
slušníků romských komunit v průběhu povodní v srpnu 2002.
Roste i počet slovenských občanů žádajících o přiznání posta-
vení uprchlíka v ČR 6). 

1.7. Přes základní rozdělení přístupu k romským záležitos-
tem na lidskoprávní, národnostní a sociokulturní je pochopi-
telné, že v řadě oblastí se nejméně dvě z těchto perspektiv pro-
línají. Např. v otázkách školství či zaměstnanosti se řešení
sociálních problémů spojuje s obecnou ochranou lidských
práv, zejména s ochranou před diskriminací. Samo pojetí inte-
grace příslušníků romských komunit jako politiky vlády pak
spojuje dva imperativy, překonání sociálního vylučování
a snahu o zachování romské kulturní identity. Integraci pří-
slušníků romských komunit do české společnosti a zabránění
jejich dalšímu sociálnímu vylučování považuje vláda za nalé-
havý úkol, který se musí odrazit ve vládní politice. 

1.8. Ztráta romské identity, kultury a jazyka nesmí předsta-
vovat podmínku začlenění Romů do české společnosti.
Integrací je zde myšleno plnohodnotné začlenění Romů do
společnosti, které jim umožní, aby si volili, která kulturní
specifika a odlišnosti si přejí zachovat. Proto je základním
postojem vlády při její politice vůči příslušníkům romských
komunit respekt k romství, jeho tradicím a kultuře.

1.9. Listina základních práv a svobod zakazuje všechny
způsoby nátlaku směřující k odnárodňování, ke ztrátě vlastní
kultury a jazyka, a to včetně způsobů nepřímých. Integraci je
proto nutno odlišit od asimilace, tedy odnárodnění a plného
kulturního přizpůsobení Romů majoritní společnosti. Každý
jednotlivec se sice může pro asimilaci rozhodnout, ale taková
volba musí být svobodná; nikomu v ní nelze bránit, avšak
nesmí k ní být ani nucen. I když také asimilační cesta může
vést k plnohodnotnému občanství, je vláda přesvědčena, že by
bylo kulturní ztrátou pro celou společnost, kdyby se asimila-
ce stala pro všechny Romy řešením. Případná kolektivní asi-

milace Romů by vždy musela vyvolávat podezření, že je způ-
sobena neochotou či neschopností majoritní společnosti při-
jmout Romy při zachování jejich kulturní identity. 

1.10. Koncepce romské integrace je plně slučitelná s proce-
sem emancipace, tj. nalézání a upevňování vlastní kulturní
identity, který se mezi Romy již rozvíjí. Vychází z přesvědče-
ní, že čím více se budou Romové cítit Romy, tím budou svo-
bodnějšími a odpovědnějšími občany. Svými opatřeními bude
vláda sledovat, aby emancipačnímu úsilí Romů nebyly ve spo-
lečnosti kladeny překážky a aby bylo naopak podporováno
(podobně jako úsilí jiných emancipujících se skupin).
Emancipace jako taková je ovšem výsledkem svobodného roz-
hodnutí Romů samotných, nikoli výsledkem politiky vlády.

1.11. Vláda uznává také evropský rozměr romské emanci-
pace. Respektuje i politický názor, že ti Romové, kteří se
považují za příslušníky evropského (či světového) romského
národa, mají právo být takto přijímáni. Sdílení tohoto politic-
kého názoru se ovšem nekryje s definicí romských komunit
a patrně ani s tím, kteří Romové se hlásí k romské národnosti
anebo projevují vůli být považováni za příslušníky romské
národnostní menšiny.

1.12. Ve snaze dosáhnout bezproblémového soužití mezi
majoritní společností a romskými komunitami přijímá vláda
takovou koncepci, jež směřuje k nápravě křivd spojených se
staletími diskriminace a škod způsobených před rokem 1989
politikou vynucované asimilace. Současně je vláda připrave-
na čerpat ze všech pozitivních zkušeností, které byly v minu-
losti získány, a využít je při naplňování vládního programu.
Hlavním cílem je dosažení bezkonfliktního soužití příslušníků
romských komunit s ostatní společností. Jako dílčí cíle je
vytýčeno šest priorit:

a) odstranění vnějších překážek, které brání začlenění pří-
slušníků romských komunit do společnosti, tedy přede-
vším odstranění všech forem diskriminace jednotlivců
i celých skupin vymezených rasou, barvou pleti, národ-
ností, jazykem, příslušností k národu či etnické skupině
(viz kap. 3.)

b) pomoc při odstraňování vnitřních překážek, které brání
začlenění příslušníků romských komunit do společnosti,
tedy především odstranění handicapu ve vzdělání a kva-
lifikaci (viz kap. 4.); 

c) zlepšení sociální úrovně příslušníků romských komunit,
tedy především snížení jejich nezaměstnanosti, zlepšení
bytové situace a následně zdravotní situace (viz kap. 4.),
předcházení sociálnímu vyloučení v romských komuni-
tách a odstraňování jeho důsledků (viz kap. 8.);

d) zajištění rozvoje romské kultury a romského jazyka (viz
kap. 5.);

e) vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž
příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti,
národností, jazykem či příslušností k národu není důvo-
dem k odlišnému posuzování jednotlivce a zacházení
s ním (viz kap. 6.);

f) zajištění bezpečnosti příslušníků romských komunit (viz
kap. 7.).

1.13. V souvislosti se vstupem ČR do EU se vláda zavazuje
využít všechny nové a dostupné prostředky napomáhající
k sociálnímu začleňování příslušníků romských komunit.

5) Informace o analýze důvodů vedoucích příslušníky romské
komunity k emigraci z České republiky, projednána na zasedání
vlády dne 13. listopadu 2002 (Čj. : 7810/02 – KRP)

6) Dle statistického přehledu odboru azylové a migrační politiky
MV ČR, v roce 2000 to bylo 723 žadatelů o azyl ze SR, v roce
2001 to bylo 388 žadatelů, v roce 2002 to bylo 843 žadatelů
a v roce 2003 1055 žadatelů, 
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V této souvislosti budou všechny její aktivity odpovídat
Společnému memorandu o sociálním začleňování, podepsané-
mu 18. prosince 2003 v Bruselu mezi ministrem práce a soci-
álních věcí ČR a komisařkou EU pro oblast zaměstnanosti
a sociální záležitosti, a Národnímu akčnímu plánu pro sociální
začleňování, za který odpovídá Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Vláda podpoří zavedení takových mechanismů, jež zaru-
čí využití strukturálních fondů EU (obzvláště pak Evropského
sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje) na
podporu programů směřujících k sociálnímu začleňování pří-
slušníků romských komunit, včetně jejich využití pro výzkum-
né a evaluační studie hodnotící současnou situaci romských
komunit v ČR a dopad programů financovaných ze strukturál-
ních fondů EU na příslušníky romských komunit. 

1.14. Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské
komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti (dále
jen „Koncepce“), v níž jsou tyto priority obsaženy, přijala
vláda svým usnesením č. 599 ze dne 14. června 2000, její první
aktualizaci usnesením ze dne 23. ledna 2002 č. 87 a druhou
aktualizaci usnesením ze dne 12. března 2003 č. 243. Třetí
předkládaná aktualizace k 31. květnu 2004 odráží vývoj situa-
ce od doby schválení druhé aktualizace Koncepce, tj. přede-
vším dopady dokončené reformy veřejné správy, zkušenosti
s rozvojem jednotlivých programů, legislativní změny v oblas-
ti antidiskriminačních opatření, závěry Společného memoran-
da o sociálním začleňování a mimo to odráží také očekávaný
vývoj v oblasti sociálního začleňování po vstupu ČR do EU.
Tato aktualizace také odráží priority mezinárodních dokumen-
tů a závazků, které ČR v mezidobí přijala, a to zejména priori-
ty Dekády romské inkluze a Akčního plánu OBSE pro Roma
a Sinti. Protože však objektivní okolnosti (reforma veřejné
správy, vstup do EU) zásadně mění možnosti praktické imple-
mentace Koncepce, byla v roce 2003 zahájena práce na její
důkladné revizi, jež bude předložena v roce 20057).

1.15. Pojem integrace příslušníků romských komunit se od
roku 2002 stává součástí právního řádu České republiky. Tato
změna se odehrála v souvislosti s reformou veřejné správy
a dotýká se činnosti samospráv, tj. zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
zákona č. 273/2001 Sb., a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Jde o novelizaci
menšinového zákona (č. 273/2001 Sb.) zákonem č. 320/2002
Sb., v následujícím znění: 

§ 7 Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvo-
du plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající inte-
graci příslušníků romské komunity do společnosti.
§ 8 Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém
správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv pří-
slušníků romské komunity a integraci příslušníků romské
komunity do společnosti.

2. Institucionální zajištění romské integrace

2.1. Na integraci příslušníků romských komunit se význam-
ně podílejí dva výše uvedené poradní orgány vlády – Rada
vlády ČR pro záležitosti romské komunity a Rada vlády ČR

pro národnostní menšiny. Na jednotlivých ministerstvech dále
působí speciální odborné orgány, zejména pracovní komise
ministra práce a sociálních věcí. Součástí institucionálního
zajištění na lokální úrovni jsou romští poradci a asistenti,
jakož i koordinátoři romských poradců na krajských úřadech.
V širším slova smyslu patří k institucionálnímu zajištění
i další romští profesionálové zaměstnávaní státem či samos-
právou, tj. vychovatelé–asistenti učitele. Analýza sociálního
vyloučení prokázala nedostatečnost dosavadního institucio-
nálního zajištění; za hlavní nedostatek označila faktickou
absenci nástrojů k ovlivňování přístupu samospráv k rom-
ským komunitám. Nutnost institucionálního posílení romské
integrace potvrzuje také Společné memorandum o sociálním
začleňování 8).

2.2. Rada vlády pro záležitosti romské komunity

2.2.1. Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity (do
19. prosince 2001 Meziresortní komise pro záležitosti romské
komunity – dále jen „Meziresortní komise“), jakožto poradní,
iniciativní a koordinační orgán vlády pro otázky spojené
s postavením Romů v české společnosti, byla zřízena usnese-
ním vlády ze dne 17. září 1997 č. 581 o zřízení Meziresortní
komise pro záležitosti romské komunity. Předsedou Rady je
člen vlády. Členy Rady jsou: zmocněnec vlády ČR pro lidská
práva, náměstci dvanácti ministrů a čtrnáct představitelů rom-
ských komunit. Kancelář Rady je zřízena při Úřadu vlády ČR
a skládá se z tajemníka Rady a pěti pracovníků. 

2.2.2. V letech 2000–2003 se Rada věnovala mezi jinými
tvorbě a administraci dotačních programů položky Podpora
projektů romské integrace kapitoly Všeobecná pokladní správa
státního rozpočtu. Z těchto programů se vyvinuly dva specific-
ké programy: program terénní sociální práce a program podpo-
ry romských žáků středních škol. Oba tyto programy byly do
roku 2002 administrovány přímo kanceláří Rady; od roku 2003
program podpory romských žáků středních škol administruje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2003 se
Rada stále častěji zabývá negativním přístupem samospráv
k integraci romských komunit a využívá všech dostupných
(bohužel však nedostatečných) prostředků k tomu, aby motivo-
vala samosprávy k pozitivnímu přístupu k integraci romských
komunit. Rada se také stále častěji potýká s nedostatkem rele-
vantních a validních informací o situaci romských komunit.

2.2.3. Protože se dosud neprosadilo pověření či vytvoření
nového nástroje pro aktivní ovlivňování samospráv, původně
navrhované jako součást Analýzy sociálního vyloučení, zůstá-
vá Rada pro nejbližší období hlavní formou institucionálního
zajištění záležitostí romských komunit a jejich integraci. Jako
poradní orgán vlády však není a patrně ani nemůže být opti-
málně vybavena (působností, prostředky ani personálně)
k tomu, aby byla partnerem samosprávám, jež mají být nabíd-
kou služeb a zdrojů pozitivně motivovány k realizaci inte-
gračních řešení. Jako vhodnější řešení se proto jeví přenesení
realizace integračních programů na agenturu působící v oblas-

7) Tato potřeba byla plně vyjádřena na zasedání Rady vlády ČR pro
záležitosti romské komunity 25. června 2003. 

8) V Memorandu se uvádí, že „pro urychlení integrace Romů do spo-
lečnosti je třeba založit agenturu, jejímž cílem bude realizace pro-
gramů směřujících k integraci příslušníků romských komunit
a dále předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách
a odstraňování jeho důsledků s využitím strukturálních fondů EU.“
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tech náležících do působnosti různých resortů, celorepubliko-
vě, ale na lokální úrovni.

2.3. Rada vlády pro národnostní menšiny 

2.3.1. Rada vlády pro národnostní menšiny, jež navazuje na
předchozí Radu pro národnosti, byla zřízena v souladu s § 6
odst. 3 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národ-
nostních menšin a o změně některých zákonů (menšinový
zákon). Statut Rady vlády pro národnostní menšiny, schvále-
ný usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034, o zřízení
Rady vlády pro národnostní menšiny, mj. stanoví, že členy
této Rady jsou vedle zástupců orgánů veřejné správy zástupci
jedenácti národnostních menšin. Podobně jako slovenská
a polská menšina mají i Romové v Radě vlády pro národnost-
ní menšiny tři zástupce. 

2.3.2. Jedním z klíčových výsledků činnosti Rady vlády pro
národnostní menšiny je vznik Nařízení vlády č. 98/2002 Sb.,
kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze
státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních men-
šin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.
Zmocnění k vydání tohoto nařízení vyplývá z menšinového
zákona. Nařízení systémově zajišťuje dotační politiku státu se
zaměřením na vytváření podmínek pro naplňování práv
národnostních menšin. Týká se podpory uchování, rozvoje
a prezentace kultur národnostních menšin, rozšiřování a přijí-
mání informací v jazycích národnostních menšin (mj. vydá-
vání národnostního tisku), vzdělávání v jazycích národnost-
ních menšin a multikulturní výchovy a zvláště podpory inte-
grace romských komunit. Konkrétně ve vztahu k Romům jde
nejen o zajištění standardních dotačních programů, jaké vyu-
žívají všechny národnostní menšiny, ale i o podporu programu
vyrovnávání podmínek romských komunit v oblasti vzděláva-
cí a sociální s důrazem na zamezení společenského vylučová-
ní romských komunit a zajištění spoluúčasti Romů při zavá-
dění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění
a tolerance ve společnosti, poznání historie a tradic romské
kultury a zlepšení komunikace mezi majoritní společností
a romskými komunitami. 

2.4. Odborné orgány jednotlivých ministerstev

2.4.1. Komise ministra práce a sociálních věcí k realizaci
opatření na podporu zaměstnanosti obtížně umístitelných sku-
pin na trhu práce se zřetelem na příslušníky romské komunity
(dále jen „Komise ministra práce a sociálních věcí“) vznikla
příkazem ministra práce a sociálních věcí č. 4/1998. Komise
zabezpečuje jako poradní orgán ministra především plnění
úkolů plynoucích z usnesení vlády ze dne 23. června 1999 č.
640 o opatřeních na podporu osob obtížně umístitelných na
trhu práce (se zřetelem na příslušníky romské komunity),
Národního plánu zaměstnanosti, a dalších usnesení vlády
k této problematice. 

2.4.2. Potřeby kulturních aktivit národnostních menšin rea-
lizuje v působnosti Ministerstva kultury Poradní sbor I.
náměstka ministra pro otázky národnostní kultury. Členy
poradního sboru jsou zástupci národnostních menšin, včetně
zástupce romské menšiny. Pro oblast integrace romské komu-
nity byl následně zřízen z pokynu Rady vlády pro záležitosti
romské komunity samostatný Poradní sbor I. náměstka 

ministra pro integraci romské komunity. Členy poradního
sboru jsou romští zástupci z Rady vlády pro záležitosti romské
komunity a nezávislí odborníci – romisté. Oba poradní sbory
plní mj. funkci výběrové dotační komise pro vyhodnocování
projektů přihlášených do výběrových dotačních řízení v pří-
slušných programech.

2.4.3. V oblasti vzdělávání dětí a mládeže příslušníků
národnostních menšin působí Poradní skupina pro otázky
národnostního školství, která je poradním orgánem ministry-
ně školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním cílem poradní
skupiny je zajišťovat koordinaci postupů v oblasti vzdělávání
národnostních menšin na základních a středních školách. 

2.4.4. O zajištění bezpečnosti příslušníků romských komu-
nit usiluje Pracovní skupina Rady vlády pro záležitosti rom-
ské komunity pro oblast vnitra a Policie ČR, která působí při
Ministerstvu vnitra . Pracovní skupinu v současné době tvoří
25 stálých členů: 14 romských koordinátorů krajských úřadů,
8 pracovníků Ministerstva vnitra a Policie ČR a 3 zástupci
Rady vlády. 

2.5. Romští poradci a asistenti, krajští koordinátoři 

2.5.1. Romští poradci a asistenti byli ustaveni na okresních
úřadech podle usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686, ke
Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k sou-
časné situaci v romské komunitě. K 1. lednu 1999 bylo rom-
skými poradci obsazeno všech 73 okresů České republiky,
přičemž asi polovinu těchto poradců tvořili příslušníci romské
komunity. Romští poradci vykonávali svou funkci dílem
v kanceláři přednosty, dílem na sociálních odborech okresních
úřadů, i když původním záměrem bylo, aby působili výlučně
v kancelářích přednostů. 

2.5.2. Ukončením činnosti okresních úřadů k 31. prosinci
2002 byla většina jejich romských poradců a asistentů delimi-
tována na obce s rozšířenou působnosti. V současné době
v naprosté většině případů byla agenda romského poradce na
pověřené obci spojena s jinými, často nesouvisejícími agen-
dami, anebo byl naplňováním romské integrace pověřen dosa-
vadní pracovník obce s několika jinými agendami. Řada rom-
ských poradců byla propuštěna, někteří delimitaci odmítli
a další odešli po krátké době výkonu kumulované funkce.
Podle dostupných informací se zdá, že mnohé pověřené obce
tuto agendu svěřily vybraným pracovníkům jen formálně,
nebo dokonce ani neurčily pracovníka, který ji bude mít na
starosti. Lze konstatovat, že souvislá síť romských poradců
pokrývající celé území státu byla do značné míry rozdrobena.
Tím, že zřízení funkce romského poradce a asistenta není ulo-
ženo zákonem, nelze ani obce přimět k tomu, aby takové pra-
covníky zaměstnaly. Vláda by tudíž měla usilovat o to, aby
tuto problematiku řešil zákon o obcích. 

2.5.3. Zákonem 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
byla zřízena funkce krajského romského koordinátora. Proces
jmenování krajských koordinátorů romských poradců byl
dovršen; ve všech krajích byli koordinátoři v průběhu let
2002–2003 jmenováni. I když funkce romského krajského
koordinátora za krátkou dobu své existence získala poměrně
značný význam, zůstává problémem jak kumulace agendy, tak
i nejednotné zařazení krajských koordinátorů v rámci kraj-
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ských úřadů a neexistence metodického vedení koordinátorů
ústředním orgánem státu (jde hlavně o celoživotní vzdělávání
a standardizaci výkonu profese po reformě veřejné správy).
Není jednoznačně určeno, který orgán státní správy odpovídá
za metodické vedení krajských koordinátorů. V zájmu stabili-
zace funkce krajských koordinátorů bude nutno dále tuto
funkci posilovat v jednáních se samotnými hejtmany a ředite-
li krajských úřadů. 

2.6. Výbory pro národnostní menšiny

Výbory pro národnostní menšiny byly dosud ustaveny na
úrovni obcí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, na úrovni krajů zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a hlavního města Prahy zákonem č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Antidiskriminační opatření

3.1. Vláda považuje úsilí o odstranění rasové diskriminace
ve všech oblastech života za nezbytnou součást snahy o vybu-
dování právního řádu demokratické společnosti, založené na
důsledném dodržování lidských práv. Toto úsilí se pochopitel-
ně netýká jen diskriminace Romů, ale vůbec diskriminace pří-
slušníků národnostních menšin, migrantů, azylantů a dalších
cizích státních příslušníků pod jurisdikcí České republiky.
Pojem „rasový“ přitom v souladu s Úmluvou o odstranění
všech forem rasové diskriminace označuje jakoukoli diskri-
minaci na základě barvy pleti, etnického původu či národnos-
ti. Diskriminace vůči Romům je tedy nepochybně rasovou
diskriminací, což je potvrzeno i rozhodnutím Nejvyššího
soudu České republiky.

3.2. Romové jsou jen jednou ze skupin, jež může být vysta-
vena rasové diskriminaci, a samy rasové důvody jsou jen jed-
ním z důvodů možné diskriminace (vedle diskriminace
z důvodu pohlaví, zdravotního postižení, vyznání, věku či
sexuální orientace). Vláda nicméně považuje za nesporné, že
právě Romové jsou velmi častým terčem diskriminačního jed-
nání. Stále přetrvává diskriminace Romů v přístupu k zaměst-
nání, k bydlení, ve službách i v dalších oblastech života. Je
přitom zřejmé, že jen malá část této diskriminace je účinně
postihována. Vláda si uvědomuje, že tento stav je předmětem
kritiky jak ze strany příslušníků romských komunit, tak ze
strany jednotlivých monitorovacích a kontrolních orgánů
mezinárodních smluv o lidských právech, tj. především
Výboru pro odstranění rasové diskriminace (dále jen
„CERD“) a Výboru pro lidská práva 9). Za významnou pova-
žuje vláda i kritiku ze strany Evropské komise proti rasismu
a intoleranci (dále jen „ECRI“) a Poradního výboru pro
Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin, které
patří mezi orgány Rady Evropy 10). 

3.3. K účinné ochraně před diskriminací nestačí rovnost
plynoucí z Ústavy České republiky, zákaz diskriminace obsa-
žený v Listině základních práv a svobod, ani skutečnost, že
Česká republika přijala Úmluvu o odstranění všech forem
rasové diskriminace jako úmluvu o lidských právech ve smys-
lu článku 10 Ústavy České republiky, tj. jako úmluvu bezpro-
středně vykonatelnou, která má přednost před zákonem. Praxe
ukazuje, že reálná ochrana před diskriminací je velmi malá.
V současné době jsou ustanovení na ochranu před diskrimina-
cí roztroušeny jen v některých zákonech, zejména z oblasti
pracovního práva. Během roku 2004 by měl být přijat nový
zákon – zákon o právních prostředcích ochrany před diskri-
minací a o rovném zacházení (antidiskriminační zákon), který
ochranu před diskriminací upraví jednotně a komplexně.
Věcný záměr tohoto zákona schválila vláda usnesením č. 931
ze dne 22. září 2003. Antidiskriminační zákon upraví právo na
rovné zacházení a ochranu před diskriminací mj. i z důvodu
rasy, jazyka, národnosti nebo etnického původu. Povinnost
zajišťovat rovné zacházení a ochranu před diskriminaci se
bude vztahovat na oblasti v rozsahu čl. 3 směrnice č.
2000/43/ES; zákon tak upraví právo na rovné zacházení ve
věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu
k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
ve věcech pracovních a jiné závislé činnosti včetně odměňo-
vání, členství a činnosti v odborových organizacích, radách
zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, členství
a činnosti v profesních komorách včetně výhod, které tyto
organizace svým členům poskytují, sociálního zabezpečení
a sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání a přístupu ke
zboží a službám, které jsou k dispozici veřejnosti včetně byd-
lení, a jejich poskytování. Zákon dále stanoví výjimky, za kte-
rých je rozdílné zacházení zákonné, a právní rámec pro uplat-
ňování pozitivních opatření. Zákon také stanoví nároky, jichž
se mohou oběti diskriminace domáhat.

3.4. K posílení možnosti ochrany Romů i jiných skupin před
rasovou diskriminací přispěje také vytvoření institucionálního
zajištění ochrany před diskriminací. Problematika rovného
zacházení bude svěřena buď nově vytvořenému orgánu –
Centru pro rovné zacházení, které bude orgánem specializova-
ným na problematiku rovného zacházení a diskriminace nebo
již existujícímu veřejnému ochránci práv, který se bude rov-
ným zacházením zabývat vedle svých stávajících agend.
Centrum nebo veřejný ochránce práv tak budou působit jako
poradensko–informační a osvětový orgán v této oblasti, záro-
veň budou také zprostředkovávat právní pomoc obětem diskri-
minace, až již poskytnutím právního poradenství nebo poskyt-
nutím informací o možnostech právní pomoci. 

4. Vyrovnávací postupy

4.1. Kromě trvalého úsilí o odstranění rasové diskriminace,
tj. o zajištění rovného zacházení, je nutno rozvíjet i vyrovná-
vací postupy11) zaměřené na osoby, které jsou ve znevýhodně-

9) Jde o mechanismy Mezinárodní úmluvy o odstranění
všech forem rasové diskriminace a Mezinárodního
paktu o občanských a politických právech.

10) viz usnesení vlády ze dne 28. ledna 2004 č. 90 k závěrečným
doporučením Výboru pro odstranění rasové diskriminace – kon-
trolního orgánu Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskri-
minace (); český překlad závěrečných doporučení je obsažen
v příloze č. 2 k usnesení a znění dokumentu CERD/C/63/CO/4 ze
dne 22. srpna 2003 v anglickém jazyce je dostupné na interneto-
vých stránkách úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva 

11) Pojem „vyrovnávací postupy“ je širší než např. pojem „pozitivní
akce“ či „afirmativní akce“, jak je známe např. z USA. Tento
pojem zahrnuje jak užší cílená podpůrná opatření, jako je např.
program podpory pro romské žáky středních škol, kde při účasti
v daném programu je příslušnost k romské komunitě klíčovým
znakem, tak širší vzdělávací a sociální programy jako je např.
Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí, které podporují sociální začlenění, nebo mají za cíl
prevenci sociálního vyloučení (oblast bydlení).
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né situaci z různých sociálních a historicky podmíněných
důvodů, přičemž toto vymezení není omezeno jen na přísluš-
nost k romské komunitě. Ani důsledná ochrana proti diskri-
minaci, jejíž dosažení je samo o sobě dlouhodobým procesem,
totiž nestačí k odstranění dlouhodobého, po generace utváře-
ného znevýhodnění. Zastavit společenský propad romských
komunit lze pouze vyrovnávacími postupy, jež budou sledo-
vat jako hlavní cíl integraci romských komunit a získání eko-
nomické soběstačnosti jejich členů. V tomto smyslu musí být
specifický přístup kombinován s úsilím o přizpůsobení obec-
ných opatření a zdrojů s ohledem na specifické podmínky
a potřeby Romů. Z cíle vyrovnávacích postupů vyplývají
i vhodné prostředky, jimiž jsou především aktivity vedoucí ke
zvýšení vzdělanostní úrovně a profesní kvalifikace. 

