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SMĚRNICE
Ministerstva financí
ze dne 11. března 2004 č. j.: 124/42 055/2004,
kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu
Odvětví: všeobecná veřejná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra vydává
k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů
spojených s volbami do Evropského parlamentu tuto směrnici:
Čl. 1
(1) Tato směrnice se vztahuje na výdaje:
a) obcí, měst, hlavního města Prahy, městských obvodů
a městských částí územně členěných statutárních měst
a městských částí hlavního města Prahy (dále jen „obec“),
b) krajů a
c) okrskových volebních komisí (dále jen „volební komise“)
spojené s financováním voleb do Evropského parlamentu
(dále jen „volby“), které se hradí ze státního rozpočtu České
republiky.1)
(2) Tato směrnice se nevztahuje na výdaje hrazené ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím rozpočtových
kapitol Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu,
Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí.

(3) Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu České
republiky lze hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb. Těmito výdaji se rozumí výdaje na:
a) základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, sponky, desky na spisy apod.) a poštovní
poplatky,
b) instalaci, provoz, opravy a nájem výpočetní i reprografické techniky (nelze hradit pořízení výpočetní a reprografické techniky ani nové počítačové programy),
c) dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji a cestovní náhrady členů volebních komisí, dalších osob 2) podílejících se na přípravě voleb a plnění úkolů v průběhu
voleb podle zvláštního právního předpisu 3) a osob podílejících se na organizačně technických pracích (např.
informatici, údržbáři, řidiči) při přípravě voleb a plnění
úkolů v průběhu voleb při pracovních cestách 4) určených
starostou obce, ředitelem krajského úřadu, primátorem
nebo jimi zmocněnými osobami a předsedou nebo
místopředsedou volební komise, a to po dobu od zaháje-

2)
3)
1)

§ 66 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

4)

§ 7 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb.
Zákon č. 62/2003 Sb.
§ 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění
pozdějších předpisů.
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ní činností spojených s volbami až do ukončení činnosti
volebních komisí 5); pracovní cestou není cesta z místa
trvalého bydliště 6) člena volební komise do místa jednání
této komise a zpět,
d) pronájem nebytových prostor potřebných pro konání
voleb na dobu nezbytně nutnou pro činnost volebních
komisí a na školení členů volebních komisí, ozvučení
těchto prostor, provoz audiovizuální techniky,
e) účelné a funkční vybavení volebních místností 7) včetně
nutných výdajů na jejich úklid, popřípadě na pronájem
mobilního sociálního zařízení a výdaje na technický provoz, tj. náklady na otop, elektrický proud, plyn, vodu
a páru,
f) platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění nebo odměny osob vyplácené podle dohod o pracovní činnosti
a o provedení práce uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou a konáním voleb, které jsou obce a kraje
povinny zajistit, a na platy za nařízenou přesčasovou
práci a s tím spojené povinné odvody, nedohodl-li se
zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna 8),
g) zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům, a to
v částce 3,- Kč na jednoho voliče; v případech, kdy
distribuce hlasovacích lístků bude zajišťována prostřednictvím pošty, výdaje na poštovné ve výši dohodnuté
Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence,
h) občerstvení s výjimkou alkoholických nápojů. Občerstvení může poskytnout příslušný obecní úřad, magistrát,
městský úřad, úřad městské části nebo městského obvodu a krajský úřad jako nepeněžité plnění členům volebních komisí v případech, kdy úkoly stanovené volebním
komisím budou vyžadovat nepřetržitou přítomnost jejich
členů, a na občerstvení dalších osob 2) podílejících se na
zabezpečení úkolů obcí a krajů podle zvláštního právního předpisu 3) a osob podílejících se na organizačně technickém zabezpečení prací spojených s přípravou a konáním voleb (např. informatici, údržbáři, řidiči) po skončení své pracovní doby, a to v době od zahájení činností
spojených s volbami až do ukončení činnosti volebních
komisí.5) Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní
hranice sazby stravného stanovené podle předpisů
o cestovních náhradách.9) Občerstvení lze poskytnout
nejdříve po 4 hodinách nepřetržité a prokazatelné pří-

tomnosti nebo činnosti podle zvláštního právního předpisu.3) Občerstvení ve stanoveném limitu lze za stejných
podmínek poskytnout i pozorovatelům mezinárodních
institucí, kteří sledují průběh a konání voleb. Stravenky
lze použít pouze ve výjimečných případech, není-li
možné zajistit občerstvení jako nepeněžité plnění, jestliže hodnota stravenky nepřesáhne dolní hranici stravného
podle zvláštního právního předpisu 9) a stravenka bude
použita v místě a v době konání voleb pouze pro účely
občerstvení. Při poskytnutí občerstvení nesmí dojít
k souběhu s nárokem uplatňovaným podle zvláštního
právního předpisu.4) Na poskytnutí občerstvení není
právní nárok. Tyto výdaje se zahrnují podle platné rozpočtové skladby do položky 5175 – Pohoštění,
i) zvláštní odměny za výkon funkce člena volební komise 10),
j) náhrady mezd a platů vyplácených členům volebních
komisí zaměstnavatelem 11) a na paušální náhradu ušlého
výdělku za dobu výkonu funkce člena volební komise.12)
Čl. 2
(1) Na výdaje obcí, krajů a volebních komisí spojené s přípravou a konáním voleb se poskytuje krajům a jejich prostřednictvím obcím účelová dotace ze státního rozpočtu
z kapitoly Všeobecná pokladní správa.
(2) Účelová dotace přijatá obcí a krajem se zařazuje podle
platné rozpočtové skladby na položku 4111 – Neinvestiční
přijaté dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
České republiky s účelovým znakem 98 348. Výdaje spojené
s přípravou a konáním voleb se zařazují pod paragraf 6117 –
Volby do Evropského parlamentu s uvedeným účelovým znakem.
(3) Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace na
volby pomocí účelových znaků, které umožní oddělené vyúčtování skutečných výdajů na volby od ostatních běžných
výdajů.
Čl. 3
(1) Kraje předloží Ministerstvu financí do 60 dnů od vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí 13) předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami.

9)
10)
5)
6)

7)
8)

§ 50 zákona č. 62/2003 Sb.
§ 38 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
§ 25 odst. 1 a 3, § 26 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.
§ 33 zákona č. 62/2003 Sb.
§ 10 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
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11)

12)

13)

§ 5 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb.
§ 61 zákona č. 62/2003 Sb.
§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů.
§ 124 zákoníku práce.
Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.
§ 61 zákona č. 62/2003 Sb.
§ 10 odst. 3 vyhlášky č. 409/2003 Sb.
§ 49 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb.
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(2) V termínu stanoveném Ministerstvem financí pro
finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem České
republiky za příslušný rok 14) předloží kraje souhrnné vyúčtování výdajů spojených s volbami.

Čl. 4
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministr financí:
Mgr. Bohuslav Sobotka
v. r.

14)

Vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
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Částka 1

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
č. j. OAM – 152 – 4 – 1/2004
k zabezpečení jednotného postupu krajských úřadů při realizaci Státního integračního programu (dále jen „SIP“)
v oblasti zajištění bydlení 1) azylantům 2) v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89,
o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004
V roce 2004 bude SIP v oblasti zajištění bydlení azylantům
realizován podle varianty č. 1 a varianty č 2. Obě varianty
budou probíhat současně s tím, že azylant se musí rozhodnout
pro jednu z nich.
Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) v souladu
s ustanovením § 14 až 19 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová
pravidla, ve znění pozdějších předpisů, bude pro tyto účely
poskytovat dotace obcím prostřednictvím krajů.
Varianta č. 1
Jedná se o pokračování stávajícího programu, který je
zcela závislý na nabídce bytů ve vlastnictví obcí.
Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové
neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) určeny:
a) na zajištění bydlení ve výši 150 tis. Kč na azylanta –
nájemce bytu 3) a 50 tis. Kč na každou další osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem – nájemcem bytu
žít ve společné domácnosti,
b) na rozvoj infrastruktury obce ve výši 150 tis. Kč na
azylanta – nájemce bytu a 10 tis. Kč na každou další
osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem –
nájemcem bytu žít ve společné domácnosti.
Dotace jsou určeny na opravu bytového fondu a infrastruktury obce. Nelze je poskytnout opakovaně.
Při zabezpečení realizace nabídek obcí se doporučuje
dodržet následující postup:
(U hl. města Prahy, které je krajem i obcí současně, je odlišný postup vyznačen kurzívou).
Krajské úřady informují obce o možnostech získání dotace.
Magistrát hl. města Prahy informuje městské části o možnostech získání dotace.
Obec žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím
krajského úřadu. Poslední termín pro předložení žádosti obce
je 15. října 2004 (vzor žádosti obce je uveden v příloze č. 1).

1)

2)
3)

§ 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).
§ 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona o azylu.
Podle § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu.