4.2. Při vyrovnávacích postupech nejde vláda cestou kvót,
které by určovaly počty Romů v určitých zaměstnáních nebo
mezi přijatými uchazeči o studium, ale cestou cílené asisten-
ce, která umožní těmto osobám překonat znevýhodnění
a vyrovnat se s požadavky na ně kladenými. Vláda přistupuje
k vyrovnávacím postupům s perspektivou dosáhnout cílů
s nimi spojovaných do roku 2020.

4.3. Vyrovnávací postupy směřující k překonání historicky
vzniklého znevýhodnění některých skupin jsou výslovně povole-
ny jak Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové
diskriminace, tak i Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních
menšin, tak i směrnicí Evropské unie 2000/43/ES, která je přímo
doporučuje. Z dikce těchto předpisů vyplývá, že taková opatření
nelze považovat za diskriminaci, a to ani za tzv. diskriminaci
pozitivní. Vláda proto označuje takováto opatření důsledně jako
vyrovnávací postupy, ne jako pozitivní diskriminaci. 

4.4. Pro praktické využití vyrovnávacích postupů a imple-
mentaci jakýchkoliv programů směřujících k integraci rom-
ských komunit je nezbytné mít k dispozici relevantní dlouho-
dobé informace a data o počtu příslušníků romských komunit
a jejich situaci. V materiálu předloženém vládě dne 20. října
2003 12) bylo navrženo řešení využití již dostupných dat
a informací z interních resortních statistik a sčítání lidu
v kombinaci s dlouhodobými sociologickými výzkumy.
Zjišťování takových informací je často odmítáno nesprávnými
odkazy na čl. 3 odst. 2 a čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv
a svobod, jež směšují rovinu individuální (svoboda rozhodo-
vání o národnosti, ochrana osobních údajů) s rovinou hro-
madných, neindividualizovaných dat zjišťovaných pro statis-
tické účely 13). Vyřešení tohoto problému, který je spíš meto-
dologický než právní, odstraní jeden z faktorů, jež dosud limi-
tují uplatnění vyrovnávacích postupů v celé řadě oblastí.

4.5. Vyrovnávací postupy ve vzdělávání

4.5.1. V oblasti vzdělávání Romů je cílem vyrovnávacích

postupů zásadní změna dosavadní situace, kdy značný počet
romských dětí dosahuje jen nejnižšího možného stupně vzdě-
lání. Komplexní přistup k romským dětem před jejich vstu-
pem do školy by měl být zajištěn realizací Koncepce včasné
péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.
K překonání sociokulturního handicapu potřebují tyto děti
přípravný program a cílenou asistenci. Osvědčenou formou
přípravného programu jsou přípravné třídy pro děti ze socio-
kulturně znevýhodňujícího prostředí (dále jen „přípravné
třídy“) či zajištění alespoň dvouleté docházky dítěte do mateř-
ské školy. Formou cílené asistence je využívání vychovatelů –
asistentů učitele 14) (dříve označovaných jako „romští pedago-
gičtí asistenti“), kteří pochází v převážné většině z romských
komunit. Vychovatel – asistent učitele v souladu s pokyny
pedagoga pomáhá žákům s aklimatizací a usnadňuje komuni-
kaci pedagoga s žáky, jejich rodiči a případně celou romskou
komunitou. V oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání
jsou to pak nástroje typu stipendií, jež pomohou překonat
sociální znevýhodnění studentů. 

4.5.2. Zásadní změny jsou žádoucí zejména v předškolní
výchově, neboť mateřskou školu dosud navštěvuje nedostateč-
ný počet romských dětí. V důsledku toho pak mnohé nastupují
školní docházku nepřipraveny, což má negativní vliv na jejich
další úspěšnost. V návrhu zákona o počátečním vzdělávání
(školského zákona) je proto obsaženo i zavedení bezplatné
docházky do mateřských škol v posledním roce před nástupem
do školy. Součástí předškolního vzdělávání jsou ovšem též zmí-
něné přípravné třídy, u nichž je prokázáno, že výrazně zvyšují
úspěšnost romských dětí v dalším vzdělávacím procesu.

4.5.3 Přípravné třídy i vychovatelé – asistenti učitele by
měli působit všude tam, kde špatné výsledky romských dětí
na potřebu této přípravy a asistence ukazují. Ačkoli počet pří-
pravných tříd i vychovatelů průběžně roste 15), je objektivní
potřeba zjevně daleko větší. Dosud na mnoha místech či
dokonce v celých regionech nebyly zřízeny přípravné třídy
ani vytvořeny funkce vychovatelů z důvodu neinformovanos-
ti či nezájmu vedení či zřizovatelů škol. Funkce vychovatele
– asistenta učitele by měla být zřizována nejen v nultých či
prvních ročnících, ale i ve vyšších třídách základních škol.
Jako vhodné se jeví i její rozšíření do dalších stupňů škol,
zejména do odborných učilišť, ale též do institucí ústavní
a ochranné výchovy. Postupně se zvyšuje počet vychovatelů –
asistentů učitele, kteří dosáhli středoškolského a vyššího
vzdělání, nebo mají o dosažení vyššího vzdělání zájem. Tento
žádoucí zájem je třeba podpořit vytvořením vstřícných pro-
gramů, které umožní těmto mladým lidem vyšší pedagogické
vzdělání dosáhnout i při zaměstnání. 

4.5.4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v naprosté většině již není zřizovatelem škol a nemůže tedy

12) „Zpráva o návrhu postupu ke zjišťování statistického zastoupení
příslušníků romských komunit ve školách, v evidenci úřadů
práce a jiných institucích.“ Předloženo ČSU

13) Ačkoli je s použitím těchto nesprávných argumentů často pau-
šálně odmítána jakákoli statistická evidence počtu či zastoupení
Romů v určitých sektorech populace, jež by nebyla porušením
Listiny, jsou paradoxně v jiných oblastech státní správy (např.
zdravotnické registry) nadále vedeny či navrhovány individuali-
zované seznamy s uvedením romské etnicity u konkrétních jedin-
ců bez jejich souhlasu, což samozřejmě porušením Listiny je.

14) První „romské pedagogické asistenty“ zavedly nevládní organi-
zace Nová škola a Společenství Romů na Moravě. Od 1. září
1997 do 30. června 2000 Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy zavádění vychovatelů – asistentů učitele, jakož i vytvá-
ření přípravných tříd, experimentálně ověřovalo. Po vyhodnoce-
ní experimentu jako úspěšného jsou tyto třídy a funkce zřizová-
ny na základě Metodického pokynu MŠMT č.j. 25484/200–22.

15) K 31. prosinci 2001 jich je asi 230, o rok později již přes 250.
V roce 2003 pracovalo ve školských zařízeních – především
v přípravných a prvních třídách základních a zvláštních škol cel-
kem 227 vychovatelů – asistentů učitele. 



Částka 4 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Strana 203

jako v minulosti uplatňovat přímé metody jejich řízení. Není
však přípustné, aby stát ponechal zavádění vyrovnávacích
postupů ve vzdělávání pouze na zřizovatelích, neboť mu
zůstává odpovědnost za plnění závazků plynoucích z meziná-
rodních smluv o lidských právech 16). Ministerstvo může vyu-
žít řadu nepřímých motivačních nástrojů. Významnou roli
v dalším rozšiřování počtu škol, které využijí možnosti usta-
novení funkce vychovatele – asistenta učitele a zřízení pří-
pravného ročníku, hraje zprostředkování motivujících infor-
mací. Ministerstvo může též napomoci šíření praktických
zkušeností s využitím těchto postupů prostřednictvím vzdělá-
vací nabídky pedagogických fakult univerzit, pedagogických
center a Institutu pedagogicko–psychologického poradenství.
Vláda proto usnesením ze dne 7. listopadu 2001 č. 1145 ulo-
žila ministru školství, mládeže a tělovýchovy průběžně zin-
tenzivňovat podporu a propagaci zřizování přípravných tříd
a funkce vychovatel – asistent učitele s cílem rozšířit tyto
formy vyrovnávacích postupů systematicky tam, kde se u rom-
ských žáků projevují vzdělávací problémy a přípravné třídy
a funkce vychovatel – asistent učitele dosud zřízeny nebyly.
Systémově se však jeví potřebné zajistit, aby v prováděcích
předpisech ke školským zákonům byla promítnuta finanční
a organizační opatření podporující inkluzi žáků se specifický-
mi vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

4.5.5. Potřeba vyrovnávacích postupů v oblasti vzdělávání
je ovšem vyvolána nejen sociokulturním handicapem rom-
ských dětí (nedostatky ve strukturaci pojmů, ve vyučovacím
jazyce a v pojetí kázně jako důsledek odlišné rodinné výcho-
vy), ale i selektivností vzdělávacího systému, který není při-
praven na projevy sociální diferenciace a kulturní
odlišnosti. Vyrovnávání příležitostí podpoří i změna současné
základní školy a posílení její schopnosti udržet v hlavní prou-
du vzdělávání i děti ze sociálně a kulturně handicapujícího
prostředí. Cestou k tomuto cíli je diferencovaný a individuál-
ní přístup k dětem v základní škole – a zejména zohlednění
tohoto úkolu školy jak v pregraduální přípravě učitelů, tak
v jejich dalším vzdělávání. 

4.5.6. Součástí speciální přípravy učitelů by kromě obecné
multikulturní výchovy (viz 6) mělo být i povinné minimum zna-
lostí o romské komunitě, romském jazyce a kultuře a o zvlášt-
nostech komunikace s romskými rodiči. To se týká jak začínají-
cích učitelů, kteří by velkou část těchto informací měli získat již
při studiu na pedagogických fakultách, tak učitelů, kteří učí po
delší dobu, ale kteří se s romskými dětmi setkávali dosud jen
ojediněle. Pokud možno ještě před nástupem dítěte do školy by
měli být romským poradcem nebo vychovatelem–asistentem
učitele seznámeni se situací rodiny, z níž dítě pochází. 

4.5.7. Romským dětem, ale i dospělým Romům je třeba
umožnit kultivaci romského jazyka v bezplatných jazykových
kurzech. V těchto kurzech budou děti i další zájemci sezna-
mováni s romskou tradiční kulturou, literaturou i historií.

4.5.8. K vyrovnávacím postupům v romském vzdělávání
nepatří vytváření odděleného romského školství, jakým je

národnostní školství polské; Romové ve své většině rovněž
zřizování takového národnostního školství nepožadují. Je
však nutno vzít v úvahu již existující školy s převahou žáků
z odlišného sociokulturního prostředí (nepřesně označované
jako tzv. komunitní školy), do nichž spádově, ale i z důvodu
přístupu majoritní společnosti chodí převážně romské děti 17).
Cílem státní politiky není uměle zvyšovat počet takových
škol, což by mohlo být považováno za podporu segregačních
tendencí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však
musí usilovat alespoň o to, aby za situace, kdy už vzdělávací
segregace fakticky nastala, mohly tyto školy poskytnout rom-
ským dětem plnohodnotné vzdělání a přispět k jejich integra-
ci do společnosti. Proto vláda uložila ministryni školství, mlá-
deže a tělovýchovy 18) úkol vedoucí ke zpracování projektu
škol s celodenním programem, na jehož nevýukové části je
účast žáků dobrovolná. 

4.5.9. Pokud jde o transformaci zvláštních škol na školy
základní, navrhuje se změna současného financování škol
školskými normativy a finanční zvýhodnění těch škol, které
budou mít ve třídách určité procento sociálně znevýhodněných
žáků. Dalším navrhovaným opatřením je umístění třídy s vyu-
čovacím programem základní školy přímo ve zvláštních ško-
lách a postupné přeřazování připravenějších dětí do tohoto
programu. Tento postup umožní využít schopností speciálních
pedagogů zvláštních škol (především individuální přístup
k žákům), přičemž děti z jedné rodiny zůstanou v jedné škole,
i když jedno bude vyučováno nadále v programu zvláštní
školy, druhé již v programu základní školy. Je rovněž možné,
aby dítě absolvovalo část předmětů podle programu základní
školy (popř. národní nebo obecné školy) a část podle progra-
mu zvláštní školy. Pokud mají školy jednoho zřizovatele, je
možno sloučit školu základní se školou zvláštní a transforma-
ci provést uvnitř takto nově vzniklé školy. Pokud je nemají, je
žádoucí usilovat o jejich sjednocení příslušným předpisem.

4.5.10. Pro romské žáky, kteří dnes navštěvují zvláštní
školy, lze připravit na základě doporučení pedagogicko–psy-
chologických poraden individuální programy, včetně doučo-
vání. Dále je pro ně nutno v rostoucí míře zřizovat vyrovná-
vací třídy, jejichž cílem je, aby tito žáci mohli pokračovat ve
vzdělávání v některém programu základní, obecné nebo
národní školy. 

4.5.11. Součástí překonávání vzdělanostního handicapu je
i vzdělávání dospělých, kteří v důsledku sociokulturního zne-
výhodnění v minulosti absolvovali pouze zvláštní školu
a cesta k dalšímu vzdělání se jim tím uzavřela. Pro tyto dospě-
lé již byly vytvořeny kurzy k doplnění základního vzdělání,
které však potřebují nejen aktivnější propagaci; žádoucí je
také větší orientace těchto kurzů na dovednosti prakticky
uplatnitelné na trhu práce.

4.5.12. Další prioritou je i potřeba umožnit sociálně znevý-
hodněným studentům, včetně romských, v rostoucím počtu
dosažení středoškolského a vysokoškolského vzdělání.
Program podpory romských žáků středních škol má jedno-
značně vyrovnávací (afirmativní) charakter. Jeho cílem je pro-
střednictvím finanční podpory (úhrada školného na soukro-16) Neuspokojivý stav romského vzdělání se týká mj. závazků ply-

noucích z Úmluvy o právech dítěte, Mezinárodního paktu o prá-
vech sociálních, hospodářských a kulturních, jakož i Mezinárod–
ní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, a bývá
pravidelně předmětem kritiky příslušných výborů.

17) Takové školy jsou např. v Chánově (Most), v Předlicích (Ústí nad
Labem), v Ostravě–Přívoze, v Praze 3 a v dalších místech.

18) Bod II. 1 b) usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1145.
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mých školách, cestovného, stravného, školních pomůcek)
umožnit romským žákům středních škol pokračovat či zahájit
studium, kterého by se jinak ze sociálních důvodů museli
vzdát.19) Je však nezbytné, aby tento program podpory rom-
ských žáků středních škol byl replikován také v rámci vysoko-
školského vzdělávání. Finanční zajištění těchto programů bude
zajištěno v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na přísluš-
ný rok a nepřekročí schválené střednědobé výdajové rámce.

4.6. Vyrovnávací postupy v zaměstnávání

4.6.1. Dostupné informace o zaměstnanosti příslušníků rom-
ských komunit jsou velice kusé; lze však odhadovat, že jde
o nadpoloviční (někde až 70–90procentní) nezaměstnanost.
Současná dynamika pracovního trhu zapříčiňuje jejich velice
obtížnou integraci do normálních zaměstnání. Tuto situaci způ-
sobuje kumulace nedostatků na úrovni vzdělávání, v odborné
kvalifikaci a v motivaci pracovat jako zaměstnanci za peníze
nepřevyšující obligatorní sociální dávky. Navíc je přístup k pra-
covním příležitostem výrazně ovlivňován diskriminací na
základě etnické příslušnosti z důvodu hluboko zakořeněných
předsudků v české společnosti. Kombinace těchto faktorů dra-
maticky zhoršuje podmínky pro zaměstnávání Romů. 

4.6.2. Vysoký stupeň nezaměstnanosti romské populace je
však také způsoben chybějící motivací, kdy práce za mzdu,
která příliš nepřevyšuje poskytované obligatorní sociální
dávky, není nikterak lákavá. Pokud nedojde ke změně poměru
výše minimální mzdy a příjmů poskytovaných ze sociálního
systému, jsou všechna ostatní opatření v konečné účinnosti
sporná a jejich efektivita omezená.

4.6.3. Lze konstatovat, že Romové jsou oproti jiným skupi-
nám populace jen málo zasaženi obecnou vládní politikou
zaměstnanosti. Velké procento Romů čelí výrazným obtížím
v získávání přístupu na pracovní trh, což je reálným důvodem
pro zavedení cílených a specializovaných opatření adresova-
ných romským komunitám.

4.6.4. Úspěšné začlenění na trh práce vyžaduje schopnost
přizpůsobit se stávající nabídce práce na lokální úrovni, a to
především přes nabídku lepšího a flexibilnějšího odborného
vzdělání. To by se nemělo zaměřit pouze na výcvikové kurzy,
ale mělo by být spíše pružnější, se zaměřením na nejrůznější
druhy vzdělávacích modelů přizpůsobených potřebám rozdíl-
ných skupin a osobních situací. Školení se nesmí omezit na
učení se profesi, ale musí být založeno na komplexním plánu
(přijímání nových zaměstnanců, předběžná příprava, výcvik,
doprovodný program, zařazení na pracovní trh). Tyto iniciati-
vy by měly být rovněž dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobi-
ly situaci každého jednotlivce a obzvláště těch, kteří mají nej-
větší problémy (přizpůsobení rychlosti kurzů jejich úrovni,
pedagogická metodika). Existuje i potřeba specifických vzdě-
lávacích programů pro romské ženy, které jsou často vystave-
ny dvojí diskriminaci. Veškeré vzdělávací programy by měly
primárně vznikat na lokální úrovni při zohlednění poptávky
na trhu práce a ve spolupráci všech relevantních institucí; pro
jejich vznik je však nutná podpora ze strany státu. 

4.6.5. Dalším opatřením napomáhajícím začleňovat osoby
obtížně umistitelné na trhu práce je partnerství mezi všemi
relevantními institucemi na lokální úrovni a zejména partner-
ství veřejných a soukromých subjektů při využití terénních
sociálních pracovníků. S ohledem na zaměstnaneckou politi-
ku a opatření směřující k romské komunitě takové partnerství
umožní, aby do společných projektů na vytvoření pracovních
míst bylo zahrnuto více subjektů; napomůže sdílení informa-
cí a výměně know–how a poskytne též významnou příležitost
k posílení role nevládních organizací, jež budou zahrnuty do
systému jako klíčové subjekty pracující v sociální oblasti.
Aby byl zaručen příznivý vliv na posílení zaměstnanosti
a místních plánů rozvoje, je důležité, aby se do systému part-
nerství aktivně začlenili sami Romové.

4.6.6. Dalším využitelným vyrovnávacím postupem je zvý-
hodňování subjektů zaměstnávajících osoby obtížně umisti-
telné na trhu práce. Nepodařilo se však dosud dosáhnout
meziresortní shody o náležitosti takového zvýhodňování,
natož pak o jeho formě. V úvahu přichází několik možností:

• daňové zvýhodnění, tedy možnost odepsat z daňového
základu fixní částku za zaměstnání každé takové osoby, 

• přímé zvýhodnění poskytnutím fixní částky na každého
zaměstnaného z výše vymezené skupiny koncem každého
kalendářního roku,

• zvýhodnění firem při zadávání veřejných zakázek,
zaměstnají–li stanovené procento osob obtížně umistitel-
ných na trhu práce, obdobně firmám, jež zaměstnávají
osoby se změněnou pracovní schopností.

4.6.7. Členství v EU může poskytnout významnou příleži-
tost ke zlepšení situace romské komunity s ohledem na přístup
na trh práce. Na nová opatření týkající se zaměstnanosti by
mělo být pohlíženo ze širšího pohledu hlavních směrů daných
EU prostřednictvím Evropské strategie zaměstnanosti nebo
směrnic strukturálních fondů. V tomto smyslu by se vláda
měla zaměřit na zavedení mechanismů, které by umožnily, že
Evropský sociální fond bude přednostně využit na podporu
zaměstnanosti nejvíce znevýhodněných skupin, včetně Romů.
Integrovaný přístup, jenž je zvolen v příloze k Operačnímu
programu rozvoje lidských zdrojů 20) musí být kombinován
s vyrovnávacími postupy, které v tomto případě mají směřo-
vat k vytvoření cílených programů zaměřených na zaměstna-
telnost příslušníků romských komunit. Ze zahraničních zku-
šenosti je patrné, že pokud se neuplatní výše zmíněný přístup,
(programy cílené na romské komunity), nemusí k požadova-
nému a očekávanému pozitivnímu dopadu ESF na příslušníky
romských komunit dojít. 

4.6.8. Rasová diskriminace na pracovním trhu není jen pře-
kážkou, ale je i vážnou bariérou k integraci Romů do něj.
Acquis communautaire EU obsahuje antidiskriminační opat-
ření, která budou brzy zavedena v ČR prostřednictvím anti-
diskriminačního zákona (viz část 3.3. a 3.4.). Nové právní
instrumenty musí být co nejúčinněji aplikovány v praxi. 

19) Celkem bylo v roce 2000 podpořeno asi 900 žádostí, v roce 2001 již
1531, v roce 2002 bylo uspokojeno přibližně 2500 žádostí a v roce
2003 bylo uspokojeno 2 577 žádostí na jednotlivá pololetní.

20)
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4.6.9. Pokud jde o přístup romské populace na pracovní trh,
projevuje se zde nedostatek informací (hlavní činnosti
a obory, pracovní profily, zkušenosti z výcviku, atd.). Aby se
zlepšila příprava zaměstnanecké politiky a opatření týkajících
se romské komunity, je nezbytné prohloubit analýzy skuteč-
ných potřeb romské populace v souvislostí s jejich prací.
Chybí také specifické informace o formách a důsledcích dis-
kriminace a sociálního vyloučení romských žen na trhu práce. 

4.7. Vyrovnávací postupy v sociální a zdravotní péči

4.7.1. Prosazovaná změna sociální politiky spočívá v přecho-
du od poskytování sociálních dávek k sociální pomoci s důra-
zem na práci s klienty přímo v romské komunitě. Vytvoření
a realizaci programu Terénní sociální práce ve vyloučených
romských komunitách za účasti vyškolených romských terén-
ních pracovníků, kteří působí v nejohroženějších romských
komunitách, lze považovat za vyrovnávací postup v širším
smyslu. Cílem práce terénního sociálního pracovníka je analy-
zovat sociální situaci romské rodiny a vhodnými prostředky
s využitím metod sociální práce přispět k odstranění nežádou-
cích faktorů bránících jejich integraci do společnosti. Program
významně přispívá k žádoucí reorientaci sociální práce od práce
založené na přesvědčení, že jedinci sami nemohou poznat, co
jim nejvíce prospívá a jakým způsobem mohou svých cílů
dosáhnout, k modernímu pojetí založenému na porozumění situ-
aci klientů a jejich aktivním zapojení do řešení jejich životní
problémové situace. V roce 2000 byla místa terénních pracovní-
ků vytvořena u okresních úřadů; v letech 2001–2002 byli nově
zaměstnáváni převážně při samosprávách; po zrušení okresních
úřadů jsou terénní sociální pracovníci zaměstnáváni pouze na
samosprávách.21) Nezanedbatelný počet terénních pracovníků
zaměřených na romské komunity působí i v nestátním nezisko-
vém sektoru. Zavedený program terénní sociální práce v rom-
ských sociálně vyloučených komunitách vyžaduje začlenění do
systému sociálních služeb, včetně jasně daných požadavků na
terénního sociálního pracovníka (např. požadovaná kvalifikace,
požadavek celoživotního vzdělávání a metodické vedení.) Po
třech letech existence tohoto programu je nutné zařazení této
sociální služby do připravovaného zákona o sociálních službách.
Tato služba by se měla rozšířit o pracovníky, jejichž úkolem
bude zdravotní prevence nebo spolupráce s policií. 

4.7.2. Specifickou skupinou adresátů sociální péče jsou
mladí lidé propouštění po dovršení zletilosti z ústavní výcho-
vy a pěstounské péče, mezi nimiž je mnoho Romů. Pokud se
po propuštění z ústavní péče či náhradní rodinné výchovy
nemají kam vrátit, hrozí jim bezdomovectví a s ním spojené
rizikové faktory, vznik závislosti na návykových látkách, pro-
stituce. Jedním z řešení jsou domy na půl cesty, které umož-
ňují postupnou integraci těchto mladých lidí do normálního
života. Tyto projekty, dosud vytvářené ve spolupráci obcí,
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, je nutno rozšířit tak, aby nabídka domů na půl cesty
odpovídala skutečné potřebě a počtu propouštěných.

4.7.3. V oblasti zdravotní politiky patří úsilí o redukci sociál-

ních rozdílů ve zdraví k prioritám a nacházíme je mezi prvními
cíli programu WHO Zdraví pro 21. století. Mezi základní bari-
éry při zlepšování zdravotního stavu romské populace patří
komunikace lékaře s rodinami svých pacientů, dále provázanost
sociálních problémů s problémy zdravotními a rizikový životní
způsob. Jednou z možností, jak napomoci řešení těchto problé-
mů, je vytvoření funkce zdravotnického asistenta, který bude
v úzké spolupráci s terénními pracovníky působit na příslušní-
ky romské komunity v oblasti zdravotní péče. Tato funkce byla
pilotně ověřována v Ostravě v roce 2002, kde se osvědčila.

4.7.4. V oblasti sociální a zdravotní péče o příslušníky rom-
ských komunit se zejména projevuje značný nedostatek rele-
vantních a ověřených informací vycházejících z dlouhodobých
výzkumů. Aby bylo možné zefektivnit nástroje a opatření pou-
žívané v této oblasti vůči příslušníkům romských komunit, je
nezbytné provádět dlouhodobé sociologické výzkumy.

4.8. Vyrovnávací postupy v bydlení

4.8.1. V oblasti bydlení ke zlepšení situace příslušníků rom-
ské menšiny nedochází. Naopak lze konstatovat, že stávající
problémy se i nadále hrozivě stupňují. To však není nic pře-
kvapivého vzhledem k politice prováděné v této oblasti někte-
rými obcemi, jež preferují postupy řešící dané problémy
represivními způsoby přinášejícími okamžitý efekt bez ohle-
du na to, že tak dochází k ještě většímu sociálnímu propadu
a beznaději lidí, vůči nímž jsou tato opatření uplatňována. Stát
má jen omezené možnosti situaci ovlivnit, neboť problemati-
ka bydlení patří především do samostatné působnosti obcí,
které podle zákona o obcích vytvářejí podmínky pro uspoko-
jování bytových potřeb svých občanů. Role obcí v oblasti
bydlení je zákonem vymezena neurčitě a nedostatečně, což
v praxi vede k tomu, že je velmi obtížné jednoznačně stano-
vit, co mají obce v oblasti bydlení dělat, a kontrolovat, zda je
jejich činnost v této oblasti dostatečná a správná. Přesto stát
nesmí v žádném případě rezignovat na hledání řešení, neboť
za nedostatky v oblasti bydlení a za vylučování romských
komunit nese ve svém důsledku zodpovědnost. Z tohoto
důvodu by vláda měla navrhnout takové legislativní změny,
které zajistí na místní úrovni plnění úkolů, k nimž se v mezi-
národněprávních dokumentech zavázala. 

4.8.2. Většina Romů nemá vzhledem ke své sociální situaci
přístup k vlastnickému bydlení a využívá proto bydlení
nájemní. Stávající občansko právní úprava nájemních vztahů
má však kontraproduktivní dopad zejména na ty skupiny
osob, které se z různých důvodů ocitají mimo trh s byty
a mimo jednotlivé formy státní pomoci. Současná právní
úprava se tak paradoxně jedním z důvodů využívání „vytěs-
ňovacích mechanismů“ obcemi, které v konečném důsledku
vedou k prohlubování efektu sociálního vyloučení zranitel-
ných skupin obyvatelstva. Dostupnost nájemního bydlení
však není pro většinu Romů omezena pouze stávajícím systé-
mem, ale i jejich přímou a nepřímou diskriminací v přístupu
k bydlení. Romové jsou diskriminováni při hledání bydlení,
a to jak ze strany soukromých pronajímatelů, tak i obcemi,
které nezřídka nastaví podmínky pro přidělování obecních
bytů tak, že jsou z přístupu k obecním bytům vyloučeni ve
velké míře právě příslušníci romské komunity.

4.8.3. Závažným problémem však není pouze omezení pří-

21) V roce 2000 šlo o 16 lokalit, v roce 2001 o 35 lokalit, v roce 2002
působili terénní pracovníci již v plných 50 lokalitách po celém
území ČR a v roce 2003 působilo 90 terénních sociálních pra-
covníků v 59 lokalitách.
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stupu Romů k bydlení, ale i vylučování Romů z užívání byd-
lení, tedy z existujících nájemních vztahů, které se nezřídka
projevuje velmi tvrdým jednáním orgánů obcí při vystěhová-
vání příslušníků romských komunit z bytů, které potřebují
uvolnit. Pokračuje tak proces segregace romské menšiny v tzv.
holobytech za účelem vytěsnění Romů z atraktivnějších míst
ve městech. Romové jsou často vytěsňováni do ubytoven
v okrajových částech měst bez dostupnosti ke službám.
Dokazování rasové diskriminace v takových případech je však
velmi obtížné a bude obtížné i po přijetí nové právní úpravy,
jež konkrétně upraví zákaz diskriminace v bydlení, neboť jde
často o rodiny vyznačující se kromě odlišné etnické přísluš-
nosti i různými sociálními problémy, nebo narušující občanské
soužití. Vytěsňováním Romů tak dochází k vytváření novodo-
bých ghett, v nichž se koncentruje sociálně nejslabší vrstva
obyvatelstva, což povede ke vzniku zdravotních, hygienických
a bezpečnostních krizí a k rozvoji sociálně–patologických jevů
v těchto ghettech. Obce si musí uvědomit, že tyto problémy
bude muset v budoucnu řešit, avšak s mnohem většími nákla-
dy, než jaké by vyžadoval aktivní a preventivní přístup před-
cházející sociálnímu vyloučení v současnosti. 

4.8.4. Pro řešení uvedených problémů je jednou z nezbyt-
ných podmínek vytvoření systému sociálního bydlení. Je
nutné nejenom obsahově vymezit pojem sociální bydlení, ale
také stanovit kdo a za jakých podmínek má na sociální bydle-
ní nárok, toto legislativně upravit včetně vazeb na bytovou
politiku státu a obcí. Vytvoření systému sociálního bydlení
však představuje dlouhodobou a náročnou záležitost, vyžadu-
jící širokou politickou shodu a podporu zejména pro dokon-
čení transformace v oblasti nájemního bydlení. Chybí zákon
o nájemném z bytu; současná právní úprava vztahů mezi
nájemci a pronajímateli brání vzniku funkčního trhu s byty,
není vyjasněna role bytového fondu obcí. Přestože je v sou-
časné době nová bytová výstavba s podporou státu zcela jed-
noznačně určena pro sociální účely (program na výstavbu
podporovaných bytů a výstavba nájemních bytů pro příjmově
vymezené osoby), negativní trend zhoršování bytových pod-
mínek sociálně slabých obyvatel pokračuje, protože realizace
těchto programů je zcela závislá na aktivním přístupu obcí.
Součástí systému sociálního bydlení by tedy měly být
i mechanismy, kterými by bylo možno ovlivňovat přístup
měst a obcí při zajišťování bytových potřeb občanů.

4.8.5. Stávající právní a administrativní rámec obcím posky-
tuje nástroje, které by umožnily vzniku problémů spojených
s bydlením účinně předcházet, případně by zabránily jejich dal-
šímu prohlubování. Obce mohou využívat terénní sociální práci
s rodinou, při níž je analyzována sociální situace rodiny. Terénní
sociální práce poté vhodnými prostředky s využitím metod soci-
ální práce směřuje k odstranění nežádoucích faktorů – např.
neplacení nájemného, narušování občanského soužití, apod. 

4.8.6. Vzniku nebo nárůstu dluhu na nájemném, které jsou
často důvodem pro vystěhovávání romských rodin, lze předchá-
zet také využíváním tzv. institutu zvláštního příjemce dávek.
Většina romských rodin, které mají dluhy na nájemném, patří
mezi sociálně nejslabší skupinu obyvatelstva a jsou příjemcem
dávek státní sociální podpory a dávek sociální péče. Nejsou–li
tyto dávky využívány ke svému účelu, tedy k úhradě nájemného
nebo služeb spojených s užíváním bytu, měl by příslušný státní
orgán ustanovit zvláštního příjemce, kterému bude tato dávka

vyplácena. I v případech, kdy již rodiny mají dluhy na nájem-
ném, měly by obce využívat takové postupy (např. splátkový
kalendář splácení dluhů, terénní sociální práci), které nepovedou
k dalšímu vyloučení a sociálnímu propadu romských rodin.

4.8.7. K větší ochraně před diskriminací v bydlení, zejména
pokud jde o přístup k němu, by měla přispět také novela
občanského soudního řádu, která v souladu se směrnicí EU č.
20004/43/ES rozšíří přenos důkazního břemene v případě dis-
kriminace z důvodu rasového nebo etnického původu i na pří-
stup k bydlení. 

4.8.8. I v oblasti bydlení příslušníků romských komunit se
projevuje značný nedostatek relevantních a ověřených infor-
mací. Pro zlepšení jak státní, tak regionální a lokální politiky
bydlení příslušníků romských komunit je nezbytné provádět
dlouhodobé sociologické výzkumy.

5. Podpora rozvoje romského jazyka a kultury

5.1. Romskému jazyku a romské kultuře musí být věnována
odpovídající odborná pozornost. Předním úkolem při rozvoji
romské kultury je výzkum a podpora aktivního rozvoje kultu-
ry a jazyka. Pod vlivem postupující jazykové a kulturní asimi-
lace zejména mladé generaci Romů hrozí reálné nebezpečí
ztráty kulturních tradic, lidové slovesnosti i jazyka samotného.
Pro udržení a aktivní rozvoj romské kultury a jazyka se dopo-
ručuje pokračovat ve vypisování grantů na projekty sběru
lidové slovesnosti. Trvá zájem o pořádání regionálních i celo-
státních akcí na podporu a propagaci romského jazyka a kultu-
ry, ať již hudebních, literárních či divadelních. 

5.2. V této souvislosti je zvláště aktuální zajistit transfor-
maci Muzea romské kultury v Brně, dosud působícího jako
obecně prospěšná společnost, na státní příspěvkovou organi-
zaci, zřizovanou Ministerstvem kultury. Muzeum jako jedi-
nečná romistická instituce má všechny předpoklady význam-
ně působit v oblasti uchování a rozvoje romské kultury a rom-
ského jazyka, provádět vědeckovýzkumnou činnost v oboru
romistiky, poskytovat služby veřejnosti se zaměřením na his-
torii a kulturu Romů, vzdělávání a vytvářet prostor k vše-
strannému rozvoji romské národnostní menšiny. 

5.3. Předním odborným pracovištěm v oblasti romské kultu-
ry a jazyka je seminář romistiky na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Je jediným pracovištěm v České
republice, které připravuje odborníky–romisty v komplexním
magisterském programu. Jejich počet je vzhledem k aktuální
i výhledové potřebě plně vzdělaných odborníků zcela nedosta-
čující. Zatím byl jazykový obor otevřen pouze třikrát, v letech
1991, 1996 a 2002; v roce 2003 se bude poprvé otevírat také
v bakalářském programu. Romistika na Filozofické fakultě
UK je pouze seminářem Indologického ústavu a potýká se
s naprosto nedostatečnými finančními a prostorovými podmín-
kami pro výuku i odbornou činnost; náklady jsou hrazeny
z různých grantů 22). Významnou vzdělávací a ediční činností
přispívá k poznání romské historie a kultury také program
romského vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci.
22) V letech 2000–2002 též z položky Podpora projektů romské inte-

grace kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu,
jejíž využití doporučovala Rada vlády (Meziresortní komise) pro
záležitosti romské komunity.
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5.4. V souladu s Nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se
stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního roz-
počtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na pod-
poru integrace příslušníků romské komunity je od roku 2002
Ministerstvo kultury poskytovatelem státních dotací na čin-
nost redakcí romských národnostních periodik. 

5.5. Nedílnou součástí rozvoje romské kultury a jazyka je
i výzkumná činnost etnografická (tradice, folklór) a lingvis-
tická (včetně dialektologických studií). Pro kvalifikované
vytváření politiky romské integrace je ovšem nanejvýš
potřebný také výzkum v širším smyslu, tj. kulturně–antropo-
logický a sociologický výzkum dynamiky vnitřního vývoje
romských komunit i jejich interakcí s majoritní společností.
Mezi priority takového výzkumu patří vztahy a zkušenosti
Romů s postoji majority 23), rozvoj sociální exkluze, zejména
v bydlení 24), demografický vývoj a sociální mobilita.

6. Působení na majoritní společnost

Součástí Koncepce je kromě antidiskriminačních opatření,
vyrovnávacích postupů a podpory rozvoje romské kultury a jazy-
ka též působení na majoritní společnost. Dlouhodobým cílem je
vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž přísluš-
nost ke skupině vymezené barvou pleti, národností, jazykem či
příslušnost k národu není důvodem k odlišnému posuzování jed-
notlivce. Vláda i nadále bude financovat Kampaň proti rasismu,
jejímž smyslem je prosazovaní myšlenek tolerance. Kampaň si
klade za cíl podporu vzájemného poznávání a lepšího chápání
různých kultur, které žijí ve společném státě. Důraz je opakova-
ně kladen na prezentaci romské kultury, která představuje nejvý-
raznější menšinovou kulturu v České republice. Nedílnou sou-
částí působení na majoritu musí být vyvážené informace o rom-
ské komunitě a jejích příslušnících, jež budou prezentovány
v médiích, a podpora pozitivního obrazu romského etnika spolu
se zdůrazněním kladného přínosu pro celou společnost. 

7. Zajištění bezpečnosti Romů

7.1. Romové, kteří v minulých letech žádali o azyl v zahrani-
čí, velmi často uváděli jako důvod své žádosti pocit ohrožení,
rasově motivované násilí a nedostatečnou ochranu ze strany
státu. Zásadní význam má nadále úsilí o omezení bagatelizace
rasisticky motivovaných trestných činů a zlepšení jejich roze-
znávání. Lze konstatovat dílčí zlepšení o němž svědčí důsled-
nější postih některých rasově motivovaných trestných činů.
Existuje řada svědectví o tom, že je dosud, jako stereotypní, vní-
mání Romů coby potenciálních pachatelů trestných činů, nikoli
jako jejich obětí. Podceňování informací poskytovaných Romy
jako svědky či oznamovateli trestných činů pramení z toho, že
mnozí policisté – podobně jako nemalá část širší veřejnosti –
vnímají Romy jako kriminální subkulturu, jejíž příslušníci jsou
a priori nedůvěryhodní. Překonání těchto stereotypů a profesio-
nálních deformací nebude snadné, avšak nelze na ně rezignovat.

7.2. Další možnost, jak stimulovat účinnější postupy proti
rasově motivovaným trestným činům, představuje využití
zkušebního projektu „resocializace pachatelů méně závaž-
ných rasisticky motivovaných trestných činů“, vypracované-
ho zmocněncem vlády pro lidská práva v součinnosti s minis-
try spravedlnosti a práce a sociálních věcí v roce 1999. Ani
v trestním řízení s pachateli rasisticky motivovaných trest-
ných činů totiž není vhodné počítat pouze s represí, ale je
namístě usilovat i o sekundární a terciární prevenci.
Probační a mediační služba již činí první kroky k realizaci
tohoto programu.

7.3. Občanská sdružení hlásající rasovou nenávist lze podle
ustanovení § 12 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů, rozpustit. Tento postup byl
v roce 2000 uplatněn proti neonacistickému seskupení
Národní aliance. Ministerstvo vnitra rovněž opakovaně
odmítlo registraci politických stran založených neonacistický-
mi aktivisty. Rovněž postup Policie ČR proti kolektivním
vystoupením neonacistů se znatelně zlepšil a roste i kvalita
pravidelné Zprávy o problematice extremismu na území České
republiky. Na základě usnesení vlády č. 903 ze dne 12. září
2001 ke Zprávě o problematice extremismu na území České
republiky v roce 2000 byla zřízena meziresortní Komise pro
boj s extremismem, rasismem a xenofobií, která je poradním
orgánem ministra vnitra. 

7.4. Pozitivním krokem je spolupráce Rady vlády pro zále-
žitosti romské komunity s Ministerstvem vnitra ČR při vytvá-
ření funkce asistentů policie z romské minority, tak jak je defi-
nována v Národní strategii pro práci policie ve vztahu
k národnostním a etnickým menšinám v ČR.25) Asistenti poli-
cie z řad romských komunit mají posílit vzájemnou důvěru
mezi Policií ČR a romskou komunitou 26). 

23) Tyto aspekty jsou předmětem výzkumu realizovaného pod dohle-
dem Rady vlády pro záležitosti romské komunity (dříve
Meziresortní komise) s podporou Evropské unie. Jde o jednu ze
složek komplexního programu Phare 1999 (viz 6.2.2.).

24) Viz též Socioklub: Zpráva o výsledcích výzkumu k problematice
holobytů ve vztahu k romské minoritě, 2001 (příloha č. 2. části IV.
předloženého materiálu); Baršová, A.: Problémy bydlení etnických
menšin a trendy k rezidenční segregaci v České republice (2001).

25) Jedná se o základní koncepční materiál, který se dotýká problema-
tiky vztahu minorit a Policie ČR. Návrh Strategie přijala vláda ČR
dne 22. ledna 2003 usnesením č. 85. Strategie prosazuje principy
moderní policejní práce v multikulturní společnosti. Jejím cílem je
vytvořit mechanismy, které by Policii ČR umožnily efektivní práci
ve vztahu k menšinovým komunitám, a vytvořit institucionální
rámec preventivních policejních aktivit orientovaných podle
potřeb klienta, které by v problematice vztahu policie a národnost-
ních a etnických minorit představovaly ekvivalent represivního
pojetí policejní práce. Strategie vytváří předpoklady, aby příslušní-
ci Policie ČR v dostatečné míře disponovali dovednostmi pro poli-
cejní práci v multikulturní společnosti, navrhuje mechanismy
a opatření pro komunikaci s minoritami, hledá cesty, jak do poli-
cejní práce příslušníky národnostních menšin zapojit. 
Strategie se soustřeďuje zejména na tyto oblasti: oblast vzdělávání
a formování kariéry policistů;potírání diskriminačního jednání pří-
slušníků Policie ČR; zvyšování zaměstnanosti příslušníků národ-
nostních a etnických menšin v řadách Policie ČR; monitoring
xenofobní hodnotové orientace policisty v rámci základní odborné
přípravy; realizace pilotních projektů „Plán činnosti Policie ČR ve
vztahu k národnostním a etnickým menšinám“, „Styčný důstojník
pro problematiku menšin“ a „Asistent Policie ČR pro potírání lich-
vy v sociálně vyloučených romských komunitách.“

26) V roce 2003 se uskutečnil pilotní projekt boje proti lichvě v rom-
ské komunitě v Ostravě. Dvě romské policejní asistentky zaměst-
nané v o.s. Vzájemné soužití se významně podílely na práci poli-
cie v boji proti lichvě a pomáhaly obětem lichvy v romské komu-
nitě. V roce 2004 byl odstartován druhý projekt tohoto druhu
v Chebu, kde dvě terénní sociální pracovnice zaměstnané na MěÚ
Cheb polovinu své pracovní náplně věnují spolupráci s policií.
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7.5. Klíčovou součástí úsilí o omezení bagatelizace trestných
činů je školení příslušných pracovníků, zejména policistů.
Osoby připravující se na práci policisty školeny jsou, avšak
proces výchovy k lidským právům a interkulturní výchově
vyžaduje další pozornost. Školení musí být spojeno s přiděle-
ním dostatečných finančních prostředků na jeho realizaci. Do
budoucna je nutné usilovat o zapojení nepolicejních odborní-
ků, zástupců akademické obce i občanské společnosti do pro-
cesu vzdělávání policistů. Tento bod se týká nejen výchovy
proti rasismu a k toleranci, ale i lidských práv obecně.

7.6. V souvislosti se změnami systému poskytování sociál-
ních dávek ve Slovenské republice, která postihla zejména
romskou komunitu, je nutné vývoj situace na Slovensku neu-
stále sledovat a vyhodnocovat. Z dostupných informací není
jasné, zda existuje pravděpodobnost, že slovenští Romové
budou skutečně migrovat do ČR, popř. zda se ČR stane cílovou
či tranzitní zemí migrujících slovenských Romů. Kromě
restriktivních opatření, o nichž se v této souvislosti hovoří, však
bude nutno přijmout preventivní opatření, jež pomohou případ-
nou kritickou situaci v rychlém čase zvládnout. Jedním z tako-
vých opatření by mohlo být i vytvoření tělesa agenturního typu,
jež by se zabývalo romskou integrací na lokální úrovni. 

7.7. Vláda ČR přijala dne 28. dubna 2004 svým usnesením
č. 393 „Strategii prevence kriminality na léta „2004 – 2007“.
Strategie obsahuje priority mezi které patří kriminalita s rasis-
tickým a extremistickým podtextem, včetně prevence xenofo-
bie. Mezi prioritně podporované cílové skupiny strategie zařa-
dila sociálně vyloučené skupiny a komunity.

8. Předcházení sociálního vyloučení v romských komuni-
tách a odstraňování jeho následků

8.1. Stav, kdy značná část příslušníků romské komunity
v ČR neparticipuje plně na ekonomickém a sociálním životě
společnosti a kdy jejich přístup k příjmu a ostatním zdrojům
jim neumožňuje dosáhnout životní standart, který je považo-
ván v české společnosti za přijatelný, plně odpovídá obecně
přijímaným definicím sociálního vyloučení.27) Snížit nebezpečí
chudoby a sociálního vyloučení a posílit sociální soudržnost
Evropské unie je jedním ze strategických cílů stanovených na
summitech v Lisabonu (březen 2000), v Nice (prosinec 2000)
a Stockholmu (červen 2001). Evropský sociální program sta-
noví společné cíle, podle kterých je v současné době sestavo-
ván Národní akční plán sociálního začleňování. Součástí toho-
to dokumentu je mj. předcházení sociálního vyloučení v rom-
ských komunitách a odstraňování jeho následků.

8.2. Analýza sociálního vyloučení uvádí, že sociální pomoc
státu je sice převážně funkční ve směru k většinové společ-
nosti, opomíjí však specifické postavení příslušníků romských
komunit, které záchranná sociální síť nezachycuje. Romská
komunita je ve větší míře než většinová společnost v ČR
vystavena všem rizikovým faktorům, uváděným v Evropském
sociálním programu: dlouhodobé nezaměstnanosti, dlouhodo-
bě nízkým nebo nepřiměřeným příjmům, nízkému vzdělání
a kvalifikaci, předčasnému opuštění školy, zdravotnímu posti-

žení, špatnému zdravotnímu stavu, neuspokojivému bydlení,
nerovnosti podle pohlaví, diskriminaci, rasismu, rozpadu
rodiny, životu ve velmi znevýhodněných oblastech, a závis-
losti na drogách a alkoholismu.

8.3. Jedním z šesti základních úkolů, které si Evropská unie
klade v souvislosti s dostupností hlavních služeb poskytova-
ných státem, je větší propojení mezi jednotlivými politickými
oblastmi a koordinace provádění programů a plánů s přístupy
na regionální a místní úrovni. Důraz se klade také na propo-
jování národní, regionální i místní úrovně pro efektivní imple-
mentaci jednotlivých politik. Členské země EU se na summi-
tu v Nice (prosinec 2000) zavázaly přijímat opatření vedoucí
k dosažení čtyř cílů:

• usnadnit účast v zaměstnání a přístup ke zdrojům, právům,
zboží a službám všem lidem;

• prevence rizika sociálního vyloučení;
• pomoc nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva;
• mobilizace všech stran účastnících se boje proti chudobě

a sociálnímu vyloučení.

8.4. Integrované poskytování služeb v oblasti sociálního
vyloučení romských komunit je svou povahou činnost značně
specifická, neboť musí brát v úvahu sociokulturní odlišnosti
dané historickým vývojem od většinové společnosti. „Malá
úspěšnost dosavadních opatření směřujících k odstranění a pre-
venci sociálního vyloučení, resp. k integraci romských komunit,
je způsobena především tím, že jednotliví realizátoři opatření –
tj. zejména ministerstva – řeší jen dílčí problémy. Ministerstva
realizují Koncepci romské integrace nanejvýš v úzké výseči
vymezené kompetenčním zákonem. Problémy související se
sociálním vyloučením jsou však komplexní, složité a vnitřně
provázané. Většina příslušníků romských komunit se potýká se
začarovaným kruhem ztíženého přístupu ke kvalitnímu bydlení,
vzdělání a možnostem výdělečné činnosti“.28)

8.5. Prohlubující se sociální vyloučení příslušníků rom-
ských komunit a souběžná fragmentace sítě romských porad-
ců vyvolávají naléhavou potřebu vzniku nástroje k realizaci
politiky státu ve spolupráci se samosprávou. Jako reálný
model se jeví pověření existujícího subjektu, nebo vytvoření
nového, ke zprostředkování přímé sociální intervence v loka-
litách výskytu sociálního vyloučení, zamezování takového
vylučování a odstraňování jeho následků. Pověřené nebo nově
vytvořené těleso vypracuje nabídku služeb pro samosprávy
a romské komunity v jejich působnosti. Tato nabídka bude
směřovat do oblasti bydlení, kde bude provázána s přihláše-
ním se obce do Programu výstavby podporovaných bytů
Ministerstva pro místní rozvoj, poskytováním terénních soci-
álních služeb a pomocí v přístupu ke vzdělávání a výdělečné
činnosti. Pověřený subjekt může čerpat finanční prostředky
z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských
komunitách a odstraňování jeho důsledků kapitoly Všeobecná
pokladní správa státního rozpočtu, a to podle rámcového roz-
dělení doporučeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské
komunity. Pověřený subjekt může dále využívat zdroje
z Evropského sociálního fondu s možností implementace pro-
gramu v oblasti romské integrace do budoucna. 

27) Viz kap. 2. Analýzy sociálního vyloučení: vymezení termínu soci-
ální vyloučení/vylučování. 28) Analýza sociálního vyloučení.
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8.6. Položka „Předcházení sociálního vyloučení v romských
komunitách“ byla poprvé vyčleněna ve státním rozpočtu na r.
2003, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 5. srpna 2002
č. 761 k Návrhu akčního plánu k omezení žádostí příslušníků
romské komunity z ČR o azyl v zemích EU a Norsku 29).
Vzhledem k tomu, že o vytvoření či pověření příslušného sub-
jektu jako nástroje pro aktivní politiku vlády vůči samosprá-
vám dosud nebylo rozhodnuto, bylo pro rok 2003 navrženo
využití této položky ve formě dotací samosprávám a nevlád-
ním neziskovým organizacím, které mohou takto realizovat
konkrétní projekty při řešení problémů sociálního vyloučení
v romských komunitách ve své působnosti. Do 30. září 2003
pak Rada pro záležitosti romské komunity připravila vyhláše-
ní dotačního programu pro příslušnou položku na rozpočtový
rok 2004. Principiálně jsou tyto prostředky určeny k podpoře
sociálního začleňování romských komunit a mají být určeny
subjektu pověřenému vytvářením aktivní politiky vlády
v oblasti romské integrace.

8.7. Z dlouhodobého hlediska skýtá vytvoření či pověření
tělesa k předcházení sociálního vyloučení v romských komu-
nitách kromě spolupráce se samosprávami i možnost zajištění
absorpční schopnosti ČR v rámci EU, tj. čerpání ze struktu-
rálních fondů EU. Takovouto úlohu nemůže zastat poradní
orgán vlády pro integraci, jakým je Rada vlády pro záležitos-
ti romské komunity, bez zásahu do současné legislativy.
Vytvoření efektivního nástroje pro realizaci politiky romské
integrace ve vztahu k samosprávám, ať již v jakékoli podobě,
se jeví jako nezbytná podmínka toho, aby již zahájené inte-
grační snahy mohly vůbec pokračovat.