Městská část žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy.
Krajský úřad vybere takové žádosti obcí, jejichž nabídky bydlení posoudí jako vhodné k integraci azylantů
a postoupí je písemně ministerstvu (vzor dopisu je uveden
v příloze č. 2).
Magistrát hl. města Prahy postoupí nabídky ministerstvu.
Ministerstvo vyhodnotí kvalitu bytu a v případě vhodnosti
jej předloží Meziresortní komisi pro tvorbu nové koncepce
integrace azylantů a pro přidělování integračních bytů oprávněným osobám k projednání a doporučení vhodného azylanta
pro tuto nabídku bydlení.
Ministerstvo poskytne písemně nabídku bydlení azylantovi.
Pokud azylant jednorázovou nabídku bydlení do 14 dnů od
doručení odmítne, případně na ni nebude reagovat, rozhodne
komise o jeho vyřazení ze státního integračního programu.
Ministr vnitra vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace obci
a stanoví v něm podmínky pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec prostřednictvím krajského úřadu (vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 3).
Magistrát hl. města Prahy obdrží rozhodnutí prostřednictvím ministerstva.
Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře kraj s příslušnou obcí písemnou smlouvu o uvolnění účelové neinvestiční
dotace na integraci azylantů podle varianty č. 1. Smlouva rovněž obsahuje podmínky použití poskytnuté dotace. Jeden
výtisk postoupí krajský úřad ministerstvu (vzor smlouvy je
uveden v příloze č. 4).
Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře ministerstvo
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 1 s hl. městem Prahou (vzor
smlouvy je uveden v příloze č. 5).
Dotaci uvolní ministerstvo příslušnému kraji bezprostředně
poté co obdrží jeden výtisk výše uvedené podepsané smlouvy
a kopii smlouvy o nájmu bytu uzavřené mezi obcí a azylantem.
Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci, fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude
uvolnění dotace doloženo. Obec informuje krajský úřad do
konce kalendářního roku o způsobu použití dotace. Krajský
úřad neprodleně postoupí tuto informaci ministerstvu.
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Dotaci uvolní ministerstvo hl. městu Praze bezprostředně
po uzavření výše uvedené smlouvy a po obdržení kopie smlouvy o nájmu bytu uzavřené mezi městskou částí a azylantem.
V případě, že poskytovatelem nabídky bydlení je městská část,
zašle Magistrát hl. města Prahy ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace příslušné městské části, fotokopii
výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo.
Magistrát hl. města Prahy informuje ministerstvo do konce
kalendářního roku o způsobu použití dotace.
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Tabulka č. 2
Dotace na rozvoj obce
počet osob

1
2
3
4
5
6
7

Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu s ministerstvem podle zásad a termínů finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.4)
Městská část tak učiní prostřednictvím hl. města Prahy.

výše dotace na
rozvoj infrastruktury obce
za měsíc
za rok
za 5 let

1 500
2 000
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

18 000
24 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

90 000
120 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000

Varianta č. 2
Program poskytování dotací obcím prostřednictvím
krajských úřadů za účelem zajištění nájemního bydlení
azylantům. Jedná se o alternativní program k variantě
č. 1 a jeho cílem je umožnit nájemní bydlení na dobu určitou formou úhrady čistého nájemného 5) nebo jeho části
azylantům, kteří si bydlení zajistili vlastním přičiněním
nebo ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi.
Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové
neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) určeny:
a) na úhradu čistého nájemného azylantům,
b) na rozvoj infrastruktury obce – formou oprav.

Při zajištění nájemního bydlení azylantům se doporučuje dodržet následující postup:
(U hlavního města Prahy, které je krajem i obcí současně,
je odlišný postup vyznačen kurzívou).
Krajské úřady informují obce o možnostech získání dotace.
Magistrát hl. města Prahy informuje městské části o možnostech získání dotace.
Azylant si zajistí nájemní bydlení vlastním přičiněním nebo
ve spolupráci s nestáními neziskovými organizacemi.

Výše vládou schválené dotace je stanovena podle počtu
oprávněných osob, které budou sdílet společnou domácnost, a je uvedena v tabulce č. 1 a tabulce č. 2.

Azylant uzavře smlouvu o nájmu bytu s vlastníkem bytu,
kterým může být obec (městská část) nebo fyzická nebo právnická osoba.6)

V případě, že výše nájemného bude nižší než stanovená
dotace, bude obci uvolněna dotace pouze ve výši nájemného.

Azylant podá písemnou žádost o dotaci obci (vzor žádosti je
uveden v příloze č. 7). Přílohou je kopie uzavřené smlouvy
o nájmu bytu s vlastníkem bytu. O dotaci žádá azylant opakovaně každý kalendářní měsíc, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce.

Tabulka č. 1
Dotace na čisté nájemné azylantovi
počet osob

1
2
3
4
5
6
7

za měsíc

výše dotace na
čisté nájemné
za rok

za 5 let

3 000
3 500
3 750
4 000
4 250
4 500
4 500

36 000
42 000
45 000
48 000
51 000
54 000
54 000

180 000
210 000
225 000
240 000
255 000
270 000
270 000

Obec žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím
krajského úřadu (vzor průvodního dopisu je v příloze č. 2).
Poslední termín pro předložení žádosti obce je 15. října 2004
(vzor žádosti obce je uveden v příloze č. 1). Přílohou žádosti
je kopie smlouvy o nájmu bytu mezi vlastníkem bytu a azylantem.
Hl. město Praha žádá o poskytnutí dotace přímo ministerstvo.
Ministr vnitra vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace obci
a stanoví v něm podmínky pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec prostřednictvím krajského úřadu (vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 3).
Magistrát hl. města Prahy obdrží rozhodnutí prostřednictvím ministerstva.