9. Závěry

9.1. Tato Koncepce je otevřena k celospolečenské diskusi.
Musí být průběžně aktualizována především podle zkušeností
s uskutečňováním jednotlivých programů a postupem územ-
něsprávní reformy. Vzhledem k tomu, že došlo k takovému
vývoji situace, jež ovlivňuje integraci romských komunit, se
předseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity zava-
zuje předložit vládě zásadnější revizi Koncepce v roce 2005.
Vláda pak o revidované Koncepci rozhodne.

9.2. Z aktualizace Koncepce k 31. květnu 2004 vyplývá potře-
ba pokračování a dalšího rozvoje již existujících – a v meziná-
rodním měřítku nesporně úspěšných – programů, především
programu Podpora romských žáků středních škol a programu
Terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách.
Pokračovat nepochybně bude i zahájený proces tvorby multi-
kulturních výukových programů pro všechny typy škol. Trvalou
potřebou zůstává systematičtější a plošnější vytváření příprav-
ných ročníků a funkcí vychovatelů – asistentů učitele na školách
s romskými žáky. Nesporný význam má i zadání dlouhodobých
sociologických výzkumů romské problematiky.

9.3. Další programy s celostátní působností jsou realizová-
ny příslušnými resorty (Ministerstvo školství, mládeže a tělo-

výchovy; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo
kultury) v souladu s Nařízením 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 fázi reali-
zace se ocitají i programy, které nejsou specificky zaměřeny
na romskou komunitu, ale poskytují prostor pro řešení jejích
problémů (např. program podporovaného bydlení). 

9.4. Zásadním krokem pro příští období je vyvinout moti-
vační nástroj ve formě normativu pro školy, které půjdou ces-
tou inkluze romských žáků. Jako klíčový úkol pro následující
období se však jeví zejména vytvoření nástroje státní politiky
pro spolupráci se samosprávami, jehož cílem by bylo řešit
jednotlivé aspekty sociálního vyloučení – od sociální péče
v úzkém slova smyslu přes problémy s bydlením, přístupem
k výdělečné činnosti a vzděláváním – flexibilně a souběžně,
tj. přes hranice resortních působností. Tento úkol nabývá na
naléhavosti v souvislosti s reformou veřejné správy a vstupem
ČR do EU.

9.5. Větší pozornost musí být v následujícím období věno-
vána i potřebám romských žen, které čelí znevýhodnění jed-
nak v důsledku tradiční společenské nerovnosti mezi muži
a ženami, jednak z důvodů etnických. Na potřeby této cílové
skupiny je nutno brát ohled ve vztahu k výkonu sociálních
práv, se zvláštním zřetelem na práva přístupu k zaměstnání
a povolání, dále ve vztahu k právům sexuálním a reprodukč-
ním a v neposlední řadě ve vztahu k násilí páchanému na této
skupině, zejména násilí v rodině a obchodování s příslušnice-
mi této skupiny. 

29) Na rok 2003 byla vyčleněna částka 30 mil. Kč. K návrhu rámco-
vého rozdělení této položky ustavil místopředseda vlády a před-
seda Rady vlády pro záležitosti romské komunity pracovní sku-
pinu tvořenou členy Rady a dalšími odborníky.
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Předseda vlády
PhDr. Vladimír Špidla

v. r. 

V l á d a

I. bere na vědomí Zprávu o situaci národnostních menšin
v České republice za rok 2003, obsaženou v části III materiá-
lu č. j. 870/04 a upravenou podle připomínky vlády (dále jen
„Zpráva“); 

II. mění

1. usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 600, ke Zprávě
o situaci národnostních menšin v České republice za rok
2001, ve znění usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 822,
tak, že se zrušuje bod II/1 uvedeného usnesení, 

2. usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 822, ke Zprávě
o situaci národnostních menšin v České republice za rok
2002, tak, že se 

a) zrušuje bod III/1b,c, III/2 a III/3 uvedeného usnesení, 
b) dosavadní bod III/4 uvedeného usnesení označuje jako III/2

a dosavadní bod III/5 uvedeného usnesení jako bod III/3;

III. ukládá

1. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva
a lidské zdroje zapracovat ve spolupráci s místopředsedou
vlády a ministrem financí do návrhu zákona o státním rozpo-
čtu České republiky na rok 2005, rozpočtové kapitoly
Všeobecná pokladní správa, položku na rekonstrukci objektu
pro zřízení Domu národnostních menšin v Praze, a to ve výši
20 000 tis. Kč, která bude použita jako investiční dotace urče-
ná hlavnímu městu Praze podle části 2.3. Zprávy,

2. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva
a lidské zdroje zapracovat ve spolupráci s místopředsedou
vlády a ministrem financí a ministryní školství mládeže a tělo-
výchovy do návrhu zákona o státním rozpočtu České republi-
ky na rok 2005, rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položku na rekonstrukci základní školy Henryka
Sienkiewicze s polským vyučovacím jazykem v Jablunkově,
a to ve výši 65 000 tis. Kč, která bude použita jako investiční
dotace určená městu Jablunkov podle části 4.3. Zprávy s tím,
že město Jablunkov zajistí plné dofinancování rekonstrukce, 

3. místopředsedovi vlády a ministru financí zapracovat ve spo-
lupráci s ministrem kultury a místopředsedou vlády pro výzkum
a vývoj, lidská práva a lidské zdroje do návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2005, rozpočtové kapitoly
Ministerstva kultury, zvýšení limitu výdajů rozpočtové kapitoly
Ministerstva kultury o 15 500 tis. Kč na činnost Muzea romské
kultury v Brně a na vybudování jeho stálé muzejní expozice
v roce 2005 a v dalších letech na provoz tohoto muzea ve výši 

7 500 tis. Kč a zajistit zvýšení závazného ukazatele rozpočtové
kapitoly Ministerstva kultury – Objem prostředků na platy –
o částku 3 750 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců přís-
pěvkových organizací o 23 osob, a to podle části 2.1. Zprávy, 

4. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva
a lidské zdroje 

a) vypracovat konečné znění Zprávy podle bodu I tohoto
usnesení,

b) předložit vládě do 31. května 2006 v návaznosti na před-
kládání Zprávy o situaci národnostních menšin za rok
2005, zprávu o využití finančních prostředků ze státního
rozpočtu České republiky vynaložených podle bodu III/1
až 3 tohoto usnesení, 

c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí; 

IV. pověřuje předsedu vlády předložit Zprávu podle bodu
I a III/4a tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu
České republiky pro informaci příslušných výborů obou
komor Parlamentu České republiky; 

V. doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst, sta-
rostům obcí s pověřenými obecními úřady a obcí, v nichž byl
zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit podle 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 rom-
ské komunity, systémové poskytování účelových dotací z veřej-
ných financí na aktivity příslušníků národnostních menšin a na
podporu integrace příslušníků romské komunity. 

Provedou:
předseda vlády, 
l. místopředseda vlády a
ministr vnitra, 
místopředseda vlády a
ministr financí,
místopředseda vlády pro výzkum a
vývoj, lidská práva a lidské zdroje a
předseda Rady vlády
pro národnostní menšiny, 
ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy,
ministr kultury 

Na vědomí:
hejtmani, 
primátoři statutárních měst 

USNESENÍ
vlády České republiky

ze dne 30. června 2004 č. 663

ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003
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Předseda vlády
PhDr. Vladimír Špidla

v. r. 

V l á d a

I. schvaluje Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy
České republiky, obsaženou v části III materiálu č. j. 911/04
(dále jen „Strategie“); 

II. ukládá

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministrům
dopravy, pro místní rozvoj, životního prostředí, zemědělství,
zdravotnictví a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
spolupracovat při zabezpečení a koordinaci cílů a opatření
uvedených ve Strategii a zapracovat Strategii do resortních
koncepcí a materiálů, 

2. ministrům dopravy, pro místní rozvoj a životního pro-
středí předložit vládě do 31. prosince 2005 informaci o reali-
zaci plnění úkolů a opatření uvedených ve Strategii, 

3. ministru dopravy zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

III. doporučuje krajským a místním samosprávám, podnika-
telskému sektoru a nevládním neziskovým organizacím vyu-
žít Strategii pro svoji činnost a rozpracovat ji do svých kon-
cepcí a materiálů; 

IV. pověřuje předsedu vlády předložit Strategii předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předse-
dovi Senátu Parlamentu České republiky pro informaci pří-
slušných výborů obou komor Parlamentu České republiky. 

Provedou:
předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a
ministr vnitra,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy,
ministři dopravy, pro místní rozvoj,
životního prostředí, zemědělství, 
zdravotnictví

Na vědomí:
hejtmani 

USNESENÍ
vlády České republiky

ze dne 7. července 2004 č. 678

o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky



Strana 212 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Částka 4

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Špidla

v. r. 

V l á d a

I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice
na léta 2004 až 2010, obsaženou v části III materiálu č. j.
882/04 a upřesněnou podle připomínek vlády (dále jen
„Koncepce“); 

II. ukládá

1. ministru kultury 
a) seznámit s Koncepcí hejtmany, primátora hlavního města

Prahy a primátory statutárních měst, představitele Svazu
měst a obcí a zástupce profesních sdružení v oblasti kni-
hoven, 

b) realizovat Koncepci ve spolupráci s ostatními členy
vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní sprá-
vy, hejtmany, primátorem hlavního města Prahy, primá-
tory statutárních měst a předsedkyní Akademie věd
České republiky, 

c) zpracovat a předložit vládě průběžnou zprávu o plnění
Koncepce, a to 

ca) do 31. března 2007,
cb) do 31. března 2009,
d) zpracovat a předložit vládě do 31. března 2011 závěreč-

nou zprávu o plnění Koncepce s návrhem na její aktuali-
zaci, 

e) navrhnout při sestavování rozpočtové kapitoly Minister-
stva kultury návrhu státního rozpočtu České republiky na
léta 2005 až 2010 finanční prostředky na zajištění reali-

zace Koncepce v souladu s možnostmi státního rozpočtu
České republiky, 

f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí, 

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s ministrem kultury při realizaci
Koncepce; 

III. doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst
a starostům obcí s pověřenými obecními úřady seznámit se
s Koncepcí a využít ji při zpracování dokumentů a naplňová-
ní záměrů v péči o rozvoj knihoven v jejich působnosti. 

Provedou:
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani, 
primátoři statutárních měst, 
předsedkyně Akademie věd
České republiky

USNESENÍ
vlády České republiky

ze dne 7. července 2004 č. 679

o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010
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Předseda vlády
PhDr. Vladimír Špidla

v. r. 

V l á d a

I. bere na vědomí Zprávu o plnění Národního plánu boje
proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (léta 2002 až
2004) a jeho aktualizaci na další období (léta 2004 až 2006),
obsaženou v části III materiálu č. j. 947/04; 

II. schvaluje Plán úkolů boje proti komerčnímu sexuálnímu
zneužívání dětí na období let 2004 až 2006, obsažený v přílo-
ze tohoto usnesení (dále jen „Plán“); 

III. ukládá 

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředse-
dovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje,
ministrům práce a sociálních věcí, spravedlnosti, informatiky,
zdravotnictví a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
plnit úkoly obsažené v Plánu, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 
a) předložit vládě do 30. června 2006 Zprávu o plnění Plánu

a jeho aktualizaci na další období, 
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro

orgány krajů a orgány obcí; 

IV. vyzývá hejtmany, primátora hlavního města Prahy a sta-
rosty obcí s rozšířenou působností ke spolupráci při plnění
úkolů 9, 10, 17 a 26 Plánu. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a 
ministr vnitra,
místopředseda vlády pro výzkum
a vývoj, lidská práva lidské zdroje, 
ministři práce a sociálních věcí,
spravedlnosti, informatiky,
zdravotnictví, 
ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy

Na vědomí:
hejtmani 

USNESENÍ
vlády České republiky

ze dne 21. července 2004 č. 718

ke Zprávě o plnění Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (léta 2002 až 2004) 
a k jeho aktualizaci na další období (léta 2004 až 2006)
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V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

P ř í l o h a
k usnesení vlády 
ze dne 21. července 2004 č. 718

Plán úkolů
boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období let 2004 až 2006

Opatření Gestor Termín
1. Předložit vládě návrh na podpis a ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte 

týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie MV 31. 10. 2004
2. Zavést trestnost pouhého držení dětské pornografie v jakékoliv formě. MS 1. 1. 2006
3. Zavést trestnost obchodování s lidmi i v rámci území České republiky a trestnost dalších 

forem obchodování s lidmi než pouze za účelem sexuálního vykořisťování. MS 1. 1. 2005
4. V chystaném zákoně o telekomunikacích prodloužit dobu, po kterou je poskytovatel 

internetových služeb povinen uchovávat data související s poskytováním 
telekomunikačních služeb (zejména údaje o účastnících telekomunikačního spojení). MI 1. 1. 2005

5. V připravovaném zákoně o zdravotní péči zakotvit povinnost lékařů ohlašovat podezření 
na týrání a sexuální zneužívání dětí včetně sankcí za jeho neplnění. MZ 30. 6. 2005  

6. Zavést institut zabezpečovací detence v trestním zákoně. MS 1. 1. 2006
7. V připravovaném zákoně o podpoře práce s dětmi a mládeží zamezit osobám trestaným 

pro trestnou činnost páchanou na mládeži práci s dětmi a mládeží. MŠMT 1. 1. 2005
8. Připravit a iniciovat výzkum zaměřený na analýzu příčin komerčního sexuálního MV, MS, 

zneužívání dětí, na typologii jeho obětí a pachatelů a na zjištění míry jeho latence. MPSV, 30. 6. 2005
MŠMT, MZ

9. V rámci postupu reformy veřejné správy iniciovat ustanovení  specialisty na 
problematiku sociálně právní ochrany dítěte (především týraných a zneužívaných dětí) 
při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kde tato funkce ještě nebyla 
ustanovena, vytvořit podmínky pro  stabilizaci a rozvoj orgánů sociálně právní ochrany 
dítěte a především pro vzdělávání a specializaci jejich pracovníků. MPSV, MV 31. 1. 2006

10. Projednat navržený standardizovaný postup pracovníků orgánů sociálně právní ochrany 
dítěte při podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dětí s krajskými úřady a předat 
jej k realizaci obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. MPSV, MV 31. 12. 2004

11. Do Evidenčně statistického systému kriminality zařadit jako samostatnou kategorii 
vykazování případů tvorby a šíření dětské pornografie. MV 31. 12. 2004

12. Rozpracovat a připravit k realizaci nové způsoby rozšiřování povědomí o komerčním MV, MŠMT,
sexuálním zneužívání dětí, především v rizikových oblastech. MPSV, MZ 31. 3. 2005

13. Aktualizovat obsah problematiky komerčního sexuálního zneužívání dětí v profesní MV, MS, 
přípravě pracovníků orgánů činných v trestním řízení, sociálních, školských MPSV, 
a zdravotnických pracovníků. MŠMT, MZ 30. 6. 2005

14. Zabezpečit vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti komerčního sexuálního 
zneužívání dětí s akcentem na vysokou společenskou nebezpečnost takového jednání 
a potřebu ukládání pedofilním pachatelům povinnou ochranou léčbu. MS průběžně

15. Vytvořit komplexní seznam poskytovatelů služeb pro děti (nevládní organizace, dětští 
psychologové, terénní sociální pracovníci apod.) a dle místní příslušnosti zajistit jeho 
distribuci do škol. MŠMT 31. 12. 2004

16. Podporovat přednáškovou činnost nevládních organizací, které se zabývají rizikovými 
jevy spojenými s mládeží, ve školách a školských zařízeních. MŠMT průběžně

17. V lokalitách nejvíce ohrožených iniciovat a podporovat efektivní formy sociální práce 
s rizikovými dětmi a mládeží a jejich rodinami. MPSV průběžně
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Opatření Gestor Termín
18. Zanalyzovat stávající zajištění péče o pedofilní delikventy včetně jejího personálního, 

kapacitního a organizačně - technického zabezpečení, identifikovat její nedostatky 
a navrhnout tříletý harmonogram k optimalizaci systematické péče o pedofilní delikventy. MS, MZ 30. 6. 2005

19. Navrhnout řešení výkonu ochranného ústavního léčení mladistvých a mladých dospělých 
agresorů. MZ 30. 6. 2005

20. Uveřejnit Doporučený postup při syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného 
dítěte ve Věstníku MZ. MZ 31. 12. 2004

21. Sjednotit a harmonizovat interní metodiky postupu Policie ČR, orgánů sociálně právní MV, 
ochrany dítěte, Správy uprchlických zařízení a zařízení pro ústavní výchovu v případech MPSV, 
nezletilých cizinců bez doprovodu.  MŠMT 31. 3. 2005

22. Pokračovat ve finančním a organizačním zabezpečování vzdělávání romských sociálních 
asistentů a romských terénních pracovníků v problematice komerčního sexuálního MV, 
zneužívání dětí. Úřad vlády Průběžně

23. Rozšiřovat působnost policejního pracoviště specializovaného na monitoring Internetu 
zejména v oblasti dětské pornografie, posilovat jeho personální a technické vybavení. MV průběžně

24. Zabezpečit pravidelný měsíční kontakt specialisty na mládež a na mravnostní kriminalitu 
na jednotlivých okresních ředitelstvích Policie ČR s pracovníky orgánů sociálně právní 
ochrany dítěte, škol a školských zařízení a vytipovaných nevládních organizací MV, 
zabývajících se komerčním sexuálním zneužíváním dětí k řešení lokálních problémů MPSV, 
souvisejících s tímto jevem. MŠMT 31. 1. 2005

25. V rámci programů prevence kriminality a rozpočtu PČR podporovat vybavování 30. 6. 2005
výslechových místností pro traumatizované oběti (zejména děti a ženy). MV (kontrolní 

termín)
26. Zařadit komerční sexuální zneužívání dětí mezi priority grantové politiky, podporovat 30. 6. 2005

a iniciovat vznik projektů na krizovou intervenci a dlouhodobou péči o oběti komerčního MV, (kontrolní 
sexuálního zneužívání dětí v rizikových oblastech. MPSV termín)
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Předseda vlády
JUDr. Stanislav  G r o s s

v. r. 

V l á d a

I. bere na vědomí Strategii podpory dostupnosti a kvality
veřejných služeb, obsaženou v části III materiálu č.j. 869/04
(dále jen „Strategie“); 

II. schvaluje

1. pro vytvoření právních a finančních podmínek územní
samosprávy k zabezpečení místních veřejných služeb 

a) jako prioritní variantu – dobrovolné vytvoření správního
svazku za účelem společného poskytování místních
veřejných služeb s motivační podporou státu (varianta
3c části 3.5 Strategie), 

b) možné využití varianty – převedení základních univer-
zálních služeb ze samostatné působnosti do přenesené
působnosti, případně dalších variant, v závislosti na cha-
rakteru místní veřejné služby (varianta 2 části 3.5
Strategie), 

2. realizaci benchmarkingového projektu (porovnání
a uplatňování nejlepší praxe) v oblasti místních veřejných slu-
žeb a v letech 2005 až 2008 uvolnění částky 1 mil. Kč ročně
určené na podporu realizace tohoto projektu, a to z rozpočto-
vé kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtové kapito-
ly Ministerstva vnitra; 

III. ukládá 

1. členům vlády 
a) postupovat při řešení dostupnosti a kvality jednotlivých

druhů veřejných služeb způsoby uvedenými v příloze
tohoto usnesení a plnit úkoly zde uvedené,

b) informovat do 30. listopadu 2005 ministra vnitra o plně-
ní tohoto usnesení, 

2. ministru vnitra provést ve spolupráci s ostatními členy
vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy
analýzu stávajících informačních systémů, obsahujících infor-
mace o místních veřejných službách, 

3. ministru vnitra
a) navrhnout do 31. prosince 2005 na základě výsledků zjiš-

těných analýzou podle bodu III/2 tohoto usnesení infor-
mační systém o dostupnosti a kvalitě místních veřejných
služeb včetně způsobu zjišťování informací o dostupnos-
ti a kvalitě místních veřejných služeb, který bude využi-
telný pro strategická rozhodování vlády a orgánů územ-
ních samosprávných celků i pro vzájemné porovnání
kvality a efektivnosti místních veřejných služeb, 

b) koordinovat postup plnění tohoto usnesení ve vazbě na
územní samosprávu, a to zejména s ohledem na realizaci
projektu benchmarkingu v oblasti místních veřejných
služeb a přípravy informačního systému o dostupnosti
a kvalitě místních veřejných služeb, 

c) předložit vládě do 31. ledna 2006
ca) zprávu o plnění tohoto usnesení,
cb) aktualizovaný seznam veřejných služeb a veřejných slu-

žeb vhodných ke standardizaci, 
cc) návrh dalšího postupu v oblasti standardizace veřejných

služeb, 
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro

orgány krajů a orgány obcí,

4. ministru financí zabezpečit realizaci rozpočtového opat-
ření podle bodu II/2 tohoto usnesení. 

Provedou:
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních 
orgánů státní správy 

USNESENÍ
vlády České republiky

ze dne 1. září 2004 č. 824

ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb
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V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

P ř í l o h a
k usnesení vlády 
ze dne 1. září 2004 č. 824

P ř e h l e d
způsobů navržených pro řešení dostupnosti a kvality jednotlivých

veřejných služeb vhodných ke standardizaci

Tabulka obsahuje přehled metod, které byly příslušnými ministerstvy navrženy pro řešení dostupnosti a kvality jednotlivých
veřejných služeb vhodných ke standardizaci. Popis jednotlivých možností řešení dostupnosti a kvality je uveden ve Strategii.
Konkretizace úkolů vyplývajících z níže uvedené tabulky je obsažena v komentáři následujícím za tabulkou.

Na základě problémů identifikovaných v rámci dotazníkového šetření a v průběhu diskusí vedených během zpracování
Strategie byly definovány ještě další navazující úkoly, které jsou uvedeny následně.

Podrobnější charakteristika vyplývajících úkolů je obsažena také v části 2 Strategie. 

Způsoby řešení navržené příslušnými ministerstvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Domovy a penziony 
– zejm. domovy důchodců ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Domovy a penziony 
– zejm. ústavy soc. péče ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Chráněné bydlení NE ANO ANO ANO ANO ANO
Podporované bydlení NE ANO ANO ANO ANO ANO
Osobní asistence NE ANO ANO ANO ANO ANO
Průvodcovská, 
předčitatelská 
a tlumočnická služba ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Pečovatelská služba ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Centra denních služeb ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Chráněné dílny ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Podporované zaměstnání NE ANO ANO ANO ANO ANO
Přechodné zaměstnání NE ANO ANO ANO ANO ANO
Domy na půl cesty NE ANO ANO ANO ANO ANO
Poradny – sociálně 
právní poradenství ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poradny pro specifické 
oblasti ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Raná péče NE ANO ANO ANO ANO ANO
Odlehčovací služby ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Zařízení pěstounské péče ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Azylové domy ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Noclehárny ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Nízkoprahová denní centra ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Terénní programy 
pro uživatele drog ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež NE ANO ANO ANO ANO ANO
Kontaktní centra NE ANO ANO ANO ANO ANO
Terapeutické komunity NE ANO ANO ANO ANO ANO
Krizová pomoc NE ANO ANO ANO ANO ANO
Tísňová péče ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Koordinace péče o občany 
společensky nepřizpůsobené ANO ANO ANO

Ministerstvo zdravotnictví 
Ambulantní péče ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Ústavní péče ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Diagnostické 
a komplementární služby NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Speciální primární péče ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Poskytování léčivých 
přípravků a zdravotnických 
prostředků ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO
Lázeňská péče ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Péče v dětských 
ozdravovnách ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Zdravotnická doprava ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Ochrana veřejného zdraví ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Záchytné protialkoholní 
stanice a ochranná léčba ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Stanovení standardu
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výchova v mateřské škole ANO NE ANO ANO ANO
Výchova a vzdělávání 
v základní škole ANO NE ANO ANO ANO
Vzdělávání v gymnáziu, 
střední odborné škole, 
středním odborném učilišti 
a konzervatoři ANO NE ANO ANO
Vzdělávání ve vyšší 
odborné škole ANO NE ANO ANO
Vzdělávání ve vysoké škole ANO ANO ANO
Výchova dětí ve speciální 
mateřské škole ANO ANO ANO
Vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami v základních 
školách ANO NE ANO ANO
Vzdělávání a výchova 
ve speciálních školách 
zajišťujících povinnou 
školní docházku ANO NE ANO ANO
Výchova a vzdělávání 
ve zvláštní škole ANO NE ANO ANO
Výchova a vzdělávání 
v pomocné škole ANO NE ANO ANO
Výchova a vzdělávání 
v zařízeních pro výkon 
ústavní–ochranné výchovy ANO NE ANO ANO
Výchova a vzdělávání 
ve speciálních středních 
školách ANO ANO ANO
Poskytování vzdělávání 
a služeb v oblasti pedago-
gicko – psychologického 
poradenství ANO NE ANO ANO
Poskytování vzdělávání 
a služeb v speciálně peda-
gogickém centru ANO NE ANO ANO
Poskytování výchovy a slu-
žeb ve středisku výchovné 
péče pro děti a mládež ANO NE ANO ANO
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stravování ve školních 
jídelnách ANO NE ANO ANO
Ubytování žáků 
a související služby ANO NE ANO ANO
Stravování v menzách ANO ANO ANO
Ubytování vysokoškoláků 
a související služby ANO ANO ANO
Vzdělávání v jazykových 
školách ANO NE ANO ANO
Vzdělávání v základní 
umělecké škole ANO NE ANO ANO
Zájmové vzdělávání 
ve školní družině 
a ve školním klubu ANO NE ANO ANO
Zájmové vzdělávání 
ve středisku pro volný čas 
dětí a mládeže ANO NE ANO ANO ANO
Poskytování knihovnických 
služeb žákům ANO NE ANO ANO
Poskytování knihovnických 
služeb studentům ANO ANO ANO

Ministerstvo kultury
Využívání a zpřístupňování 
sbírek muzejní povahy ANO NE ANO
Výchovné a vzdělávací 
služby pro studijní 
a vědecké účely ANO NE ANO ANO ANO
Vědecká a studijní činnost 
– výzkum sběratelského 
prostředí a výzkum 
sbírkových předmětů ANO NE ANO ANO ANO

Ministerstvo dopravy
Veřejná osobní silniční 
a drážní doprava ANO ANO ANO ANO

Ministerstvo informatiky
Tvorba a správa Portálu 
veřejné správy ANO NE ANO ANO
Dostupnost přístupového 
místa k internetové síti 
pro veřejnost NE ANO ANO ANO

Ministerstvo pro místní rozvoj
Poskytování turistických 
informací NE ANO ANO ANO ANO ANO
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Komentář
Výše uvedená tabulka zachycuje jak legislativní, tak i nelegislativní úkoly, které by příslušná ministerstva měla plnit v sou-

vislosti s řešením problematiky dostupnosti a kvality některých veřejných služeb. Dále je uvedena konkretizace jednotlivých
úkolů.

Přesto, že ve čtvrtém sloupci tabulky (“Existuje potřeba změn nebo přijetí nové právní úpravy“) je u většiny služeb v oblas-
ti zdravotnictví uvedeno ANO, není dále specifikován žádný související legislativní úkol pro Ministerstvo zdravotnictví.
Důvodem je skutečnost, že návrhy nových zákonů, které by měly řešit také dostupnost a kvalitu uvedených služeb, jsou již
vypracovány.

I. Úkoly legislativní povahy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí:
• zpracuje novou právní úpravu (zákon o sociálních službách), a to pro všechny sociální služby navržené ke standardizaci

s výjimkou služby koordinace péče o občany společensky nepřizpůsobené
– do nové právní úpravy zakotví jednak pravidla pro registraci poskytovatelů sociálních služeb a pravidla pro certifikaci

kvality sociálních služeb, která budou garantována zákonem, státem (úprava licenčních podmínek), a dále pak vytvoření
veřejně přístupného informačního systému poskytovatelů sociálních služeb (řešení transparentnosti); 

– nová právní úprava vytvoří celkový rámec systému poskytování jednotlivých sociálních služeb, a to včetně nastavení pod-
mínek financování poskytovaných služeb a určení garance jednotlivých úrovní veřejné správy za příslušné veřejné služby.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
• zváží komplexní řešení problematiky zájmové tělovýchovy a sportu
– to jest, zda by komplexní úprava byla vhodná; jestliže ano, zda by měla být provedena prostřednictvím novelizace někte-

rého ze stávajících zákonů (jakého a jakým způsobem) či prostřednictvím zákona nového;
– do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra návrh řešení uvedeného úkolu.

Ministerstvo kultury:
• zpracuje novou zákonnou úpravu, která bude stanovovat standardy výchovné a vzdělávací služby pro studijní a vědecké

účely a standardy služby vědecká a studijní činnost – výzkum sběratelského prostředí a výzkum sbírkových předmětů
– uvedeným standardem by přitom měla být četnost a kvalita publikační činnosti a pořádaných konferencí a seminářů;
– do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o postupu prací na uvedené legislativní úpravě.

Ministerstvo informatiky:
• bude novelizovat zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v rámci novelizace bude upraveno

zejména nastavení kvalitativních parametrů Portálu veřejné správy;
• novým právním předpisem upraví dostupnost přístupového místa k internetu pro veřejnost; úprava by měla zejména sta-

novovat minimální požadavek na vzdálenostní a kvalitativní dostupnost přístupového místa, tzn. stanovení parametru časo-
vého, prostorového; dále parametrů technické vybavenosti a odpovědnosti za provoz a servis

– při hledání možností zajištění přístupového místa k internetu pro veřejnost bude v rámci řešení tohoto úkolu spolupracovat
s Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj;

• do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o postupu prací na uvedených legislativních úpravách.

Ministerstvo pro místní rozvoj:
• novým právním předpisem stanoví minimální standardy veřejné služby poskytování turistických informací
– právní úprava by měla zejména stanovit minimální rozsah poskytovaných turistických informací, minimální vybavenost

informačních center, deklarovat pozici státu vůči stávající síti turistických center a způsob financování dotčené veřejné služ-
by, stanovit by měla také garanta příslušné služby;

– do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o postupu prací na uvedené legislativní úpravě.

II. Úkoly nelegislativní povahy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí:
• u všech služeb vhodných ke standardizaci s výjimkou služby koordinace péče o občany společensky nepřizpůsobené bude

podporovat zavádění a využívání metody komunitního plánování 
– bude pokračovat ve finančním podporování zainteresovaných subjektů (prostřednictvím dotací) a v jejich metodickém

vedení; 
• u všech sociálních služeb navržených ke standardizaci bude doplňovat legislativní úpravu také formou doporučení stano-

vených ve svých resortních koncepcích;
• do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra zprávu o plnění uvedených úkolů.
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Ministerstvo zdravotnictví:
• na služby ambulantní péče, ústavní péče, diagnostické a komplementární služby, speciální primární péče, poskytování léči-

vých přípravků a zdravotnických prostředků, lázeňská péče, péče v dětských ozdravovnách, zdravotnická doprava, ochrana
veřejného zdraví, záchytné protialkoholní stanice a ochranná léčba bude aplikovat metodu komunitního plánování;

• doporučeními obsaženými v resortních koncepcích bude doplňovat legislativní úpravu služeb ambulantní péče, péče v dět-
ských ozdravovnách, zdravotnická doprava a záchytné protialkoholní stanice a ochranná léčba;

• do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra zprávu o plnění uvedených úkolů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
• zváží možnost aplikace metody benchmarking na předškolní výchovu, základní školství a oblast volnočasových aktivit pro-

střednictvím odborné spoluúčasti a tím i možnost zapojit se do realizace benchmarkingového projektu navrženého v bodě
II/2 tohoto usnesení;

• bude podporovat zveřejňování informací z oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež; cílem je umožnit sledování
a zejména pak srovnávání příslušných údajů; 

– tento úkol bude realizován v rámci plnění úkolů vyplývajících z bodu III tohoto usnesení.

Ministerstvo kultury:
• formou doporučení v resortní koncepci nebo metodickém návodu zpracuje možnosti řešení dostupnosti a kvality výchovné

a vzdělávací služby pro studijní a vědecké účely; v tomto smyslu uloží ve vazbě na mezinárodní spolupráci příslušné úkoly
Národnímu muzeu; 

• formou doporučení v resortní koncepci zpracuje možnosti řešení dostupnosti a kvality služby vědecká a studijní činnost –
výzkum sběratelského prostředí a výzkum sbírkových předmětů;

• na základě komunitního plánování stanoví možnosti řešení dostupnosti a kvality služby vědecká a studijní činnost – výzkum
sběratelského prostředí a výzkum sbírkových předmětů;

• do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra zprávu o plnění uvedených úkolů.

Ministerstvo dopravy:
• prostřednictvím odborné a finanční spoluúčasti se aktivně zapojí do realizace benchmarkingového projektu uvedeného

v bodě II/2 tohoto usnesení, a to v části projektu, která se bude týkat veřejné osobní silniční a drážní dopravy;
• bude se aktivně podílet na úpravě stávající legislativy (zejména vyhlášky Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., o pře-

pravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu), a to za účelem zajištění odpovídající dostupnosti veřejné osob-
ní dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace – například formou zvýšení kvality přepravy osob se sníže-
nou schopností pohybu a orientace;

– do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o postupu prací na uvedené legislativní úpravě.

Ministerstvo informatiky:
• zajistí ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady pravidelnou aktualizaci dat zveřejňovaných prostřednictvím

Portálu veřejné správy;
– do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra zprávu o plnění uvedeného úkolu.

Ministerstvo pro místní rozvoj:
• zváží tvorbu veřejně přístupného informačního systému cestovního ruchu v intencích nově připravovaného návrhu věcné-

ho záměru zákona o cestovním ruchu tak, aby bylo možné sledovat dostupnost a kvalitu poskytování této veřejné služby;
– do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra zprávu o plnění uvedeného úkolu;
• zváží aplikaci metody benchmarking na poskytování turistických informací;
– do 31. prosince 2004 sdělí ministru vnitra své rozhodnutí v této věci,
– bude–li rozhodnutí kladné, připojí se do navrženého pokračování benchmarkingového projektu – zapojení bude realizová-

no prostřednictvím odborné a případně také finanční spoluúčasti v části projektu, která se bude týkat poskytování turistic-
kých informací.

III. Navazující úkoly

Úkoly legislativní povahy:

Ministerstvo zdravotnictví:
• bude se zabývat problematikou případné legislativní úpravy horské záchranné služby a vodní záchranné služby;
– do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o postupu prací na uvedené legislativní úpravě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
• bude specifikovat podmínky pro sdružování obcí za účelem zřízení školského zařízení 
– specifikaci podmínek provede prostřednictvím novelizace školského zákona;
– do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o postupu prací na uvedené legislativní úpravě.
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Ministerstvo kultury:
• bude se zabývat možností vytvoření legislativní úpravy v oblasti divadelní a symfonické činnosti, která by měla obsaho-

vat veřejné služby podporované státem a kraji, a to mimo jiné: činnost vícesouborových divadel, soustavnou divadelní čin-
nost pro děti a mládež, soustavnou divadelní činnost pro národnostní menšiny, divadelní činnost i některých jednosouboro-
vých divadel, a to v kontextu s historickými a společenskými podmínkami 

– příslušná úprava by měla stanovit a definovat ty veřejné služby v oblasti kultury, které budou podporovány z finančních
zdrojů státu a krajů, podporovanými službami by měly být mimo jiné služby uvedené v předchozím odstavci;

– do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o postupu prací na uvedené legislativní úpravě (co a v jaké podobě by
měla obsahovat/obsahuje); zjistí–li Ministerstvo kultury, že legislativní úprava není pro vyřešení úkolu vhodným nástrojem,
podá ve stejném termínu jiný návrh řešení (doporučující standardy v resortních koncepcích apod.).

Úkoly nelegislativní povahy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
• bude podporovat sdružování finančních prostředků obcí pro zřizování a zabezpečování provozu kvalitních středisek volné-

ho času s odpovídající nabídkou sportovních aktivit pro děti a mládež;
– do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra zprávu o plnění uvedeného úkolu.

Ministerstvo kultury:
• na řešení příslušných problémů bude v rámci své působnosti spolupracovat s těmi kraji, které v dotazníkovém šetření uved-

ly problémy v oblasti kultury vyskytující se na jejich území (Jihočeský kraj a Moravskoslezský kraj), a zváží finanční pod-
poru pro sjednaná řešení

– v Jihočeském kraji bude řešen problém neexistence krajského metodického vedení amatérských tvůrců a dále je zde potře-
ba profesionálního kulturního zázemí pro působení symfonického orchestru, neboť zázemí Jihočeské komorní filharmonie
není dostatečné,

– v Moravskoslezském kraji je třeba vyřešit problémy s budovami Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a s budo-
vami Muzea Těšínska;

– do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o vyřešení uvedeného úkolu.

Ministerstvo dopravy
• navrhne a projedná s kraji možnosti řešení nedostatku finančních prostředků na úhradu prokazatelných ztrát vzniklých

dopravcům při zajištění dopravní obslužnosti krajů;
– do 30. listopadu 2005 podá ministru vnitra zprávu o vyřešení uvedeného úkolu.

Ministerstvo životního prostředí 
• bude ve spolupráci s Ministerstvem vnitra hledat vhodné způsoby, které povedou ke zvýšení kvality a dostupnosti služby

environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a dále pak služeb zaměřených na recyklaci a likvidaci odpadů; 
– do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra návrh na řešení uvedené problematiky.

Ministerstvo zemědělství 
• bude se zabývat dalším řešením dostupnosti služby zásobování vodou a čištění odpadních vod
– Ministerstvo zemědělství v této souvislosti zejména zhodnotí, zda by bylo vhodné zabezpečit odpovídají dostupnost uve-

dených služeb prostřednictvím úpravy příslušné legislativy či jiným způsobem;
– do 30. listopadu 2005 předloží ministru vnitra návrh na řešení uvedené problematiky.



Strana 224 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Částka 4

Předseda vlády
JUDr. Stanislav  G r o s s

v. r. 

V l á d a

I. mění 

1. usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235, o bezú-
platném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okres-
ních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí
s rozšířenou působností, tak, že se 

a) v bodě II/2 uvedeného usnesení slova „do 30. listopadu
2004“ nahrazují slovy „do 30. listopadu 2006“, 

b) v příloze č. 2 uvedeného usnesení – Rámcové podmínky
smlouvy o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí
po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností –
a to v bodě 1 této přílohy vypouští slova „dle přílohy č. 1
tohoto usnesení“, 

c) v příloze č. 3 uvedeného usnesení – Kritéria pro výběr
nemovitostí bývalých okresních úřadů v majetku České
republiky vhodných k bezúplatnému převodu obcím
s rozšířenou působností – vypouští slova „obec mající
zájem o převod předmětnou budovu nevyužívá pro
výkon agendy státní sociální podpory,“, 

2. usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití
administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud
okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002
č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, ve
znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 852, u snesení
vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 46, usnesení vlády ze dne 
21. dubna 2004 č. 385 a usnesení vlády ze dne 2. června 2004
č. 547, tak, že v příloze č. 1 uvedeného usnesení – Zásady dis-
lokace orgánů veřejné správy v administrativních budovách,
využívaných doposud okresními úřady – nahrazuje bod 7 tex-
tem, který zní: 

„7. Obce a kraje budou pro výkon státní správy v přenese-
né působnosti užívat tyto budovy v souladu se zákonem 
č. 219/2000 Sb. formou výpůjčky. Výpůjčka se bude týkat
pouze počtu funkčních míst a s nimi souvisejících ostatních
ploch, která byla na územní samosprávné celky delimitována
dle usnesení vlády ze dne 26. června 2002 č. 695, včetně změn
obsažených v usnesení vlády ze dne 9. prosince 2002 č. 1247.
V ostatních případech bude hrazeno nájemné. Pokud bude
v průběhu přechodného období výkon státní správy, který pře-
šel na obce s rozšířenou působností ke dni 1. ledna 2003, svě-
řen v některé oblasti zpět státu a dojde současně k přechodu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bude obec
s rozšířenou působností nadále moci užívat formou výpůjčky
pouze prostory a s nimi související ostatní plochy odpovídají-
cí počtu funkčních míst stanovenému ke dni 1. ledna 2003,
sníženému o místa delimitovaná na stát. Současně s tím bude
územním samosprávným celkům počet kancelářských míst,
stanovený v Příloze č. 2 k usnesení vlády ze dne 19. června
2002 č. 663, snížen o počet funkčních míst delimitovaných
zpět na stát.“; 

II. ukládá ministru vnitra zajistit zveřejnění úplných znění
usnesení vlády uvedených v bodě I tohoto usnesení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 

Provede:
ministr vnitra 

USNESENÍ
vlády České republiky

ze dne 15. září 2004 č. 892 

o změně některých usnesení vlády, týkajících se nemovitostí po bývalých okresních úřadech 
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V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 
č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách
postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace, bezúplat-
ný převod vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřa-
dech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozší-
řenou působností podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. Rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu
vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou
působností podle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

3. Kritéria pro výběr nemovitostí bývalých okresních úřadů
v majetku České republiky vhodných k bezúplatnému převo-
du obcím s rozšířenou působností uvedená v příloze č. 3 toho-
to usnesení;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí, ministrům
kultury a životního prostředí zabezpečit ve spolupráci s ředi-
telem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
realizaci bodu I/1 tohoto usnesení, 

2. místopředsedovi vlády a ministru financí předložit ve
spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ředi-
telem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a předsedkyní Vládní dislokační komise do 30. listopadu 2004
vládě ke schválení změnu usnesení vlády ze dne 19. června
2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku
státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnese-
ní vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problé-
mů Pardubického kraje,

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s místopředsedou vlády a minist-
rem financí při přípravě bodu II/2 tohoto usnesení,

4. místopředsedovi vlády a ministru financí zajistit zveřej-
nění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ústředních orgánů státní správy,
ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
předsedkyně Vládní dislokační komise

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. prosince 2003 č. 1235

o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví obcí s rozšířenou působností

1. místopředseda vlády
Mgr. Stanislav  G r o s s

v. r.
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P ř í l o h a č .  1
k usnesení vlády
ze dne 10. prosince 2003 č. 1235 

Seznam vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech určených 
k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností

URČENÍ NEMOVITOSTÍ URČENÍ NABYVATELE
Obec/část obce Ulice Stavba Parcely tvořící se stavbou Město/obec

(administrativní budova) jeden funkční celek
č. p./č. e. Kat. území Stavební parc. č. Ostatní parc. č. Název Sídlo (adresa) / IČ

Kladno 17. listopadu 1638 Kladno 3 Město Kladno Starosty Pavla 44, Kladno
/ 00234516

Kladno Kubelíkova 2797 Kladno 2 Město Kladno Starosty Pavla 44, Kladno
/ 00234516

Kladno Kročehlavská 49 Kročehlavy 2152 2153 Město Kladno Starosty Pavla 44, Kladno
2154 / 00234516

Kolín Na Valech 72 Kolín 985 55/1 Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín
/ 00235440

Příbram gen. R. Tesaříka I/19 Příbram 27/2 Město Příbram Tyršova 108, Příbram I
/ 00243132

Klatovy Mayerova 130/V Klatovy 4308 Město Klatovy nám. Míru 62/I, Klatovy
/ 00255661

Plzeň Klatovská 200/A Plzeň 8289/3 8289/36 Město Nýřany Benešova 295, Nýřany
vrátnice 8289/4 8289/37 / 00258199

8289/79
Česká Lípa Děčínská 413 Česká Lípa 1059 1060/1 Město Česká Lípa nám. TGM čp.1, Česká Lípa

garáž 1060/4 / 260428
Česká Lípa Arbesova 410 Česká Lípa 1806 Město Česká Lípa nám. TGM čp.1, Česká Lípa

/ 260428
Louny Pod Nemocnicí 2379 Louny 1971/15 1971/90 Město Louny Mírové nám. 35, Louny

1971/89 / 265209
1971/79
1971/71
1971/72
1971/81
1971/82
1971/12
1971/30
1971/25

Havlíčkův Brod Pražská 2954 Havlíčkův Brod 4442 1022/1 Město Havlíčkův Havlíčkovo náměstí 57, 
1022/12 Brod Havlíčkův Brod
ZE 600 / 00267449

Pardubice Gorkého 489 Pardubice 6677 Statutární město Pernštýnské nám.1, 
Pardubice Pardubice / 00274046

Pardubice 17. listopadu 303 Pardubice 795 Statutární město Pernštýnské nám.1, 
Pardubice Pardubice / 00274046

Jihlava Tyršova 4875/18 Jihlava 3019/3 3019/5 Statutární město Masarykovo nám. 1, Jihlava
Jihlava / 286010

Kroměříž Husovo nám. 534/23 Kroměříž 587/3 Město Kroměříž Velké nám. 115, Kroměříž
1. Máje 533/1 587/1 / 287351
(druhý vchod) 

Prostějov Školní 3643/4 Prostějov 262/2 Město Prostějov nám. T. G. Masaryka 12 – 14, 
Prostějov / 288659

Uherské Revoluční 1023 Uherské 1703 286/1 Město Uherské Masarykovo nám.19, 
Hradiště Hradiště 286/3 Hradiště Uherské Hradiště / 291471
Žďár Dr. Drože 1686/2 Město Žďár 1183 1184 Město Žďár nám. Republiky 2, Žďár 
nad Sázavou nad Sázavou 1185 nad Sázavou nad Sázavou / 295841
Šumperk Bří Čapků N/35a Šumperk 5052 556/44 Město Šumperk nám. Míru 1, Šumperk

674/3 / 00303461
Prachatice Horní 164 Prachatice 2 Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice

/ 256 627
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P ř í l o h a č .  2
k usnesení vlády
ze dne 10. prosince 2003 č. 1235 

Rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí 
po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky 

do vlastnictví obcí s rozšířenou působností

1. závazek nabývající obce užívat nemovité věci, které na ni budou převedeny dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, po dobu 20
let ode dne jejich nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy, nebude-li změnou smlouvy stanoveno jinak,

2. závazek nabývající obce učinit nabídku bezúplatného převodu nemovitostí vymezených v bodu 1 do vlastnictví státu, sta-
nou-li se tyto před uplynutím doby uvedené v bodu 1 pro dotčenou obec nepotřebnými k výkonu veřejné správy.
Organizační složkou státu příslušnou k přijetí písemné nabídky za stát je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých. Neakceptuje-li stát nabídku příslušné obce s rozšířenou působností ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, je obec s rozšířenou působností oprávněna naložit s dotčenými nemovi-
tostmi podle vlastního uvážení,

3. závazek nabývající obce při nedodržení postupu uvedeného v bodu 1 a 2 odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se hodnotě majetku ke dni bezúplatného převodu,

4. závazek nabývající obce vrátit finanční příspěvek (případně jeho alikvotní část) poskytnutý příslušné obci na úhradu
nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a to na zvláštní účet Ministerstva financí,

5. závazek nabývající obce splnit specifické závazky, k nimž se dotčená obec při přípravě bezúplatného převodu vybraných
nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností zavá-
zala (například: uhradit náklady spojené s technickým oddělením budovy) a závazek nabývající obce přijmout specifické
podmínky vyplývající z konkrétního majetkoprávního stavu převáděných nemovitostí (například: věcné břemeno, potře-
ba přerozdělení parcel),

6. závazek nabývající obce, že po dobu uvedenou v bodu 1 k příslušné nemovitosti nezřídí smlouvou zástavní právo.
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P ř í l o h a č .  3
k usnesení vlády
ze dne 10. prosince 2003 č. 1235 

Kriteria pro výběr nemovitostí bývalých okresních úřadů v majetku České republiky vhodných
k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působností

V souladu s usnesením vlády ze dne 3. září 2003 č. 852 a z důvodu zabezpečení transparentního převodu vybraných nemo-
vitostí bývalých okresních úřadů budou při výběru nemovitostí vhodných k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působ-
ností uplatňována zejména tato kritéria :

• obsazenost dotčené nemovitosti zcela nebo z převážné části (tj. nad 50 % kapacity objektu stanovené usnesením vlády ze
dne 19. června 2002 č. 663) obcí s rozšířenou působností (mající zájem o převod) pro výkon veřejné správy. Současně
s tím nesmí být předmětná budova obsazena jinou státní institucí, případně územním samosprávným celkem (obcí či kra-
jem); soukromá osoba není překážkou převodu, 

• nemovitost musí být umístěna ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má zájem o bezúplatný převod;
výjimku dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, tvoří: Šlapanice, Nýřany, Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 

• obec mající zájem o převod předmětnou budovu nevyužívá pro výkon agendy státní sociální podpory,

• nemovitost je samostatnou stavbou zapsanou na listu vlastnictví pod č.p./č.e. v katastru nemovitostí tak, že je možno pře-
vést vlastnické právo k předmětné nemovitosti,

• nemovitost musí být ve stoprocentním vlastnictví státu a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„Úřad“) musí být oprávněn s ní nakládat, 

• na nemovitosti neváznou žádná jiná práva a omezení vlastnického práva bránící převodu, 

• nemovitost má samostatné měření datových sítí, telefonních sítí, jakož i provozních sítí médií nebo tomu tak bude ke dni
převodu (případné náklady související s oddělením se zaváže uhradit nabývající obec),

• nemovitost nebyla vybrána jako vhodný objekt k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majet-
ku státu na jiné osoby,

• nemovitost není předmětem restitučních nároků,

• Úřad obdržel písemnou žádost obce s rozšířenou působností o bezúplatný převod předmětné nemovitosti včetně usnesení
zastupitelstva obce obsahující souhlas s bezúplatným převodem nemovitosti,

• trvalá nepotřebnost dotčené nemovitosti pro Úřad, 

• trvalá nepotřebnost dotčené nemovitosti pro stát zajištěná postupem dle usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324,
tzn. dislokační rozhodnutí vlády vyjadřující souhlas s převodem vlastnictví. 
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V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. Zásady dislokace orgánů veřejné správy v administrativ-
ních budovách, využívaných doposud okresními úřady, uve-
dené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. návrh na využití administrativních budov v majetku státu,
využívaných dosud okresními úřady, který je koncipován jako
cílový k datu 1. ledna 2005 a tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení;

II. u k l á d á ministru financí 

1. v součinnosti s ministrem vnitra koordinovat do 31. pro-
since 2002 společnou činnost okresních úřadů a od 1. červen-
ce 2002 také Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých při přípravě podmínek pro úpravu užívacích vztahů
v souladu s bodem I tohoto usnesení,

2. zajistit po 1. lednu 2003 sjednání užívacích vztahů
k předmětným administrativním budovám Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových příslušnou formou podle
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

vystupování v právních vztazích, v návaznosti na zákon o sta-
novení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností,

3. umožnit užívání administrativních budov okresních
úřadů obcím s roz-šířenou působností a krajům formou
výpůjčky a zachovat tak kontinuitu výkonu státní správy,

4. zajistit Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých po 1. led- nu 2005 využití administrativních budov
okresních úřadů podle přílohy č. 2 tohoto usnesení, v návaz-
nosti na skutečně delimitovaná pracovní místa;

III. m ě n í usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řeše-
ní aktuálních problémů Pardubického kraje, tak, že zrušuje
bod III/6.

Provedou:
ministři financí,
vnitra

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. června 2002 č. 663

k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady
a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje

Místopředseda vlády
JUDr. Pavel  R y c h e t s k ý

v. r.
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V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

P ř í l o h a č .  1
k usnesení vlády 
ze dne 19. června 2002 č. 663

Zásady dislokace orgánů veřejné správy v administrativních budovách, 
využívaných doposud okresními úřady

1. Administrativní budovy a související pozemky zůstanou ve vlastnictví státu a budou nadále využívány pro potřeby veřej-
né správy. Hospodaření s tímto majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přísluší Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

2. Administrativní budovy okresních úřadů budou i nadále využívány pro činnosti správních úřadů, které byly v těchto
budovách dislokovány do 31.12.2002, nově vzniklých správních úřadů (pozemkové úřady) a Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, včetně zůstatkové skupiny a skupiny dozoru nad dodržováním zákonnosti v samostatné působ-
nosti. Dále zde zůstanou dislokovány orgány územních samospráv, na které byl přenesen výkon státní správy z okresních
úřadů – obce s rozšířenou působností a kraje (maximálně však do kapacity delimitovaných pracovních míst). 

3. V případě, že po dislokaci subjektů uvedených v bodě 2. zůstane v budovách volná kapacita, budou v nich dislokovány
správní úřady, které na základě nabídky volných kapacit projeví o dislokaci zájem. Případné zbývající kapacity budou
pronajaty jiným osobám.