4)

5)

Vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny
vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
Viz položka 5164 – čisté nájemné (bez plateb za související služby), podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

6)

Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo
oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální
platností tří měsíců, je přílohou této smlouvy.
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Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec s vlastníkem bytu a azylantem smlouvu o úhradě čistého nájemného
nebo jeho části (vzor smlouvy je uveden v příloze č. 6)
a následně uzavře kraj s příslušnou obcí smlouvu o uvolnění
účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 2. Smlouva rovněž obsahuje podmínky použití poskytnuté dotace (vzor smlouvy je uveden v příloze č. 4). Jeden
výtisk této smlouvy a kopii smlouvy obce s vlastníkem bytu
a azylantem postoupí krajský úřad ministerstvu.
Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře ministerstvo
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 2 s hl. městem Prahou (vzor
smlouvy je uveden v příloze č. 5).
Dotaci uvolní ministerstvo příslušnému kraji bezprostředně
poté co obdrží jeden výtisk a jednu kopii výše uvedených
smluv. Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů
po uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Obec informuje krajský
úřad do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace.
Krajský úřad neprodleně postoupí tuto informaci ministerstvu.
Ministerstvo převede dotaci hl. městu Praze. V případě, že
poskytovatelem nabídky bydlení je městská část, zašle
Magistrát hl. města Prahy ministerstvu do 20 pracovních dnů
po uvolnění dotace příslušné městské části fotokopii výpisu
z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Hl.
město Praha informuje ministerstvo do konce kalendářního
roku o způsobu použití dotace.

Částka 1

Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného počtu odbydlených měsíců v roce, a to od data stanoveného ministrem vnitra v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotaci
není možné uvolnit obci zálohově na příští kalendářní rok, ale
obec o ni musí znovu požádat v lednu následujícího roku.
Stát přispívá na čisté nájemné azylantovi prostřednictvím
obce v celkové délce 5 let (nejdéle 60 měsíců).
V případě, že smlouva o nájmu bytu bude ukončena v průběhu roku, vrátí obec zbylou část dotace ministerstvu prostřednictvím kraje, a to nejpozději do 25 dnů od jejího ukončení. Obec tak učiní do 10 dnů od ukončení smlouvy a kraj
následně do 15 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
Hl. město Praha vrátí zbylou část dotace ministerstvu do 25
dnů od jejího ukončení. Městská část tak učiní do 10 dnů od
ukončení smlouvy a hl. město Praha následně do 15 dnů ode
dne převedení dotace na jeho účet.
Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu s ministerstvem podle zásad a termínů finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.4)
Městská část tak učiní prostřednictvím hlavního města
Prahy.

V Praze dne 17. března 2004

Ministr vnitra:
Mgr. Stanislav Gross
v. r.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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Příloha č. 1/varianta č. 1

VZOR ŽÁDOSTI OBCE

Ž Á D O S T č. …1)/2004
obce/města …
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantům (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci … za účelem zajištění bydlení
azylantů na území České republiky podle varianty č. 1 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 17. března 2004
č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004.
IČ:
Adresa:
starosta/starostka:
Datum:
Č. j.:

Obec … je jediným a výlučným vlastníkem bytu č. … o velikosti … na adrese … . Tento byt obec … nabízí pro využití ve
Státním integračním programu v oblasti zajištění bydlení azylantům.
V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004,
tímto obec … žádá o poskytnutí dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce.

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

1)

Číslo žádosti doplní Ministerstvo vnitra.
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Částka 1
Příloha č. 1/varianta č. 2

VZOR ŽÁDOSTI OBCE

Ž Á D O S T č. …1)/2004
obce/města …
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného (dále jen „dotace na úhradu čistého nájemného“)
a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci … za účelem zajištění bydlení azylantům na území České republiky podle varianty č. 2 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 17. března 2004
č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004.
IČ:
Adresa:
starosta/starostka:
Datum:
Č. j.:

Obec … obdržela dne … žádost pana … , kterému byl udělen azyl dne …, o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho
části na zajištění bydlení azylantů. Obec … souhlasí s podmínkami a postupem uvedenými ve Sdělení Ministerstva vnitra
č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004. V příloze přikládáme kopii smlouvy o nájmu bytu uzavřenou mezi vlastníkem bytu … a azylantem (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu azylanta nebo azylantů, kteří budou sdílet společnou domácnost).
Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89,
o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004, tímto obec … žádá o poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného ve výši …
a dotace na rozvoj obce ve výši … .

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

1)

Číslo žádosti doplní Ministerstvo vnitra.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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Příloha č. 2/varianta č. 1

VZOR DOPISU

Krajský úřad …….
(Odbor ……………)
V…. datum…
Č. j.:
Počet listů:
Příloha:
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 a ve
smyslu Sdělení Ministerstva vnitra č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004 postupujeme Ministerstvu vnitra žádost obce … ze dne …
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 1, ke schválení a k vydání rozhodnutí o poskytnutí této dotace obci prostřednictvím krajského úřadu.
Krajský úřad dne … prověřil tuto nabídku a shledal ji vhodnou k integraci azylantů.