4. Všem krajům a nově vznikajícím obcím s rozšířenou působností je umožněno na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do
31.12.2004 vykonávat státní správu v dosavadních prostorách okresních úřadů. Předpokládá se, že okresní města budou
budovy okresních úřadů využívat trvale formou výpůjčky. 

5. Administrativní budovy (detašovaná pracoviště) okresních úřadů zřízené mimo okresní města budou i nadále využívány
pro původní účely (obvykle obcemi s rozšířenou působností). 

6. Návrh využití administrativních budov okresních úřadů je koncipován jako cílový s přechodným obdobím do 31.12.2004,
v jehož průběhu si kraje a nově vznikající obce s rozšířenou působností vybudují svá sídla a budovu bývalého okresního
úřadu opustí.

7. Obce a kraje budou pro výkon státní správy v přenesené působnosti užívat tyto budovy v souladu se zákonem č. 219/2000
Sb. formou výpůjčky. Výpůjčka se bude týkat pouze počtu funkčních míst a s nimi souvisejících ostatních ploch, která
byla na územní samosprávné celky delimitována dle usnesení vlády ze dne 26. června 2002 č. 695, včetně změn obsaže-
ných v usnesení vlády ze dne 9. prosince 2002 č. 1247. V ostatních případech bude hrazeno nájemné. Pokud bude v prů-
běhu přechodného období výkon státní správy, který přešel na obce s rozšířenou působností ke dni 1. ledna 2003, svěřen
v některé oblasti zpět státu a dojde současně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bude obec s roz-
šířenou působností nadále moci užívat formou výpůjčky pouze prostory a s nimi související ostatní plochy odpovídající
počtu funkčních míst stanovenému ke dni 1. ledna 2003, sníženému o místa delimitovaná na stát. Současně s tím bude
územním samosprávným celkům počet kancelářských míst, stanovený v Příloze č. 2 k usnesení vlády ze dne 19. června
2002 č. 663, snížen o počet funkčních míst delimitovaných zpět na stát.

8. Pokud kraje a obce s rozšířenou působností obdrží příspěvek na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro
výkon státní správy a budovu bývalého okresní úřadu po 1.1.2005 neopustí, budou ji nadále využívat za tržní nájemné.

9. Všechny návrhy měst na směnu majetku, stejně jako všechny návrhy státních orgánů na změnu práva hospodaření se stát-
ním majetkem, v souvislosti s využitím administrativních budov okresních úřadů, budou řešeny Úřadem pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, se souhlasem Ministerstva financí, nejdříve v prů-běhu roku 2003.

10. Využití těchto budov je v části III navrženo s ohledem na potřeby jednotlivých organizací a s přihlédnutím k předpoklá-
daným počtům potřebných pracovních míst. Pokud se vedoucí jednotlivých organizací nedohodnou jinak, platí navržené.
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11. V krajských městech budou budovy bývalých okresních úřadů po odchodu obcí III (na přechodnou dobu do 31.12.2004)
přednostně využity krajskými úřady pro potřeby sestěhování svých pracovníků z detašovaných pracovišť v jednotlivých
okresech, pokud je nebude potřebovat stát pro svoje orgány. 

12. Výjimkou z výše uvedených zásad je Zlínský kraj, jehož úřad nemá doposud vybudováno sídlo v souvislosti s I.etapou
reformy. Bude mu umožněno využívat budovu okresního úřadu formou výpůjčky do doby ukončení rekonstrukce 21.
budovy. Po stejnou dobu nebude výpůjčka omezena pouze na delimitovaná pracovní místa, ale na všechny zaměstnance
kraje a uvolněné členy zastupitelstva.
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V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

P ř í l o h a č .  2
k usnesení vlády 
ze dne 19. června 2002 č. 663

1/13 Středočeský kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Benešov adm.bud. Benešov Masarykovo nám. 2079 Benešov 2 5/6, 5/2 Městský úřad Benešov 25 100

Okresní soud Benešov 35
Česká školní inspekce 6
ÚZSVM 22
Pozemkový úřad 20

adm.bud. Benešov Masarykovo nám. 226 Benešov 2 104 Městský úřad Benešov 50 50
Beroun adm.bud. Beroun Politických vězňů 20 Beroun 2 st.330 Městský úřad Beroun 30+J23 85

Okresní státní zastupitelství 18
Pozemkový úřad 12
ÚZSVM 25

adm.bud. Beroun Pod Kaplankou 21 Beroun 2 st.332/1 Městský úřad Beroun 47 47
adm.bud. Beroun Wagnerovo nám. 1289 Beroun 2 st.2691 Česká školní inspekce 7 29

Krajský soud Praha 20 
Kladno adm.bud. Kladno 17.listopadu 2840 Kladno 10002 1 Městský úřad Kladno 21 86

Pozemkový úřad 23
Okresní státní zastupitelství 30
Český svaz bojovníků
za svobodu 2

adm.bud. Kladno 17.listopadu 1638 Kladno 10002 3 Městský úřad Kladno 8 16
Česká školní inspekce 8

adm.bud. Kladno Kubelíkova 2797 Kladno 10002 2 Městský úřad Kladno 48 68
ÚZSVM 20

adm.bud. Kladno Severní 2952 Kladno 2130 Městský úřad Kladno 60 65
ÚZSVM 5 

Kolín adm.bud. Kolín Karlovo nám. 45 Kolín 2 st. 42 Městský úřad Kolín 36 112
ÚZSVM 31
Pozemkový úřad 40
Český červený kříž 5

adm.bud. Kolín Karlovo nám. 44 Kolín 2 st.43 Městský úřad Kolín 46 73
adm.bud. Kolín Na Valech 72 Kolín 2 st.985 Městský úřad Kolín 22 28
adm.bud. Kolín Zborovská 277 Kolín 2 st.2098 Nemocnice Kolín 17 20
adm.bud. Kolín Na Hradbách 154 Kolín 2 st.167 Český statistický úřad 7 28

Regionální muzeum Kolín 28 
adm.bud. Kolín Kutnohorská 50/37 F Kolín 2 st.441 Česká školní inspekce 6 20

Středisko služba škole 3
Městský úřad Kolín 6
ÚZSVM 5

Kutná Hora adm.bud. KutnáHora Radnická 178 Kutná Hora 2 1094 Městský úřad Kutná Hora 50 150
ÚZSVM 28
Ministerstvo spravedlnosti 60 

adm.bud. Kutná Hora Komenského n. 6 Kutná Hora 2 391 Psychologická poradna 8 35
Česká školní inspekce 6 

adm.bud. Kutná Hora Benešova 257 Kutná Hora 2 2149/4 Státní oblastní archiv 10 70
Městský úřad Kutná hora 50 

adm.bud. Kutná Hora Hornická 642 Kutná Hora 2 1206 Nejvyšší kontrolní úřad 12 16
Mělník adm.bud. Mělník Tyršova 105 Mělník 2 116/2 Městský úřad Mělník 24 61

Policie ČR
- cizinecké oddělení 8
Česká školní inspekce 4
Pozemkový úřad 12 

adm.bud. Mělník Tyršova 106 Mělník 2 116/3 Pozemkový úřad 12 82
Okresní správa sociálního 
zabezpečení 61
Okresní hospodářská komora 1 

přístavek Mělník nám. Míru 51 Mělník 2 52 ÚZSVM 24 35
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Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Mladá adm.bud. M. Boleslav Bělská 72 M. Boleslav 2 st.53 Pozemkový úřad 16 16
Boleslav adm.bud. M. Boleslav tř. V. Klementa 467 M. Boleslav 2 234/2 Česká školní inspekce 6 56

Mediační a probační služba 4
ÚZSVM 20
Okresní hygienická stanice 20

adm.bud. M. Boleslav Havlíčkova 1307 M. Boleslav 4056 st.5868 Městský úřad Mladá Boleslav 27 27
Nymburk adm.bud. Nymburk n.Přemyslovců 165 Nymburk 2 99/1 ÚZSVM 19 24

adm.bud. Nymburk Komenského ul. 1284 Nymburk 2 1229 Česká školní inspekce 3 25
Státní rostlinolékařská správa 3
Pozemkový úřad 19

adm.bud. Nymburk U Staré sladovny 470 Nymburk 2 99/2 Městský úřad Nymburk 68+J11 68
adm.bud. Nymburk ul. Velké Valy 995 Nymburk 2 1061 Poradna Pečovatelská služba 3 39

Občanské sdružení 3 
Praha adm.bud. Praha nám.Republiky 3 Praha 3 01484/5 Městský úřad Brandýs n.L.
- východ - St.Boleslav 85 181

Pozemkový úřad 21
ÚZSVM 75 

adm.bud. Praha Hybernská 1037/1 Praha 3 01481/6 Úřad práce Praha-východ 35 50
adm.bud. Praha Biskupská 1752/7 Praha 3 74445 Městský úřad Brandýs n.L. 

- St.Boleslav 15 125
OHS Praha -východ 20
OSSZPraha-východ 62
HZS Středočeského kraje 5
ÚZSVM 20 

Příbram adm.bud. Příbram nám.T.G.M. I/145 Příbram 2 st. 415/2 Městský úřad Příbram 37 182
příspěvková organizace 1
ÚZSVM 30 

adm.bud. Příbram Jiráskovy sady II/44 Příbram 2 st. 98 Státní rostlinolékařská správa 3 25
adm.bud. Příbram Dlouhá III/97 Příbram 2 st. 396 Pozemkový úřad 26 30

Poradna 4
adm.bud. Příbram Gen.R.Tesaříka I/19 Příbram 2 st. 27/2 Městský úřad Příbram 68 68

Rakovník adm.bud. Rakovník Na Sekyře 2123 Rakovník 2 st.3598 Katastrálální úřad 35 110
Pedagogicko-psychologická 
poradna 5
C.T.S. studio 1
ÚZSVM 24 

adm.bud. Rakovník Na Sekyře 166/II Rakovník 2 st.464 Městský úřad Rakovník 68 69
Ředitelství silnic a dálnic ČR 1 

adm.bud. Rakovník Nádražní 102 Rakovník 2 st.505 Městský úřad Rakovník 17 25
Česká školní inspekce Praha 7
Machová Petra (prodej kolků) 1 

Praha - západ Městský úřad Černošice 120
ÚZSVM 80
Pozemkový úřad 22
Úřad práce Praha - západ 28
Státní oblastní archiv 8
Ministerstvo životního 
prostředí 16
Státní rostlinolékařská správa 3
Mediační a probační služba 4
CTS Studio(průkazová fota) 1
Hasičský záchranný sbor 9
Hospodářská komora okresu 2
Územní vojenská správa 22

adm.bud. Praha 2 Podskalská 1290/19 Nové Město 426 1288 Okresní státní zastupupitelství 15 306
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2/13 Jihočeský kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
České adm.bud. Č. Mánesova 3/1803 Č. 2 62/2 ÚZSVM 90 296
Budějovice Budějovice Budějovice Městský úřad

České Budějovice 30
Finanční ředitelství 126
Nejvyšší kontrolní úřad 13
Státní fond životního
prostřední 1
Svaz neslyšících a Svaz
zdravotně postižených 6
Česká obchodní inspekce 30 

adm.bud. Č. Jeronýmova 1/218 Č. 2 366 Městský úřad
Budějovice Budějovice České Budějovice 54 56

Koordinátor 
výkonu státní správy 2

Český adm.bud. Č. Krumlov Plešivec 268 Č.Krumlov 2 379 ÚZSMV 20 60
Krumlov Okresní správa sociálního 

zabezpečení 40
adm.bud. Č. Krumlov Plešivec 287 Č.Krumlov 2 1000 Pozemkový úřad 25 36

ÚZSVM 11
adm.bud. Č. Krumlov Plešivec 299 Č.Krumlov 2 378/5 Městský úřad Český Krumlov 60 60
adm.bud. Č. Krumlov Havraní Č.Krumlov 2 1483 Městský úřad Český Krumlov 22 22

Jindřichův adm.bud. J. Hradec Janderova 147/II J. Hradec 2 1562/2, ÚZSVM 35 212
Hradec 1568 Pozemkový úřad 23

Městský úřad
Jindřichův Hradec 82
Probobační a mediační služba 2
Pedagogicko-psychologická
poradna 5
Český statatistický úřad 4
Pegagogické cerntrum 1

adm.bud. J. Hradec Sládkova 319/II J. Hradec 2 2532/1 Policie ČR 35 35
Písek adm.bud. Písek Budovcova 207 Písek 2 st.318/1, Městský úřad Písek 60 100

319/4
adm.bud. Písek Ševčíkova 1943 Písek 2 st.319/3 ÚZSVM 29 57

Pozemkový úřad 25
adm.bud. Písek Švantlova 1085 Písek 2 st.1791 Městský úřad Písek 22 22
adm.bud. Písek Nádražní 2149 Písek 2 1090 Státní oblastní archiv 7 51

Okresní soud Písek 11
Pedagogické centrum 2 

Prachatice adm.bud. Prachatice Horní 164 Prachatice 2 st. 2 Městský úřad Prachatice 40 40
adm.bud. Prachatice Vodňanská 329 Prachatice 2 st. 615 Pozemkový úřad 23 54

Městský úřad Prachatice 17
Státní oblastní archiv 9

adm.bud. Prachatice Hradební 435, Prachatice 3008 st. 791, Městský úřad Prachatice 9 29
436 st.792 ÚZSMV 20

Strakonice adm.bud. Strakonice Smetanova 533 Strakonice 2 st.659 Městský úřad Strakonice 79 127
st.3457 ÚZSVM 27

Nejvyšší kontrolní úřad 7
Česká školní inspekce 12

adm.bud. Strakonice Žižkova 534 Strakonice 2 st.588/2 Okresní soud 30 41
Okresní státní zastupitelství 11

adm.bud. Strakonice Velké nám. 216 Strakonice 2 st.91 Pozemkový úřad 23 28
Tábor adm.bud. Tábor Chýnovská 2880 Tábor 2 jiný vl.p. Neobsazeno 40

adm.bud. Tábor Klokotská 744 Tábor 2 456 Neobsazeno 35
Městský úřad Tábor 109
Policie ČR 7
Nejvyšší kontrolní úřad 9
ÚZSVM32Pozemkový úřad 20
Help Handicap 4
Český telekomunikační 
úřad Tábor 10

adm.bud. Tábor Husovo nám. 2938 Tábor 2 2342/40 Státní rostlinolékařská správa 4 230
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3/13 Plzeňský kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Domažlice adm.bud. Domažlice Paroubkova 228 Domažlice 2 st.1156/1 Městský úřad Domažlice 75 214

ÚZSVM 32
Pozemkový úřad 26
Okresní soud 35
Komerční pronájem 6 

Klatovy adm.bud. Klatovy Plzeňská 90/III Klatovy 2 207, Policie ČR 133 162
485 ÚZSVM 24

Městský úřad Klatovy 5
adm.bud. Klatovy Vídeňská 66/I Klatovy 2 482 Městský úřad Klatovy 42 42
adm.bud. Klatovy Čapkova 127/V Klatovy 2 4305 Pozemkový úřad 27 30

Ministerstvo zemědělství 3
adm.bud. Klatovy Mayerova 130/V Klatovy 2 4308 Městský úřad Klatovy 25 25
adm.bud. Sušice Nádražní 10 Sušice 2 580/9, Městský úřad Sušice 8 8

580/25
Plzeň - jih adm.bud. Plzeň Radobyčická 14,16 Plzeň 3573 6330, Krajský úřad 83 109

6332, ÚZSMV 21 
6333

adm.bud. Plzeň Radobyčická 20 Plzeň 3573 6338/2 ÚZSVM 5 5
adm.bud. Plzeň Antonína Uxy 5 Plzeň 3573 6310/1 Městský úřad Nýřany 28 28
adm.bud. Plzeň Slovanská alej 26 Hradiště 647 Policie ČR 65 124

u Plzně Pozemkový fond 7
Okresní správa sociálního
zabezpečení 50
Státní fond životního prostředí 2

Plzeň - sever adm.bud. Plzeň Americká 39 Plzeň 4442 5714 ÚZSVM 60 111
Městský úřad Nýřany 51 

adm.bud. Plzeň Klatovská 200/A Plzeň 2 8284/3 Městský úřad Nýřany 24 24
Rokycany adm.bud. Rokycany Bojovníků 68 Rokycany 2 864 ÚZSVM 26 142

za svobodu Pozemkový úřad 13
Městský úřad Rokycany 91
Český statistický úřad 5
Policie ČR 4 

adm.bud. Rokycany Hradební 156 Rokycany 2 451, neobsazeno 8
3108

Tachov adm.bud. Tachov Masaryka 1326 Tachov 2 st ÚZSVM 
2495/1, Pozemkový úřad 
3,4 Městský úřad Tachov 27 21 59+J6 155

adm.bud. Tachov Pobřežní 140 Tachov 2 st 360 Městský úřad Tachov 11 11
adm.bud. Tachov K.H.Borovského 521 Tachov 2 st 308 5

4/13 Karlovarský kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Cheb adm.bud. Cheb Obrněné brigády 549/80 Cheb 2 1061 Okresní sprava sociálního

zabezpečení 75 75
adm.bud. Cheb 26. dubna 21/4 Cheb 2 766 Městský úřad Cheb 82 100

ÚZSVM 18 
adm.bud Cheb Františkánské n. 84/3 Cheb 2 227/2 Pozemkový úřad 13 15

ÚZSMV 2
adm.bud Aš Vysoká 1783/24 AŠ 2 1931 Městský úřad Aš 5 5

Karlovy Vary adm.bud. Karlovy Závodu míru 16 Stará Role 2 1300 ÚZSVM 26 80
Vary Pozemkový úřad 17

Policie ČR 37 
adm.bud. Karlovy U Spořitelny 2 Rybáře 2 1/3 Magistrát města Karlovy Vary 50 50

Vary
adm.bud. Karlovy U Spořitelny 2 Rybáře 2 1/2 Magistrát města Karlovy Vary 2 2

Vary
Sokolov adm.bud. Sokolov Jednoty 654 Sokolov 2 891 Městský úřad Sokolov 120 175

Úřad práce 55 
adm.bud. Sokolov K.H.Máchy 1266 Sokolov 2 908 ÚZSVM 27 48

Okresní ústav 
sociálních služeb 11
Nejvyšší kontrolní úřad 10

adm.bud. Sokolov Heyrovského 1545 Sokolov 2 1856 Pozemkovový úřad 15 40
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5/13 Ústecký kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Děčín adm.bud. Děčín 28.října 1155/2 Děčín 2 341 ÚZSVM 35 132

Městský úřad Děčín 95
Státní rostlinolékařská správa 2

adm.bud. Děčín 28.října 1155/2 Děčín 2 367 Městský úřad Děčín 25 25
adm.bud. Děčín U Plovárny 1190 Děčín 2 2391 Městský úřad Děčín 65 65
adm.bud. Děčín 28.října 979/19 Děčín 2 336 Pozemkový úřad 16 19

Zemědělská agentura 6 
adm.bud. Rumburk U Parku 336 Rumburk 2 2551 Městský úřad Rumburk 17 19

Okresní veterinární správa 2 
adm.bud. Varnsdorf Melantrichova 1272 Varnsdorf 2 3012/2 Městský úřad Varnsdorf 20 20
adm.bud. Děčín Fugnerova 355 Děčín 2 2284 Nebyl požadavek 0 16
adm.bud. Děčín Lázeňská 1268/2 Děčín 1579 104 Český odborový svaz 2 36

Pedagogické centrum 4
Česká školní inspekce 4
Středisko služeb školám 4
Krajský úřad 15 

Chomutov adm.bud. Chomutov nám.TGM 3100 Chomutov 2 3018 Policie ČR 49 49
adm.bud. Chomutov nám.TGM 1168 Chomutov 2 3015 Městský úřad Chomutov 28 28
adm.bud. Chomutov nám.TGM 1744 Chomutov 2 3044 ÚZSVM 25 46

Ministerstvo životního 
prostředí 8
Česká školní inspekce 8
Mediační a probační služba 3
Český statistický úřad 2

adm.bud. Chomutov V.Kunětické 1968 Chomutov 2 2479/1 Pozemkový úřad 14 14
adm.bud. Chomutov Kochova 1185 Chomutov 2 4071/51 Městský úřad Chomutov 70 70
adm.bud. Chomutov Kochova 1185 Chomutov 2 4051/50 Městský úřad Chomutov 40 73

Policie ČR 32
C.T.S. studio 1

Louny adm.bud. Louny Pod Nemocnicí 2381 Louny 2 1971/11 Městský úřad Louny 
ÚZSVM 17 2553

adm.bud. Louny Pod Nemocnicí 2380 Louny 2 1971/13 Pozemkový úřad 
Městský úřad Louny 
Státní rostlinolékařská správa 27 18 5 60

adm.bud. Louny Pod Nemocnicí 2379 Louny 2 1971/15 Městský úřad Louny 60 60
adm.bud. Louny Pod Nemocnicí 2380 Louny 2 1971/31 Městský úřad Louny 7 7

Most adm.bud. Most Radniční 1 Most II 6874 6367/3 Městský úřad Most 104 148
ÚZSVM 25
Pozemkový úřad 14 

adm.bud. Most Pionýrů 2921 Most II 2 5299 Městský úřad Most 41 41
Teplice adm.bud. Teplice Husitská 1071/2 Teplice 2 1064 ÚZSVM 28 66

Městský úřad Teplice 38
adm.bud. Teplice Husitská 708/5 Teplice 2 1054/1, 2 Městský úřad Teplice 55 55
adm.bud. Teplice 28.října 851/26 Teplice 2 980/1 Police ČR 48 48
adm.bud. Teplice Masarykova 2421/66 Teplice 2 1165 Pozemkový úřad 14 22

Státní rostlinolékařská správa 2
adm.bud. Teplice Vrchlického 1093/12 Teplice 2 1455/1 Městský úřad Teplice 41 41
adm.bud. Teplice Vrchlického 1813/14 Teplice 2 1462 Česká školní inspekce 10 12

Ústí adm.bud. Ústí Mírové nám. 3129/36 Ústí n.L 2 2570/7 ÚZSVM 80 224
nad Labem n.Labem Koordinátor výkonu 

státní správy 2
Pozemkový úřad 14
Městský úřad Ústí nad Labem 128
Okresní soud 147
ÚZSVM 29
Městský úřad Litoměřice 93
Policie ČR 8
Státní rostlinolékařská správa 5
Pozemkový úřad 22
Konfederace politických 
vězňů 2

Litoměřice adm.bud. Litoměřice Na Valech 525 Litoměřice 2 879/1 Okresní hospodářská komora 2 262
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6/13 Liberecký kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Česká Lípa adm.bud. Česká Lípa Děčínská 389A Česká Lípa 2 1752/1 Okresní soud Česká Lípa 112 141

Okresní státní zastupitelství 1
Mediační a probační služba 4 

adm.bud. Česká Lípa Děčínská 389B Česká Lípa 2 1752/1 Soukup - chráněná dílna 1 124
Městský úřad Česká Lípa 75
ÚZSVM 25

adm.bud. Česká Lípa Bezručova 391C Česká Lípa 2 1761 Pozemkový úřad 13 12
adm.bud. Česká Lípa Děčínská 413D Česká Lípa 2 1059 Městský úřad Česká Lípa 29 36
adm.bud. Česká Lípa Arbesova 410E Česká Lípa 2 1806 Městský úřad Česká Lípa 7 10

Jablonec adm.bud. Jablonec Mírové nám. 484/2 Jablonec 2 79, 80/2 Městský úřad
n. Nisou n. N n. N Jablonec n. Nisou 42 46

adm.bud. Jablonec Podhorská 564/62 Jablonec 2 467/3 ÚZSVM 23 57
n. N n. N Český statistický úřad 4 

adm.bud. Jablonec Anenská 394/5 Jablonec 2 26/3, Městský úřad
n. N n. N 26/1 Jablonec n. Nisou 31 31

adm.bud. Jablonec Anenská 1072/7 Jablonec 2 1018 Městský úřad
n. N n. N Jablonec n. Nisou 11 36

Pozemkový úřad 17
adm bud. Jablonec Komenského 21/22 Jablonec 2 93/1,  Městský úřad

n. N n. N 94/2 Jablonec n.Nisou 37 37
Liberec adm.bud. Liberec náměstí 585/26 Liberec 2 521, 520, ÚZSVM 25 98

Dr. E. Beneše 512, 525 Magistrát města Liberce 73 
adm.bud. Liberec náměstí 584/24 Liberec 2 523/1, Česká obchodní inspekce 31 84

Dr. E. Beneše 523/2, Magistrát města Liberce 27
522 Nejvyšší kontrolní úřad 16 

adm.bud. Liberec Tř. 1. máje 108/48 Liberec 2 4097/2 Magistrát města Liberce 68 93
Český statistický úřad 25 

Semily adm.bud. Semily Husova čp.73, Semily 2 27, 28, Městský úřad Semily 34 34
74, 410 29

adm.bud. Semily Archivní 570 Semily 2 881/3 Městský úřad Semily 27 27
ÚZSVM 27
Pozemkový fond 22
Hasičský záchranný sbor 20
Státní rostlinolékařská správa 2
Český statistický úřad 3
Pozemkový úřad 20
Zemědělská agentura 9

adm.bud. Semily Bítouchovská 1 Semily 2 120/1 Sdružení zdravotně 
postižených 1 144



Strana 238 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Částka 4

7/13 Královéhradecký kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Hradec adm.bud. Hradec Čsl.armády 408/51, Hradec 2 st.986, Městský úřad Hradec Králové 157 400
Králové Králové 419/49 Králové st.987 Pozemkový úřad 22

ÚZSVM 79
Koordinátor výkonu
státní správy 2
Katastrální úřad 65
Státní zastupitelství 40

Jičín adm.bud. Jičín Havlíčkova 56 Jičín 2 200 Městský úřad Jičín 90 170
Pozemkový úřad 13
Probační a mediační služba 2
ÚZSVM 20
Česká školní inspekce 8
Pedagogické centrum 2
Okresní hygienická stanice 20 

adm.bud. Jičín Denisova 1078 Jičín 3249 3318 Finanční úřad 50 50
Náchod adm.bud. Náchod Palachova 1303 Náchod 2 st.1409 Městský úřad Náchod 66 185

ÚZSVM 22
Pozemkový úřad 14
Okresní soud Náchod 75
Probační a mediační služba 2
Svaz tělesně postižených 1
Svaz nevidomých 
a slabozrakých 1 

adm.bud. Náchod Krámská 29 Náchod 2 st.128, Městský úřad Náchod 15 28
st.110 Okresní hygienická stanice 11

Zdarvotní pojišťovna MV ČR 1 
Obecně prospěšná společnost 1

adm.bud. Náchod Němcové 2020 Náchod 2 st.2781/2 Městský úřad Náchod 15 40
Rychnov adm.bud. Rychnov Havlíčkova 136 Rychnov 2 165/6, Městský úřad Rychnov  
nad Kněžnou n. Kn. st.172, n. Kněžnou 70 211

st.176 ÚZSVM 20
Pozemkový úřad 20
Pedagogické centrum 3
Český statistický úřad 4

adm.bud. Rychnov Jiráskova 1476 Rychnov 2 st. Hasičský záchranný sbor 24 24
n. Kn. 2577/9

Trutnov adm.bud. Trutnov Horská 5 Trutnov 2 stp Městský úřad Trutnov 101
495/5 ÚZSVM 22

Pozemkový úřad 19
Úřad práce 46
Ministerstvo zemedělství 15
Hasičský záchraný sbor 6
C.T.S. studio 2
Svaz tělesně postižených 2
Sdružení zdravotně 
postižených 2
Pozemkový fond 12
Okresní agrární komora 2
Probační a mediační služba 4
Český telekomunikační úřad 4
Konfederace politických vězňů 2
Svaz bojovníků za svobodu 2
Česká školní inspekce 12
Pedagogické centrum 2
Zdravotní pojišťovna 6 480
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8/13 Pardubický kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Crudim adm.bud. Chrudim Pardubická 67 Chrudim 2 st.307/1 Městský úřad Chrudim 69 69

adm.bud. Chrudim Pardubická 67 Chrudim 2 st.4252 Městský úřad Chrudim 21 21
adm.bud. Chrudim Pardubická 44 Chrudim 2 st.307/2 Městský úřad Chrudim 32 119

ÚZSVM 33 
Pardubice Městský úřad Pardubice 108

Krajský úřad 107
Koordinátor výkonu 
státní správy 2
Probační a mediační služba 3
Pozemkový úřad 16

adm.bud. Pardubice nám.Republiky 12 Pardubice 2 2207 ÚZSVM 26 262
adm.bud. Pardubice 17. listopadu 303 Pardubice 2 795 Městský úřad Pardubice 21 21

Ústí Městský úřad Ústí nad Orlicí 53
nad Orlicí ÚZSVM 20

Okresní správa sociálního 
zabezpečení 90
Pozemkový úřad 28
Probační a mediační služba 6
Okresní hygienická stanice 20

st. 1646 Český červený kříž 2
Ústí nad st. 1647 Konfederace politických vězňů 2

adm.bud. Ústí n. Orl. Smetanova 43 Orlicí 2 st. 1648 Svaz bojovníků za svobodu 2 240
Český statistický úřad 4

Ústí nad Česká školní inspekce 6
adm.bud. Ústí n. Orl. Dělnická 1405 Orlicí 2 st.3159 Městský úřad Ústí nad Orlicí 11 21

Svitavy adm. bud. Svitavy Dr. M. Horákové 2, 6, 6a Svitavy st.401, Okresní hygienická stanice 28
A, B, C, 10, 12 předměstí 2 403, Celní úřad 40
D, E 399, Pozemkový úřad 22

276, Katastrální úřad 15
406, Probační a mediační služba 3
2759 Český statistický úřad 2

ÚZSVM 25
Sdružení dobrovolných 
hasičů 1
Česká školní inspekce 7 
Policie ČR - budova E 45 220
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9/13 Vysočina
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Havlíčkův adm.bud. Havl. Brod Štáflova 2003 Havl.Brod 2 st.222 Okresní státní zastupitelství 30 140
Brod Česká školní inspekce 5

ÚZSVM 30
adm.bud. Havl. Brod Štáflova 2003 Havl.Brod 2 st.5053 Pozemkový úřad 74 43

Policie ČR 9 
adm.bud. Havl. Brod Pražská 2954 Havl.Brod 2 st.4442 Městský úřad Havlíčkův Brod 40 40

Jihlava adm.bud. Jihlava Tolstého 15 Jihlava 2 3253 Policie ČR 120 240
ÚZSVM 30
Koordinátor výkonu státní 
správy 2
Městský úřad Jihlava 58 

adm.bud. Jihlava Tyršova 18 Jihlava 2 3019/3 Městský úřad Jihlava 38 38
adm.bud. Polná Žižkova 91 Polná 2 St.145 Městský úřad Jihlava 10 10

Pelhřimov adm.bud.1A Pelhřimov Pražská 127 Pelhřimov 2 st.612/4 Finanční ředitelství Brno 60 65
adm.bud.1B Pelhřimov Pražská 127 Pelhřimov 2 st.612/2 Úřad práce 33 33
adm.bud.1C Pelhřimov Pražská 127 Pelhřimov 2 st.612/4 Městský úřad Pelhřimov 20 20
adm.bud.2 Pelhřimov Pražská 127 Pelhřimov 2 st.611/1 ÚZSMV 23 40

Česká školní inspekce 6
Pedagogicko-psychologická 
poradna 8

adm.bud.3 Pelhřimov Pražská 127 Pelhřimov 2 st.613/2 Městský úřad Pelhřimov 55 105
Okresní správa sociálního
zabezpečení 50 

Třebíč adm.bud. Třebíč Masarykovo n. 116/6 Třebíč 2 st.112/1, Městský úřad Třebíč 91 170
2 ÚZSVM 30

Finanční ředitelství Brno 30
adm.bud. Třebíč Sokolská 187/3 Třebíč 2 st. 932 Státní památkový úřad Brno 1 11

Nejvyšší kontrolní úřad 10 
adm.bud. Třebíč Brafova tř. 2 Třebíč 2 st. 229 Pozemkový úřad 17 17
adm.bud. Třebíč Eliščina 19 Třebíč 2 st. 912/1 Městský úřad Třebíč 12 12
adm.bud. Třebíč Chlumecká 2 Třebíč 2 st. 964 Městský úřad Třebíč 11 11
adm.bud. Třebíč Otmarova 3 Třebíč 2 st.196/1, Česká školní inspekce 5 23

195/2 Městský úřad Třebíč 17 
Žďár adm.bud. I. Žďár n.S. Žižkova 227 Žďár n.S 2 st.1135 Policie ČR 8 126
nad Sazavou Městský úřad Ždár nad

Sázavou 77
ÚZSVM 29 

adm.bud. Žďár n.S. Dr. Drože 1686 Žďár n.S 2 1183 Městský úřad Ždár nad 
Sázavou 22 22

adm.bud. II. Žďár n.S. Komenského 1786 Žďár n.S 2 st.1134 Finanční ředitelství Brno 35 95
Okresní soud 12
Česká školní inspekce 6 



Částka 4 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Strana 241

10/13 Jihomoravský kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Blansko adm.bud. Blansko nám.Republiky 1316/1 Blansko 2 1421 ÚZSVM 25 201

Městský úřad Blansko 96
Finanční úřad 80 

adm.bud. Blansko Seifertova 1336/1 Blansko 2 1420 Pozemkový úřad 27 33
Česká školní inspekce 5 

adm.bud. Blansko B.Němcové 2023/1a Blansko 2 3797/1 Cizinecká policie ČR 5 17
Centrum služeb 
pro zdravotně postižené 1
Svaz tělesně postižených 1 

Břeclav adm.bud. Břeclav Nám. T. G. M. st.542/4, Břeclav 2 st.542/1 Městský úřad Břeclav 131 214
st.542/1 Konfederace politických vězňů 1

ÚZSVM 25
Pozemkový úřad 26
Česká školní inspekce 6 

Hodonín adm.bud. Hodonín Národní tř. 373/25 Hodonín 2 272/1 Městský úřad Hodonín 131 131
adm.bud. Hodonín Štefánikova 1655/28 Hodonín 2 140/2 ÚZSVM 25 40

Pozemkový úřad 24
Česká školní inspekce 5
Český statistický úřad 9
Zemědělská agentura 7
Pozemkový fond 8
Územní vojenská správa 26

adm.bud. Hodonín Koupelní 274/19 Hodonín 2 453/1 Zemědělská
a vodohospodářská správa 7 101

adm.bud. Hodonín Národní tř. 1472 Hodonín 10278 323/1 10
Vyškov adm.bud. Vyškov Nádražní 38/7 Vyškov 2 1,3616/2 Městský úřad Vyškov 86 170

Český statistický úřad 4
ÚZSVM 28
Česká školní inspekce 5 

Znojmo adm.bud. Znojmo nám. Armády 1213/8 Znojmo 2 1714/1 Městský úřad Znojmo 100 166
-město Pozemkový úřad 29

ÚZSVM 20 
adm.bud. Znojmo Rudoleckého 858/23 Znojmo 2 1432 Zemědělská

-město a vodohospodářská správa 33 33
adm.bud. Znojmo Pražská 59 Znojmo 2 3408/12 Městský úřad Znojmo 23 50

-město Policie ČR 27 
adm.bud. Znojmo Rudoleckého 859/21 Znojmo 2 1434 Česká školní inspekce 23 29

-město Logopedické pracoviště 2
Okresní odborová rada 1
Služba škole 3



Strana 242 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Částka 4

11/13 Olomoucký kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Olomouc adm.bud. Olomouc Vejdovského 189 Hodolany 2 st.2150 Magistrát města Olomouce 61 61

Magistrát města Olomouce 92
ÚZSVM 35
Pozemkový úřad 22
Česká obchodní inspekce 32
Katastrální úřad 30
Institut techické inspekce 2
Státní energetická inspekce 12
Ústav zdravotnických 
informací 4
Obecní úřad Lutín 2
Sdružení hasičů 1
C.T.S. studio 2

adm.bud. Olomouc Kosmonautů 189/10 Hodolany 2 st. 1030 SPEA 2 238
Prostějov adm.bud. Prostějov nám.Spojenců 13 Prostějov 2 4780 Pozemkový fond 6 46

Pozemkový úřad 2
Policie ČR 36

adm.bud. Prostějov nám.Spojenců 13 Prostějov 2 4838 Policie ČR 41 41
adm.bud. Prostějov Aloise Krále 1552/4 Prostějov 2 4783 Pozemkový úřad 22 19
adm.bud. Prostějov Aloise Krále 1552/3 Prostějov 2 4836 Policie ČR 6 10

C.T.S. studio 1 
adm.bud. Prostějov Miličova 1 Prostějov 2 4781 Policie ČR 17 17
adm.bud. Prostějov Rejskova 28 Prostějov 2 5648 ÚZSVM 21 25

Státní rostlinolékařská správa 2
Centrum vzdělávání
a distribuce učebnic 2

adm.bud. Prostějov Vrahovická 4a Prostějov 2 4440 Městský úřad Prostějov 23 23
Přerov adm.bud. Přerov Smetanova 2015/7 Přerov 2 1239 Městský úřad Přerov 87 87

adm.bud. Přerov Smetanova 2015/4 Přerov 2 1253/2 Městský úřad Přerov 28 28
adm.bud. Přerov Smetanova 2017/4 Přerov 2 1229 ÚZSVM 25 83

Okresní soud 30
Probační a mediační služba 3

adm.bud. Přerov nám. TGM 555/16 Přerov 5021 194 Městský úřad Přerov 29 29
Šumperk adm.bud. Šumperk M. R. Štefánika 1059/20 Šumperk 2 st.4512 Městský úřad Šumperk 83 142

Pozemkový úřad 22
Nejvyšší kontrolní úřad 6
Česká školní inspekce 6
Středisko služeb školám 5
Vila Doris 1

adm.bud. Šumperk Lidická 610/49 Šumperk 2 st.685/3 Městský úřad Šumperk 63 63
adm.bud. Šumperk Lautnerova 920/1 Šumperk 2 st.1091/1 ÚZSVM 36 35

Jeseník adm.bud. Jeseník Lipovská 125/12 Jeseník 2 st. 138/2 Pedagogicko-psychologická
poradna 8 18
Státní rostlinolékařská správa 1
Lékařská komora 2
Hasičská vzájemná pojišťovna 2
ÚZSVM 22
Organizace služeb 7
Městský úřad Jeseník 100
Sdružení měst a obcí 1
Krajský úřad 12
Okresní správa sociálního 
zabezpečení 33
Úřad práce 41
Okresní hygienická služba 7
Český rozhlas Olomouc 1
Zemědělská agentura 3

adm.bud. Jeseník K. Čapka 1147/10 Jeseník 2 st. 770/1 Pozemkový úřad 16 253
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12/13 Zlínský kraj 
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Kroměříž adm.bud. A Kroměříž Husovo nám. 535/21 Kroměříž 2 st.1161 ÚZSVM 20 87

st.6691 Finanční úřad 40
Pozemkový úřad 27 

adm.bud. B Kroměříž Husovo nám. 534/23 Kroměříž 2 587/3 Městský úřad Kroměříž 73 83
ÚZSVM 10

adm.bud. C Kroměříž Kotojedská 269 Kroměříž 2 689/1 Městský úřad Kroměříž 30 52
Uherské adm.bud. Uh. Svatováclavská 568 Uh. 2 st.750 Městský úřad Uh.Hradiště 95 241
Hradiště Hradiště Hradiště Okresní soud 84

ÚZSVM 22
adm.bud. Uh. Na Morávce 1037 Uh. 2 st. 325/1 Městský úřad Uherské

Hradiště Hradiště Hradiště 15 39
Pedagogické centrum 2
Česká školní inspekce 7
Středisko služeb školám 8

adm.bud. Uh.H Revoluční 1023 Uh. 2 st.1703 Městský úřad Uherské 
radiště Hradiště 286/1,3 Hradiště 16 35

Vsetín adm.bud. Vsetín Mostecká 303 Vsetín 2 st. Městský úřad Vsetín 88 110
4908/2,1, ÚZSVM 22
st. 416/1

adm.bud. Vsetín U Slévárny 287 Vsetín 2 3470/2 Hasičský záchranný sbor 8 19
Český statistický úřad 7
Český červený kříž 2 

adm.bud. Vsetín Pod Vršky 27 Vsetín 2 st.2983 Městský úřad Vsetín 17 24
5039 Česká školní inspekce 4

Pedagogické centrum 3
Zlín adm.bud. Zlín tř. T. Bati 3792 Zlín 2 4439 Městský úřad Zlín 121 312

ÚZSVM 34
HZS Zlínského kraje 29
Okresní správa sociálního
zabezpečení 128

adm.bud. Zlín L. Váchy 602 Zlín 2 826 Městský úřad Zlín 69 69
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13/13 Moravskoslezský kraj
Okresní úřad Účel využ. Obec Ulice čp./č.o. kú LV číslo Parc.č. Navržená dislokace návrh kapacita
Bruntál adm.bud. Bruntál Nádražní 1115/20 Bruntál 2 2869 Městský úřad Bruntál 94 94

-město
adm.bud. Krnov Šmeralova 20.III Městský úřad Krnov 16 16
adm.bud. Bruntál Nádražní 1473/32 Bruntál 2 2870/1 Městský úřad Bruntál 73 109

-město ÚZSVM 28
Česká školní inspekce 8 

Frýdek adm.bud. Frýdek Palackého 115 Frýdek 2 190,197, Městský úřad Frýdek-Místek 147 263
-Místek -Místek -Místek 198/1, Okresní správa sociálního

2, 199 zabezpeční 116 
adm.bud. Frýdek Politických obětí 128 Frýdek 2 Česká školní inspekce 7 19

-Místek -Místek Poradna 3
Mediační a probační služba 7

adm.bud. Frýdek Komenského 447 Frýdek 2 910 ÚZSVM 35 32
-Místek -Místek

adm.bud. Frýdlant Náměstí 10 Městský úřad Frýdlant nad O. 5 5
nad O.

Karviná adm.bud. Karviná Zakladatelská 974 Karviná 2 3200/1 Městský úřad Karviná 215 250
-Nové Město -město ÚZSVM 35 

adm.bud. Karviná K. Sliwky 149 Karviná 2 1134/1 Finanční úřad 80 80
-Fryštát -město

adm.bud. Karviná Fryštátská 161 Karviná 2 1246 Pozemkový úřad 14 27
-Fryštát -město

adm.bud. Karviná Mírová 1429 Karviná 2 3402/34 Policie ČR 60 60
-Nové Město -město

adm.bud. Havířov nám.Svornosti 1504/2 Magistrát města Havířova 54 54
adm.bud. Bohumín Čáslavská 731 Městský úřad Bohumín 15 15

Nový Jičín adm.bud. Nový Jičín Tyršova 140/5 Horní 2 454 Městský úřad Nový Jičín 15 35
Předměstí Pozemkový úřad 13

Katastrální úřad 7
adm.bud. Nový Jičín Divadelní 879/3 Horní 2 491 Policie ČR 25 115

Předměstí Okresní soud Nový Jičín 58+J2
ÚZSVM 32

adm.bud. Nový Jičín Husova 1079/11 Městský úřad Nový Jičín 27 27
adm.bud. Nový Jičín Tyršova 139/7 Horní 2 456/1 Městský úřad Nový Jičín 60 60

Předměstí
Opava adm.bud. Opava Bezručovo nám. 885/14 Opava 2 523 Okresní správa sociálního

-předměstí zabezpečení 90 120
ÚZSVM 30

adm.bud. Opava Jánská 785/2 Opava 2 718, Magistrát města Opavy 65 65
-předměstí 723/4

adm.bud. Opava Krnovská 431/71 Opava 2 2157/2 Magistrát města Opavy 70 70
-předměstí

adm.bud. Opava Březinova 779/6 Opava 3687 722 Magistrát města Opavy 20 35
-předměstí Probační a mediační služba 3

ÚZSVM 5
Česká školní inspekce 7
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Ministerstvo vnitra ke sjednocení organizačního uspořádání
a vedení dokumentace krizových štábů, zřizovaných podle § 14
odst. 2 písm. b), § 21 odst. 2 písm. b) a § 23 odst. 2 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., k řešení kri-
zových situací a používaných podle § 11 písm. c) a § 13 písm.
a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., ke
koordinaci a provádění záchranných a likvidačních prací,
v návaznosti na ustanovení § 12, § 13 a § 14 nařízení vlády
č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., vydává
tuto směrnici:

Čl. 1
Použití, účel a společná schůze krizového štábu

(1) Krizový štáb je pracovním orgánem hejtmana kraje nebo
starosty určené obce 1) nebo starosty obce (dále jen „vedoucí
krizového štábu“), který jej svolává a používá: 

a) při řešení krizové situace a ke zmírnění jejích následků,
včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu
ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním
obrany České republiky a za válečného stavu,2)

b) při koordinaci záchranných a likvidačních prací hejtma-
nem nebo starostou obce s rozšířenou působností (určené
městské části hl. m. Prahy) v souvislosti s řešením mimo-
řádné události v případech stanovených právním předpi-
sem,3) pokud nevyužijí možnosti podle čl. 4,

c) při taktických a prověřovacích cvičeních organizovaných
k ověření činností podle písm. a) nebo b), které nařídí
k tomu oprávněná osoba.4)

(2) Základní organizační schéma krizového štábu stanoví
vedoucí krizového štábu při jeho zřízení v souladu se zvlášt-

ním právním předpisem 5) a s přihlédnutím k místním podmín-
kám, zejména specifickým rizikům a hrozbám v příslušném
správním obvodu. Své rozhodnutí zveřejní vhodným způso-
bem, např. vydáním Statutu krizového štábu (dále jen „zřizo-
vací dokument“). Součástí zřizovacího dokumentu je neveřej-
ná příloha, která je trvale aktualizována a slouží jen pro potře-
by krizového štábu. Následně je zpracován jednací řád čin-
nosti krizového štábu při účasti členů 6) příslušné bezpečnost-
ní rady kraje nebo určené obce a dalších osob podle odst. 3
(dále jen „společná schůze krizového štábu“). 

(3) Společné schůze krizového štábu se zúčastňují vedle
členů bezpečnostní rady příslušného orgánu krizového řízení
vedoucím krizového štábu určení členové stálé pracovní sku-
piny krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“).
Vedoucí krizového štábu může přizvat na společnou schůzi
krizového štábu i další osoby, zejména odborníky, kteří nejsou
členy krizového štábu. Úkolem společné schůze krizového
štábu je projednat návrhy a doporučení ve věcech stanovených
zvláštním právním předpisem7) vedoucímu krizového štábu. 

(4) Neveřejná příloha zřizovacího dokumentu obsahuje
bližší podrobnosti o složení krizového štábu, které není vhod-
né zveřejnit nebo které se často mění. Jedná se zejména
o dokumenty obsahující:

a) osobní údaje, např. plán vyrozumění členů krizového
štábu, plán svozu členů krizového štábu apod.,

b) zákonem chráněné údaje (např. dohody a smlouvy)
o právnických nebo podnikajících fyzických osobách,
které jsou při činnosti krizového štábu využívány, 

c) podrobnosti o místech činnosti krizového štábu, jeho
technického vybavení a materiálního nebo personálního
zabezpečování.

(5) Jednací řád společné schůze krizového štábu podle odst.
2 vychází z jednacího řádu bezpečnostní rady zpracovaného
podle zvláštního předpisu 8) a vhodně jej rozšiřuje pro společ-
nou schůzi krizového štábu. Rozšíření je, mimo jiné, zpraco-

4.
Směrnice

Ministerstva vnitra
č.j.: PO–365/IZS–2004 ze dne 8. října 2004

kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení 
do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti

Odvětví: krizové řízení 
integrovaný záchranný systém

1) § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvis-
losti s ukončením činnosti okresních úřadů.

2) § 39 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb.
3) § 11 písm. c) resp. § 13 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném

záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb.

4) § 17 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb.

5) § 13 až 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst.
8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení
vlády č. 36/2003 Sb.

6) § 7 a § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
7) § 12 odst. 2 až 3 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
8) příloha č. 4 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
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váno pro případy začlenění povodňové komise resp. nákazo-
vé komise a jejich členů v krizovém štábu, pokud již nejsou
členy krizového štábu, v době vyhlášení stavu nebezpečí nebo
nouzového stavu z příčiny povodní resp. veterinárních nákaz. 

(6) Krajský úřad projedná s určenými obcemi svého kraje
jejich zřizovací dokumenty podle odst. 2 za účelem sjednoce-
ní organizační struktury krizových štábů na území kraje 9)

potřebné pro vazby mezi krizovými štáby na území kraje.10)

(7) Starosta obce, která není určenou obcí podle zvláštního
předpisu,1 a který již zřídil nebo se rozhodne zřídit svůj krizový
štáb, použije tuto směrnici v rozsahu odpovídajícím místním pod-
mínkám a možnostem obce. Při zpracování hlášení nebo žádostí
o pomoc použije formáty uvedené v příloze č. 1 této směrnice. 

Čl. 2
Organizace stálé pracovní skupiny 

(1) Stálá pracovní skupina se může členit na odborné sku-
piny, které plní jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny.11) Čin-
nost stálé pracovní skupiny je zajišťována ve směnách.

(2) Organizační členění stálé pracovní skupiny a její kon-
krétní personální složení je součástí dokumentů podle čl. 1
odst. 2. Řídícími pracovníky stálé pracovní skupiny jsou
tajemník krizového štábu, vedoucí stálé pracovní skupiny
a vedoucí odborných skupin. Jejich úkoly jsou uvedeny v pří-
loze č. 2 této směrnice.

(3) V rámci zajištění směnnosti jsou do funkce vedoucího
stálé pracovní skupiny vždy předurčeny a odborně připraveny
nejméně dvě osoby. Obdobné pravidlo zabezpečující zastupi-
telnost a střídání směn je v rámci personálních možností
uplatňováno i u vedoucích zřízených odborných skupin. 

(4) Obce podle čl. 1 odst. 7 mohou 
a) do krizového štábu zařadit pracovníky obce a jejích orga-

nizačních složek, zástupce místních občanských sdružení
a další fyzické osoby na základě dobrovolnosti,

b) organizovat a členit stálou pracovní skupinu podle místních
podmínek a podle možností obce nebo ji vůbec nezřizovat,

c) využívat ze základních složek 12) integrovaného záchran-
ného systému ve stálé pracovní skupině krizového štábu
zástupce své jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Čl. 3
Odborná příprava členů krizového štábu

Odborná příprava členů krizového štábu se zabezpečuje
zejména v rámci vzdělávacích programů ústředních orgánů
státní správy organizovaných Ministerstvem vnitra a hasič-
skými záchrannými sbory krajů v souladu s Koncepcí vzdělá-
vání v oblasti krizového řízení.13)

Čl. 4
Koordinace záchranných a likvidačních prací

(1) Koordinaci záchranných a likvidačních prací podle čl. 1
písm. b) může hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působ-
ností provádět bez využití krizového štábu 

a) na místě zásahu s případným využitím štábu velitele
zásahu organizovaného a členěného podle zvláštního
předpisu,14)

b) z územně příslušného operačního a informačního středis-
ka hasičského záchranného sboru kraje,

c) z pracoviště územně příslušného hasičského záchranného
sboru kraje a s využitím jeho štábu,

d) z jiného vhodného místa. 

(2) Koordinační role hejtmana kraje nebo starosty obce
s rozšířenou působností při koordinaci záchranných a likvidač-
ních prací 3) podle odst. 1 spočívá v zabezpečování součinnos-
ti, jednotnosti a souladu činností orgánů veřejné správy a veli-
tele zásahu složek integrovaného záchranného systému pro
splnění cílů stanovených ve zvláštním právním předpisu.15)

(3) Ustanovení odst. 1 nijak neomezuje právo hejtmana
nebo starosty určené obce, která je obcí s rozšířenou působ-
ností, využívat ke koordinaci záchranných a likvidačních
prací krizový štáb kraje nebo určené obce, do jehož stálé pra-
covní skupiny hasičský záchranný sbor kraje v takovém pří-
padě vysílá svého předem určeného zástupce. Územně pří-
slušný útvar Policie České republiky vysílá k tomu předem
určeného zástupce do stálé pracovní skupiny krizového štábu
kraje nebo určené obce. Územně příslušné krajské vojenské
velitelství Armády České republiky vysílá předem určeného
zástupce jen do stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje. 