………………………………………..
ředitel krajského úřadu

Ministerstvo vnitra
České republiky
odbor azylové a migrační politiky
pošt. schr. 21/OAM
170 34 PRAHA 7
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Částka 1
Příloha č. 2/varianta č. 2

VZOR DOPISU

Krajský úřad …….
(Odbor ……………)
V…. datum…
Č. j.:
Počet listů:
Příloha:
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 a ve
smyslu Sdělení Ministerstva vnitra č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004 postupujeme Ministerstvu vnitra žádost obce … ze dne …
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 2, ke schválení a k vydání rozhodnutí o poskytnutí této dotace obci prostřednictvím krajského úřadu.

………………………………………..
ředitel krajského úřadu

Ministerstvo vnitra
České republiky
odbor azylové a migrační politiky
pošt. schr. 21/OAM
170 34 PRAHA 7

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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Příloha č. 3/varianta č. 1

VZOR ROZHODNUTÍ

R O Z H O D N U T Í
ministra vnitra
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantům (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci ... za účelem zajištění bydlení azylantů na území České republiky v roce 2004 podle varianty č. 1 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 17. března 2004
č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004.
Datum:
Č. j.:
Příloha: Sdělení MV
Na základě žádosti č. … obce … o poskytnutí dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce za účelem zajištění bydlení azylantům na území České republiky v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení
integrace azylantů v roce 2004 a ve smyslu ustanovení § 14 až § 19 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění
pozdějších předpisů, vydávám tímto rozhodnutí o poskytnutí dotace na bydlení ve výši … Kč a dotace na rozvoj obce ve výši
…, obě z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v celkové výši … Kč.
Poskytnutá dotace je účelově určena pro obec … na úhradu výdajů vynaložených v roce 2004 na zajištění bydlení níže uvedených azylantů a na rozvoj infrastruktury obce (u azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu azylanta). Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 218/2000
Sb. a její porušení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 3 zákona.
Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet … kraje č. … vedeného u … ul. … PSČ … po
obdržení kopie tohoto rozhodnutí a jednoho výtisku Smlouvy o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů
podle varianty č. 1 uzavřené mezi … krajem a obcí … . Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 –
ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na zajištění bydlení podle
§ 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob realizace Státního integračního programu je stanoven ve Sdělení Ministerstva vnitra ze dne … č. j.:
OAM – 152 – 4 – 1/2004 k zabezpečení jednotného postupu krajských úřadů při realizaci Státního integračního programu
v oblasti zajištění bydlení azylantům, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
Příjemce poskytnuté dotace je povinen ji s poskytovatelem ve stanovených termínech vypořádat ve smyslu vyhlášky
č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

podpis ministra vnitra
razítko ministerstva vnitra
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Částka 1
Příloha č. 3/varianta č. 2

VZOR ROZHODNUTÍ

R O Z H O D N U T Í
ministra vnitra
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného (dále jen „dotace na úhradu čistého nájemného“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci … za účelem
zajištění bydlení azylantů na území České republiky v roce 2004 podle varianty č. 2 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne
17. března 2004 č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004.
Datum:
Č. j.:
Příloha: Sdělení MV
Na základě žádosti č. … obce … o poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného a dotace na rozvoj obce za účelem zajištění bydlení azylantům na území České republiky v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89,
o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 a ve smyslu ustanovení § 14 až § 19 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tímto rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného ve výši …
a dotace na rozvoj obce ve výši …, obě z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v celkové výši … Kč. Dotace bude poskytována od … .
Poskytnutá dotace je účelově určena pro obec … na úhradu výdajů vynaložených v roce 2004 na zajištění bydlení níže uvedených azylantů a na rozvoj infrastruktury obce (u azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu azylanta). Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
a její porušení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 3 zákona.
Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet … kraje č. … vedeného u … ul. … PSČ … po
obdržení kopie tohoto rozhodnutí, jednoho výtisku smlouvy o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle
varianty č. 2 uzavřené mezi … krajem a obcí … a smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části uzavřené mezi obcí
…, vlastníkem bytu … a azylantem … . Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na zajištění bydlení podle § 69 zákona č.
325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob realizace Státního integračního programu je stanoven ve Sdělení Ministerstva vnitra ze dne … č. j.:
OAM – 152 – 4 – 1/2004 k zabezpečení jednotného postupu krajských úřadů při realizaci Státního integračního programu
v oblasti zajištění bydlení azylantům, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
Příjemce poskytnuté dotace je povinen ji s poskytovatelem ve stanovených termínech vypořádat ve smyslu vyhlášky
č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

podpis ministra vnitra
razítko ministerstva vnitra

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
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Příloha č. 4/varianta č. 1

VZOR SMLOUVY

S M L O U V A č. …/2004
o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 1 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne
17. března 2004 č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004
Kraj …
adresa …
IČ:
zastoupený … hejtmanem … kraje
(dále jen „kraj“)
na straně jedné
a
Obec …
adresa …
IČ:
zastoupená … starostou obce

(dále jen „obec“)
na straně druhé

uzavírají následující smlouvu.

Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je uvolnění účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantům (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) na základě rozhodnutí
ministra vnitra za účelem zabezpečení integrace oprávněných osob na území České republiky.
Čl. II.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, který se rozhodl v rámci zajištění bydlení pro variantu č. 1, která je uvedena v příloze č. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004.
Čl. III.
Dotace na bydlení
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra č. j.: ….. ze dne … uvolní kraj obci dotaci na bydlení ve výši …,- Kč na zajištění bydlení pro … azylantů (u kterých bude na tomto místě uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu povolení
k pobytu azylanta).
2. Nárok na uvolnění dotace na bydlení vzniká dnem uzavření této smlouvy, po obdržení kopie podepsané smlouvy o nájmu
bytu mezi obcí a azylantem a při současném splnění náležitostí a podmínek touto smlouvou stanovených. Dotace bude převedena na bankovní účet obce č. ….. vedeného u … ul. … PSČ … po obdržení dotace z kapitoly Ministerstva vnitra na účet kraje.
3. Dotace je určena na opravu bytového fondu obce.
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Částka 1

4. Obec se zavazuje nejpozději do … uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. …, adresa bytu … o velikosti … s azylantem na dobu
jednoho roku s možností postupné prolongace této smlouvy. Obec se zavazuje neprodleně postoupit kraji kopii smlouvy
o nájmu bytu s azylantem. Po uplynutí doby 5 let, pokud azylant řádně plní ustanovení smlouvy o nájmu bytu, se obec zavazuje s azylantem uzavřít smlouvu o nájmu bytu v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou obcí pro pronajímání bytů
a s obecně platnými právními předpisy a neprodleně postoupit kopii této smlouvy kraji. Nájemné bude sjednáno ve výši, která
je v daném místě a čase obvyklá.
5. Po dobu 5 let se obec zavazuje užívat předmětný byt pouze pro zajištění bydlení azylantům.
6. V případě uvolnění bytu před uplynutím doby 5 let se obec zavazuje uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu s jiným azylantem, kterého určí Ministerstvo vnitra a neprodleně postoupit kopii této smlouvy kraji. Tím však nevzniká nárok na doplacení
dotace ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti. Kraj nehradí nájemné ani
náklady spojené s údržbou bytu.
7. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4, 5 a 6 se obec zavazuje vrátit dotaci na bydlení, případně její poměrnou část Ministerstvu vnitra prostřednictvím kraje a výslovně souhlasí s vykonatelností do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části dotace stanoví kraj podle počtu neodbydlených dnů od reálného data rozhodné události.
Čl. IV.
Dotace na rozvoj obce
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra č. j.: …. ze dne … uvolní kraj obci dotaci na rozvoj obce ve výši …,- Kč.
2. Nárok na uvolnění dotace na rozvoj obce vzniká dnem uzavření této smlouvy, po obdržení kopie podepsané smlouvy o nájmu
bytu mezi obcí a azylantem a při současném splnění náležitostí a podmínek touto smlouvou stanovených. Dotace bude převedena na bankovní účet obce č. … vedeného u … ul. … PSČ… po obdržení dotace z kapitoly Ministerstva vnitra na účet kraje.
3. Dotace je určena na opravu infrastruktury obce.
4. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4, 5 a 6 je obec povinna vrátit dotaci na rozvoj obce, případně její
poměrnou část Ministerstvu vnitra prostřednictvím kraje do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části dotace stanoví kraj podle počtu neodbydlených dnů od reálného data rozhodné události.
Čl. V.
Ostatní ujednání
1. Obec se zavazuje informovat kraj do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce.
Kraj neprodleně postoupí tuto informaci Ministerstvu vnitra.
2. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této dotace odděleně.
3. V případě, že obec použije dotace na jiný účel, než stanoví tato smlouva, budou vůči obci uplatněny sankce ve smyslu § 44
odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace poskytnuté podle této smlouvy podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Kraj si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění závazku podle čl. III. bodu 4, 5, 6 a 7 a podle čl. IV. bodu
4 této smlouvy, nebo v případě, že údaje, nebo některé z nich, sdělené obcí jako podklad této smlouvy, nebyly pravdivé, případně nebyly poskytnuty.
Čl. VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ze kterých 2 výtisky obdrží kraj, 2 výtisky obdrží obec a jeden výtisk
Ministerstvo vnitra.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.
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3. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodl orgán obce svým usnesením č. … ze dne ... .
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

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

V ……………… dne ..............…….