(4) Pokud hejtman nebo starosta určené obce využívají pro
společnou schůzi krizového štábu nebo pro výkon činnosti
stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje nebo určené
obce pracoviště štábu hasičského záchranného sboru kraje, je
komunikační a logistické zabezpečení krizového štábu zajiš-
ťováno hasičským záchranným sborem kraje. 

(5) Využívání pracoviště hasičského záchranného sboru
kraje nelze zajistit pro obce podle čl. 1 odst. 7. Je však žádou-
cí, aby starosta obce úzce spolupracoval s velitelem zásahu
složek integrovaného záchranného systému a jeho štábem,16)

pokud mimořádná událost zasáhne území obce.

Čl. 5
Svolání krizového štábu

(1) Svolání krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího
krizového štábu, který současně stanoví čas a místo úvodní
společné schůze krizového štábu v případech uvedených ve
zvláštním právním předpise.17

(2) Ústní, písemný nebo zpětným voláním ověřený telefo-9) § 14 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.
10) § 21 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.
11) § 12 odst. 4 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
12) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.
13) např. zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Koncepce vzdělávání v krizovém řízení, usnesení BRS 
č. 211/2001

14) § 3 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabez-
pečení integrovaného záchranného systému ve znění vyhlášky 
č. 429/2003 Sb.

15) § 7 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
16) § 15 odst. 2 písm. b) a § 16 zákona č. 239/2000 Sb.
17) § 12 odst. 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
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nický pokyn vedoucího krizového štábu ke svolání krizového
štábu realizuje územně příslušné operační a informační stře-
disko integrovaného záchranného systému, pokud vedoucí
krizového štábu nestanoví jinak, které

a) neprodleně povolá řídící pracovníky stálé pracovní sku-
piny, popř. podle pokynů vedoucího krizového štábu
některé další osoby, 

b) informuje členy příslušné bezpečnostní rady orgánu kri-
zového řízení o aktivaci krizového štábu, čase a místě
úvodní společné schůze krizového štábu a je–li vedou-
cím krizového štábu vyžadována jejich osobní účast na
úvodní společné schůzi krizového štábu,

c) oznámí nadřízenému operačnímu a informačnímu středisku
integrovaného záchranného systému svolání krizového
štábu, přičemž za okamžik svolání krizového štábu se
považuje zahájení úvodní společné schůze krizového štábu.

(3) O svolání vybraných členů odborných skupin, zástupců
složek integrovaného záchranného systému nebo specialistů
do stálé pracovní skupiny rozhodne vedoucí krizového štábu
na návrh vedoucího stálé pracovní skupiny. Jejich výběr a svo-
lání provádí vedoucí stálé pracovní skupiny nebo, pokud jsou
zřízeny, jednotliví vedoucí odborných skupin podle druhu,
charakteru a rozsahu mimořádné události nebo krizové situace.

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení může dát podnět ke svolá-
ní krizového štábu také řídící důstojník hasičského záchran-
ného sboru kraje, který může také svolat stálou pracovní sku-
pinu krizového štábu kraje,18) k okamžitému zahájení přípravy
koordinace záchranných a likvidačních prací a řídí její činnost
až do dalšího rozhodnutí hejtmana.

(5) Způsob provedení svolání krizového štábu obce podle
čl. 1 odst. 7 stanoví starosta obce na základě místních podmí-
nek, možností obce a složení krizového štábu.

(6) Technický a obslužný personál krizového štábu zajišťu-
je krajský úřad a obecní úřad určené obce. Pokud je místem
svolání krizového štábu pracoviště štábu hasičského záchran-
ného sboru kraje, je jím zajišťován i technický a obslužný per-
sonál. Pracovníci technického a obslužného personálu nejsou
členy krizového štábu ve smyslu právního předpisu.19)

(7) Svolání krizového štábu a jeho uvedení do pracovního
stavu a činnost krizového štábu je nejméně jedenkrát za rok
zdokonalována nácvikem. Skutečné svolání krizového štábu
při mimořádné události nebo krizové situaci je považováno za
náhradu nácviku v daném kalendářním roce.

Čl. 6
Dokumentace a záznamy společné schůze 

krizového štábu 

(1) Při společné schůzi krizového štábu se vždy, mimo jiné,
pořizují, projednávají a doporučují ke schválení vedoucímu
krizového štábu některé z následujících dokumentů

a) návrhy nařízení kraje nebo obce, případně ve výjimeč-
ných případech i obecně závazných vyhlášek kraje nebo
obce (dále jen „právní předpisy“) v přenesené i v samo-
statné působnosti kraje nebo obce, 

b) návrhy rozpracování opatření stanovených orgánem kri-
zového řízení vyššího stupně veřejné správy, 

c) návrhy (pouze pro hejtmana kraje) na vyhlášení stavu
nebezpečí, které obsahuje důvody vyhlášení stavu nebez-
pečí, krizová opatření, jejich rozsah a dobu jeho trvání,

d) návrh doporučených opatření pro řešení krizové situace
nebo při řešení mimořádných událostí,

e) zápis probíhající společné schůze krizového štábu,
f) informace pro tisk a sdělovací prostředky nebo její návrh.

(2) Pro zpracování dokumentů uvedených v odst. 1 se vyu-
žívají vzorové dokumenty z krizových plánů (tzv. předurčená
dokumentace) zpracované v písemné nebo elektronické podo-
bě. O schválení a způsobu zveřejnění dokumentů uvedených
v odst. 1 písmenech b), d) a e) může rozhodnout vedoucí kri-
zového štábu přímo při společné schůzi krizového štábu.
Právní předpisy a rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí
uvedené v odst. 1 písmeno a) a c) se schvalují a publikují
podle zvláštních zákonů.20)

(3) Všechny na společné schůzi krizového štábu projednané
návrhy a schválené dokumenty se archivují po dobu nejméně
pěti let.

(4) Ze společné schůze krizového štábu se pořizuje zvuko-
vý záznam, který se ukládá společně se zpracovanými doku-
menty.

(5) Účastníci společné schůze krizového štábu mají právo
k zápisu uplatnit písemné výhrady, které se stávají nedílnou
součástí zápisu. 

Čl. 7
Pracovní dokumentace krizového štábu

(1) Při činnosti stálé pracovní skupiny se zpracovávají zpra-
vidla tyto dokumenty:

a) informace o situaci a prognózách vývoje,
b) mapové nebo obdobné grafické znázornění okamžité

situace,
c) přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro

potřeby společné schůze krizového štábu,
d) hodnocení stavu připravenosti kraje nebo určené obce

a dalších orgánů kraje nebo určené obce a složek inte-
grovaného záchranného systému,

e) přehled volných disponibilních lidských a věcných zdro-
jů a přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvis-
losti s řešením krizové situace nebo mimořádné události,

f) návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifiko-
vaných opatření k projednání při společné schůzi krizo-
vého štábu,

g) návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze
společné schůze krizového štábu,

h) hlášení a informace jiným krizovým štábům,
i) dílčí zpráva o řešení mimořádné události nebo dílčí zprá-

va o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních
a zvukové a písemné záznamy o činnosti krizového štábu.

(2) Dokumenty uvedené v odst. 1 písmenech a) až f) před-
kládá na společné schůzi krizového štábu vedoucí stálé pra-
covní skupiny. Zpráva o řešení mimořádné události nebo

18) § 11 vyhlášky č. 328/2001 Sb.
19) § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

20) Zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 129/2000 Sb., zákon č. 131/2000
Sb. a § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb.
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zpráva o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních jsou
projednány a ukončeny na nejbližší schůzi příslušné bezpeč-
ností rady orgánu krizového řízení po skončení řešení mimo-
řádné události nebo krizové situace.21)

(3) Za obsah hlášení a informací vedoucího krizového štábu
vedoucím jiných krizových štábů odpovídá vedoucí stálé pra-
covní skupiny. Vedoucí krizového štábu může písemně pově-
řit některého člena krizového štábu ke schvalování těchto hlá-
šení v zastoupení.

Čl. 8
Nakládání s dokumentací

Při nakládání s dokumenty uvedenými v čl. 6 a v čl. 7 se
postupuje podle zvláštních právních předpisů.22) Pokud doku-
menty obsahují utajované nebo zvláštní skutečnosti, řídí se
zpracování dokumentů a manipulace s nimi zvláštními práv-
ními předpisy.23)

Čl. 9
Spolupráce krizových štábů

(1) Svolané krizové štáby veřejné správy spolupracují a udr-
žují spojení. Jejich kooperačním nástrojem jsou příslušným
vedoucím krizového štábu schválená standardizovaná hlášení.
K jejich předávání jsou využívána operační a informační stře-
diska integrovaného záchranného systému.24) Zprávy jsou pře-
dávány jako přílohy jednotné standardizované průvodky krizo-
vé korespondence uvedené v příloze č. 1 této směrnice. 

(2) Vedoucí krizového štábu vyšší úrovně územní veřejné
správy (pokud je svolán) stanoví podle potřeby intervaly, ve
kterých vyžaduje hlášení od vedoucích krizových štábů niž-
ších úrovní územní veřejné správy.

(3) Pokud vedoucí krizového štábu vyšší úrovně územní
veřejné správy nestanoví intervaly zasílání hlášení podle odst.
2, odesílají se hlášení vedoucímu krizového štábu na vyšší
úrovni územní veřejné správy se stavem situace v 6.00 hod.
a v 18.00 hod. do jedné hodiny od těchto termínů.

(4) Vzory jednotného standardizovaného úvodního hlášení
a standardizované žádosti o pomoc v tabulkové formě jsou
uvedeny v příloze č. 1 této směrnice. Vedoucí krizového štábu
vyšší úrovně územní veřejné správy je oprávněn v průběhu
krizové situace stanovit jiný formát hlášení podle druhu
a vývoje krizové situace. 

(5) Postup, pravidla a způsob vyžadování věcných zdrojů,
včetně jednotné formy požadavku na věcné zdroje, jsou

popsány v Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizo-
vé situace.25)

(6) Postup, pravidla a způsob vyžadování zásob pro huma-
nitární pomoc, včetně jednotné formy požadavku, jsou popsá-
ny v Metodice činnosti při plánování a zajišťování nezbytných
dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy,
určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a určené obce.

Čl. 10
Technické podmínky pro místa společné schůze 

krizového štábu 

(1) Pro společnou schůzi krizového štábu je využívána
vhodná místnost krajského úřadu nebo obecního úřadu určené
obce nebo jiné účelově připravované prostory (např. podle čl.
4 odst. 1 písm. c) nebo stanovené záložní pracoviště) určené
vedoucím krizového štábu. Minimální technickou vybavenos-
tí místnosti je zařízení pro pořízení zvukového záznamu spo-
lečné schůze krizového štábu.

(2) Prostory pro práci stálé pracovní skupiny musí zejména
umožňovat:

a) nepřetržitý pracovní cyklus, včetně alespoň provizorního
zázemí pro stravování, odpočinek a základní hygienické
potřeby členů,

b) osobní styk jednotlivých vedoucích odborných skupin se
členy svých skupin nebo s přizvanými specialisty,

c) překlenutí výpadku přívodu elektrické energie náhrad-
ním elektrickým zdrojem o výkonu zajišťujícím alespoň
provoz osvětlení a provoz komunikačních prostředků,

d) ochranu pracoviště před povětrnostními vlivy a jeho
ostrahu.

(3) Prostory pro práci stálé pracovní skupiny musí být vyba-
veny:

a) dostatečnou kapacitou podlahové plochy a dostatečným
množstvím přípojek na rozvod elektrické energie pro
využívání administrativních, technických a komunikač-
ních prostředků, 

b) zálohovaným komunikačním propojením (telefonní
linky a přípojky nebo možnost osobní komunikace)
s operačním a informačním střediskem integrovaného
záchranného systému a s územně příslušnými operační-
mi středisky základních a ostatních složek integrovaného
záchranného systému,

c) zařízením umožňujícím pořízení zvukových záznamů
z práce stálé pracovní skupiny. 

(4) Prostory pro společné schůze krizového štábu a prosto-
ry pro práci stálé pracovní skupiny nemusí být nutně disloko-
vány v jediném objektu. Pokud jsou některé součásti nebo
jednotliví pracovníci stálé pracovní skupiny umístěni mimo
objekt, ve kterém probíhají společné schůze krizového štábu,
musí být zajištěno trvalé spojení a dopravní prostředky pro
rychlý přesun řídících pracovníků stálé pracovní skupiny
v případě jejich povolání na společnou schůzi krizového štábu
nebo zařízení umožňující videokonference se společnou schů-
zí krizového štábu. 

21) § 6 odst. 1 písm. k) a § 8 odst. 1 písm. j) nařízení vlády č. 462/2000
Sb.

22) zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzo-
vání písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

23) Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 27
zákona č. 240/2000 Sb.
Vyhláška č. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a označení
stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti.

24) § 14 a 20 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. 25) usnesení vlády ČR č. 345 ze dne 7. dubna 2003
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Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se:

Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO–4536/IZS–2001 ze
dne 12. prosince 2001 kterou se stanoví organizační uspořá-
dání krizového štábu kraje, okresu a obce, jeho uvedení do
pohotovosti a vedení dokumentace vydaná dne 13. prosince

2001 v částce 9 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní
úřady a orgány obcí.

Čl. 12
Účinnost

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

Příloha č. 1 
směrnice čj. PO–365/IZS–2004

Formát jednotné standardizované průvodky krizové korespondence

Hlavička kraje nebo obce
Tel: …………………….., Fax: …………………………, 

E–Mail: 

Datum ….............. čas ..……….......... Č.j.:
Počet listů:

ODESÍLATEL: PŘÍJEMCE:
(titul, jméno, příjmení, funkce) (název KŠ)
Podpis vedoucího krizového štábu Fax: E–mail:
nebo zmocněné osoby

Vyřizuje:
(vyplňuje se pouze v případě, že je odesíláno cestou operačního a informačního střediska IZS)

Hodící se označte křížkem !

❑ Zahájení činnosti krizového štábu dne:……………..v …………..hod.
❑ Úvodní hlášení (přiložit formulář „Úvodní hlášení“)
❑ Pravidelná informace (obsah podle požadavku vyššího štábu)
❑ Hlášení závažné změny (přiložit formulář „Úvodní hlášení“)
❑ Rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu (příloha – kopie rozhodnutí)
❑ Žádost o poskytnutí pomoci (použít formulář „Žádost o pomoc“) 
❑ Test spojení
❑ Jiné informace (vypsat):

Příjem zprávy potvrďte faxem (e–mailem).
__________________________________________________________________________________
❑ Potvrzujeme příjem faxu (e–mailu). 

Podpis:……………………………………………………..

Ministr vnitra
Mgr. František Bublan



Formát úvodního hlášení

Hlavička kraje nebo obce
Tel: …………………….., Fax: …………………………, 

E–Mail: 

ÚVODNÍ HLÁŠENÍ 
O MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NEBO KRIZOVÉ SITUACI

Přílohy:
Počet listů:

I . ZÁKLADNÍ ÚDAJE K UDÁLOSTI

Řešená krizová situace: 

Místo:
Doba vzniku Datum: Čas:
Čas zahájení prvotních opatření:
Předpokládaná zasažená/zamořená plocha (km2):
Událost byla doprovázena jinými reakcemi ❑ Ne ❑ Ano:
❑ Výbuchem 
❑ Požárem 
❑ Chemickou kontaminací ❑ Radioaktivní kontaminací ❑ Biologickou kontaminací 
Počet ohrožených osob v místě krizové situace:
Počet osob – lehce zraněných: – těžce zraněných: – mrtvých: – pohřešovaných:
Klimatické podmínky v místě události: (označit pouze to, co je známo)
rychlost větru (km/hod): směr větru: ❑ severní
teplota (C): ❑ jižní
❑ slunečno ❑ východní
❑ polojasno ❑ západní
❑ zataženo ❑ severozápadní
❑ inverze ❑ severovýchodní
❑ déšť ❑ jihovýchodní 
❑ sníh ❑ jihozápadní

II. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

1. VYPLNIT V PŘÍPADĚ POVODNÍ:

Vodní tok: Správce vodního toku:
Postižené území (obce):

Jedná se o: ❑ běžnou povodeň ❑ povodeň způsobenou přívalovým deštěm ❑ zvláštní povodeň
Hrozí další nebezpečí v souvislosti s povodní? ❑ ne ❑ ano => vyplň bod 4.
Varování obyvatelstva bylo provedeno: ❑ ne ❑ ano KDE? (obce):
Přerušení dopravy – ano – ne
Příčina: (nesjízdnost silnic, zničení mostů, poškození tratě)
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2. VYPLNIT V PŘÍPADĚ POŽÁRU:

❑ požár pole
Plocha požáru (km2, ha):
Vzdálenost od obydlených oblastí (km): 
❑ lesní požár 
Typ lesa: ❑ nízký ❑ střední ❑ vzrostlý
Plocha požáru cca (km2, ha):
Ohrožení nebo přerušení dopravy ? ne ? ano KDE? 
Vzdálenost od obydlených oblastí (km): 
❑ požár objektu 
Druh objektu: ❑ obytná budova ❑ sklad ❑ jiný objekt 
Počet nadzemních podlaží hořícího objektu:
Další rizika nebo hrozby: 
Varování obyvatelstva bylo provedeno: ❑ ne ❑ ano KDE? (obce):

3. VYPLNIT V PŘÍPADĚ VELKÉ DOPRAVNÍ NEHODY:

Druh dopravní nehody:
❑ silniční ❑ drážní ❑ letecké ❑ na vodní cestě 
Místo nehody (číslo žel. tratě, silnice, dálnice, km, katastr, vodní tok):
Hrozí další rizika a hrozby ❑ ne ❑ ano => vyplň bod 4.
Přerušení dopravy více jak 1 hodinu: ? ne ? ano )Odhad:
Dlouhodobé omezení dopravy na silnici nebo železnici mezi 
obcemi:…………..………………………………………………………………………………………………………………
Varování obyvatelstva bylo provedeno: ❑ ne ❑ ano KDE? (obce):

4. VYPLNIT PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK:

Název uniklé látky:
UN kód:
Kemlerův kód:
Odhad uniklého množství (případně předpoklad):
Únik do: ❑ ovzduší ❑ půdy ❑ vody – název vodního toku či zdroje:

Únik při přepravě ❑ železniční ❑ silniční ❑ na vodní cestě 
Varování obyvatelstva bylo provedeno: ❑ ne ❑ ano KDE? (obce):

5. JINÁ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST NEBO KRIZOVÁ SITUACE:

Charakter události:

6. PROVEDENÁ PRVOTNÍ OPATŘENÍ:
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Příklad žádosti o pomoc

Hlavička kraje nebo obce
Tel: …………………….., Fax: …………………………, 

E–Mail: 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POMOCI

Příloha
Počet listů:

Hodící se označte křížkem!

1. Požadavek na hromadnou přepravu evakuovaných:

Kraj: Obec: Adresa (popis místa odkud):
Kam: vzdálenost v km:
Přibližný počet osob: z toho se sníženou pohyblivostí:
Speciální požadavky na přepravu (např. ležících) – počet:
Potřeba lékaře: ❑ ne ❑ ano 
Navrhovaný způsob evakuace: ❑ autobusy ❑ vlak ❑ lodě ❑ letecky
Kontaktní osoba: spojení:

2. Požadavek na evakuaci osob do sousedního kraje (uvést obce), státu:

Předpokládaný počet evakuovaných osob……………….…………

3. Požadavky nouzového přežití pro evakuované osoby:

Místo pobytu evakuovaných osob:
Počet osob, pro které je požadováno zabezpečení:
Požadavek na nouzové ubytování: ❑ ne ❑ ano – počet:
Požadavek na nouzové stravování: ❑ ne ❑ ano – počet: 
Požadavek zásobování pitnou vodou: ❑ ne ❑ ano – počet:
Chybějící základní potřeby: ❑ hygienické potřeby – druh/počet:

❑ přikrývky – počet:
❑ ošacení – druh/počet:
❑ jiné požadavky 

Kontaktní osoba: spojení:

4. Požadavek na jinou pomoc (technická pomoc, zvláštní síly apod.)
Požadovaná komodita nebo služba:
…………………………………………………………………………………………………..

Místo určení: Kontaktní osoba: spojení:

Požadovaný termín:

5. Místo předání a převzetí humanitární pomoci (upřesnění):
……………………………………..…………………………………………………………….

6. Styčné osoby KŠ: 
Jméno………………………..…………… tel. číslo:…………….………......
Jméno…………………………..………… tel. číslo:…………….………......
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Příloha č. 2 
ke směrnici čj. PO–365/IZS–2004

I. Doporučené rozdělení činností ve stálé pracovní skupině

1. Tajemník krizového štábu
Tajemník krizového štábu zabezpečuje součinnost (komunikaci) krizového štábu s organizačními částmi orgánu krizového říze-
ní, jehož je zaměstnancem. Při plnění těchto úkolů je obvykle zmocněn hejtmanem nebo starostou určené obce zabezpečovat,
mimo jiných, zejména následující činnosti
a) porady se zástupci organizačních složek orgánu krizového řízení, 
b) svolávání a řízení porad zástupců obcí, které jsou v územní působnosti orgánu krizového řízení, 
c) koordinaci tiskové skupiny nebo tiskových mluvčích vedoucího krizového štábu a složek integrovaného záchranného systé-

mu, styk s médii, zejména přípravu informací pro veřejnost, poskytování informací veřejnosti a organizování tiskových kon-
ferencí a styku s hromadnými sdělovacími prostředky.

2. Vedoucí stálé pracovní skupiny
Vedoucí stálé pracovní skupiny organizuje činnost stálé pracovní skupiny. Pro plnění úkolů uvedených ve zvláštním právním
předpisu 10) zabezpečuje ve spolupráci s tajemníkem krizového štábu zejména následující činnosti
a) organizování práce a výkonu služby ve stálé pracovní skupině, zejména rozpis služeb ve stálé pracovní skupině, rozmístění

pracovišť a pracovníků, případné vybavení pracovišť potřebnou technikou a po stránce administrativně materiální, 
b) komunikaci se styčnými představiteli spolupracujících orgánů a krizových štábů, 
c) tvorbu a vyhlašování rozhodnutí vedoucího krizového štábu a přípravu a odesílání hlášení a jiných potřebných informací

jiným krizovým štábům,
d) plnění funkce podatelny krizového štábu,
e) kontrolu zabezpečení krizového štábu a řízení technického a obslužného personálu pro výkon ostrahy pracoviště krizového

štábu, pochůzkové a kurýrní služby, zásobování energiemi, potravinami a vodou včetně provozu dieselagregátů a jiných
náhradních zdrojů energií, úklidu prostor,

f) organizování výjezdů členů krizového štábu na místa událostí,
g) organizování součinnosti vedoucích odborných skupin, pokud byli svoláni při konkrétní mimořádné události nebo krizové

situaci,
h) zabezpečuje plnění úkolů příslušných odborných skupin, které nebyly svolány.

3. Vedoucí odborné skupiny 
Plnění úkolů stanovených stálé pracovní skupině 4) vyžaduje podle typu mimořádné události nebo krizové situace provádět
všechny nebo některé činnosti zřízenými odbornými skupinami, vytvářenými a nazvanými podle místních podmínek, zkuše-
ností a tradic (např. sekretariát, podatelna, skupiny logistiky, spojení, komunální oblasti atd.). Vedoucí odborné skupiny plní
zejména následující úkoly
a) určí konkrétní (ad hoc) složení odborné skupiny z předurčených pracovníků krajského úřadu nebo obecního úřadu určené

obce, zástupců složek integrovaného záchranného systému a specialistů podle druhu krizové situace nebo mimořádné udá-
losti,

b) osobně provede nebo zabezpečí svolání pracovníků podle písm. a),
c) v případě naléhavé potřeby požádá o uložení pracovní povinnosti 26) nebo osobní pomoci 27) spočívající v práci ve štábu, spe-

cialistům, kteří jinak nejsou předurčeni k práci v krizovém štábu,
d) organizuje a řídí činnost odborné skupiny,
e) v případě potřeby specifického zařízení (např. řízení skladu humanitární pomoci) nebo naléhavé potřeby organizuje vytvo-

ření a svolání specializovaných podskupin, působících mimo prostory stálé pracovní skupiny. 

26) § 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb.
27) § 2 písm. h) zákona č. 239/2000 Sb.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Ministerstvo vnitra sděluje, že dnem nabytí účinnosti v této částce Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí publiko-
vané směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-365/IZS-2004 ze dne 8. října 2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizační-
ho uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti, se
nadále nepostupuje podle metodického pokynu 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, vydaného 13. prosince 2001 v částce 9 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí.
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Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek: 

Kulatého razítka o průměru 24 mm se státním znakem a s textem

Městský úřad Rýmařov – matrika

Razítko bylo opatřeno pořadovým číslem 1 a k jeho odcizení
došlo 5. října 2004.

Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem a s textem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 20 a k jeho odcize-
ní došlo 15. září 2004.

Hranatého razítka s textem

MĚSTSKÝ ÚŘAD TELČ
588 56 Telč

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 123 a k jeho odci-
zení došlo dne 26. července 2004.

Hranatého razítka s textem

Obec Ptetín
334 52 Merklín

Razítko bylo odcizeno dne 23. srpna 2004.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek: 

Kulatého razítka se státním znakem a textem

Magistrát města Ústí nad Labem

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 110 a ke ztrátě
došlo dne 31. srpna 2004.

Hranatého razítka o rozměrech 4 x 2 cm s textem

Městský úřad Bílovec
17. listopadu 411
743 01 Bílovec 

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 27 a ke ztrátě došlo
dne 30. června 2004.

Hranatého razítka o rozměrech 5 x 1,5 cm s textem. 

OBEC JAVOR
340 21 Janovice nad Úhlavou

okres Klatovy

Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a ke ztrátě došlo
dne 30. srpna 2004.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení dosud nevy-
plněných průkazek:

Průkazky mim. výhod TP ev. číslo 085178–085300
Průkazky mim. výhod ZTP ev. číslo 241894–241900,

242001–242101
Průkazky mim. výhod ZTP/P ev. číslo 116257–116300, 

116401–116500
Hologramová samolepka 500 ks
Samolepka pro zrakově postižené osoby 9 ks
Zvláštní označení 01 ev. číslo AA 348781–348880

ev. číslo AA 260676–260700
Zvláštní označení 02 ev. číslo BB 05351–05390

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
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