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

...........................................................
za obec
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Částka 1
Příloha č. 4/varianta č. 2

VZOR SMLOUVY

S M L O U V A č. …/2004
o uvolnění účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 2 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne
17. března 2004 č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004

Kraj …
adresa …
IČ:
zastoupený … hejtmanem … kraje
(dále jen „kraj“)
na straně jedné
a
Obec …
adresa …
IČ:
zastoupená … starostou obce

(dále jen „obec“)
na straně druhé

Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je uvolnění účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného (dále jen „dotace na úhradu
čistého nájemného“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) na základě
rozhodnutí ministra vnitra za účelem zabezpečení integrace oprávněných osob na území České republiky.
Čl. II.
Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, který se rozhodl v rámci zajištění bydlení pro variantu č. 2, která je uvedena v příloze č. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004.
Čl. III.
Dotace na úhradu čistého nájemného
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra č. j.: … ze dne …uvolní kraj obci dotaci na úhradu čistého nájemného ve výši …,- Kč
pro … azylantů (u kterých bude na tomto místě uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu
azylanta).
2. Nárok na uvolnění dotace na úhradu čistého nájemného vzniká dnem uzavření této smlouvy a při současném splnění náležitostí a podmínek touto smlouvou stanovených. Dotace bude převedena na bankovní účet obce č. … vedeného u … ul. …
PSČ … po obdržení dotace z kapitoly Ministerstva vnitra na účet kraje.
3. Dotace je určena na úhradu čistého nájemného azylantům.
4. Obec se zavazuje přijatou dotaci na úhradu čistého nájemného azylantům uvolňovat podle podmínek stanovených ve smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části, kterou obec uzavřela s vlastníkem bytu a azylantem dne… . Kopii této smlouvy se obec zavazuje postoupit Ministerstvu vnitra prostřednictvím kraje.
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5. V případě, že smlouva o nájmu bytu, kterou uzavřel vlastník bytu s azylantem, bude ukončena v průběhu roku, vrátí obec
zbylou část dotace Ministerstvu vnitra prostřednictvím kraje, a to nejpozději do 25 dnů od jejího ukončení. Obec tak učiní do
10 dnů od ukončení smlouvy a kraj následně do rozpočtu Ministerstva vnitra do 15 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
6. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 3, 4 a 5 je obec povinna vrátit dotaci na úhradu čistého nájemného
Ministerstvu vnitra prostřednictvím kraje a výslovně souhlasí s vykonatelností do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti.
Čl. IV.
Dotace na rozvoj obce
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra č. j.: … ze dne …uvolní kraj obci dotaci na rozvoj obce ve výši …,- Kč.
2. Nárok na uvolnění dotace na rozvoj obce vzniká dnem uzavření této smlouvy a při současném splnění náležitostí a podmínek touto smlouvou stanovených. Dotace bude převedena na bankovní účet obce č. … vedeného u … ul. … PSČ … po obdržení dotace z kapitoly Ministerstva vnitra na účet kraje.
3. Dotace je určena na opravu infrastruktury obce.
4. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 3, 4 a 5 je obec povinna vrátit dotaci na rozvoj obce Ministerstvu vnitra prostřednictvím kraje a výslovně souhlasí s vykonatelností do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti.
Čl. V.
Ostatní ujednání
1. Obec se zavazuje informovat kraj do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na úhradu čistého nájemného a dotace na rozvoj obce. Kraj neprodleně postoupí tuto informaci Ministerstvu vnitra.
2. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této dotace odděleně.
3. V případě, že obec použije dotace na jiný účel, než stanoví tato smlouva nebo tuto neoprávněně zadrží, budou vůči obci uplatněny sankce ve smyslu § 44 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace poskytnuté podle této smlouvy podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Kraj si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění závazku podle čl. III. bodu 3, 4, 5 a 6 a podle čl. IV. bodu
4 této smlouvy, nebo v případě, že údaje, nebo některé z nich, sdělené obcí jako podklad této smlouvy, nebyly pravdivé, případně nebyly poskytnuty.
Čl. VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ze kterých 2 výtisky obdrží kraj, 2 výtisky obdrží obec a jeden výtisk
Ministerstvo vnitra.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodl orgán obce svým usnesením č. … ze dne … .
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

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

V ……………… dne .............……..

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

...........................................................
za obec
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Příloha č. 5 / varianta č. 1

VZOR SMLOUVY

S M L O U V A č. …
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 1 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne
17. března 2004 č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 963/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
zastoupené ministrem vnitra Mgr. Stanislavem Grossem
(dále jen „ministerstvo“)
na straně jedné
a
Hlavní město Praha
se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí č. 2, PSČ 110 01
IČ: 00064581
zastoupené primátorem hlavního města Prahy MUDr. Pavlem Bémem
(dále jen „obec“)
na straně druhé
uzavírají následující smlouvu.

Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantům (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) na základě rozhodnutí
ministra vnitra za účelem zabezpečení integrace oprávněných osob na území České republiky.
Čl. II.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, který se rozhodl v rámci zajištění bydlení pro variantu č. 1, která je uvedena v příloze č. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004.
Čl. III.
Dotace na bydlení
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra č. j.: … ze dne … poskytne ministerstvo obci dotaci na bydlení ve výši …,- Kč na
zajištění bydlení pro … azylantů (u kterých bude na tomto místě uvedeno: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost,
číslo průkazu povolení k pobytu azylanta).
2. Nárok na uvolnění dotace na bydlení vzniká dnem uzavření této smlouvy, po obdržení kopie podepsané smlouvy o nájmu
bytu mezi obcí a azylantem a při současném splnění náležitostí a podmínek touto smlouvou stanovených. Dotace bude převedena do 30 dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet obce č. … vedeného u … ul. … PSČ ….
3. Dotace je určena na opravu bytového fondu obce.
4. Obec se zavazuje nejpozději do … uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. …, adresa bytu … o velikosti … s azylantem na dobu
jednoho roku s možností postupné prolongace této smlouvy. Obec se zavazuje neprodleně postoupit ministerstvu kopii smlou-
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vy o nájmu bytu s azylantem. Po uplynutí doby 5 let, pokud azylant řádně plní ustanovení smlouvy o nájmu bytu, se obec zavazuje s azylantem uzavřít smlouvu o nájmu bytu v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou obcí pro pronajímání bytů
a s obecně platnými právními předpisy a neprodleně postoupit kopii této smlouvy ministerstvu. Nájemné bude sjednáno ve výši,
která je v daném místě a čase obvyklá.
5. Po dobu 5 let se obec zavazuje užívat předmětný byt pouze pro zajištění bydlení azylantům.
6. V případě uvolnění bytu před uplynutím doby 5 let se obec zavazuje uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu s jiným azylantem, kterého určí ministerstvo a neprodleně postoupit kopii této smlouvy ministerstvu. Tím však nevzniká nárok na doplacení
dotace ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti. Ministerstvo nehradí nájemné ani náklady spojené s údržbou bytu.
7. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4, 5 a 6 je obec povinna vrátit dotaci na bydlení, případně její poměrnou část ministerstvu a výslovně souhlasí s vykonatelností do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části dotace
stanoví ministerstvo podle počtu neodbydlených dnů od reálného data rozhodné události.
Čl. IV.
Dotace na rozvoj obce
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra č. j.: … ze dne … poskytne ministerstvo obci dotaci na rozvoj obce ve výši …,- Kč.
2. Nárok na uvolnění dotace na rozvoj obce vzniká dnem uzavření této smlouvy, po obdržení kopie podepsané smlouvy o nájmu
bytu mezi obcí a azylantem a při současném splnění náležitostí a podmínek touto smlouvou stanovených. Dotace bude převedena do 30 dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet obce č. …vedeného u … ul. … PSČ ….
3. Dotace je určena na opravu infrastruktury obce.
4. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4, 5 a 6 je obec povinna vrátit dotaci na rozvoj obce, případně její
poměrnou část ministerstvu a výslovně souhlasí s vykonatelností do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části
dotace stanoví ministerstvo podle počtu neodbydlených dnů od reálného data rozhodné události.
Čl. V.
Ostatní ujednání
1. Obec se zavazuje informovat ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce.
2. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této dotace odděleně.
3. V případě, že obec použije dotace na jiný účel, než stanoví tato smlouva, budou vůči obci uplatněny sankce ve smyslu
§ 44 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace poskytnuté podle této smlouvy podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole.
5. Obec se zavazuje vypořádat přijaté dotace ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 531/2002 Sb., která stanoví zásady a termíny vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Ministerstvo si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění závazku podle čl. III. bodu 4, 5, 6 a 7 a podle čl.
IV. bodu 4 nebo v případě, že údaje, nebo některé z nich, sdělené obcí jako podklad této smlouvy, nebyly pravdivé.

Čl. VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v centrální evidenci smluv (CES) vedené Hlavním
městem Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
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tajemství ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ze kterých 1 výtisk obdrží ministerstvo a 4 výtisky obec.
4. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

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

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

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

....................................................
za ministerstvo
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Příloha č. 5/varianta č. 2

VZOR SMLOUVY

S M L O U V A č. …
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. 2 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne
17. března 2004 č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 963/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
zastoupené ministrem vnitra Mgr. Stanislavem Grossem
(dále jen „ministerstvo“)
na straně jedné
a
Hlavní město Praha
se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí č. 2, PSČ 110 01
IČ: 00064581
zastoupené primátorem hlavního města Prahy MUDr. Pavlem Bémem
(dále jen „obec“)
na straně druhé

Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného azylantům (dále jen „dotace na úhradu čistého nájemného“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“)
na základě rozhodnutí ministra vnitra za účelem zabezpečení integrace oprávněných osob na území České republiky.
Čl. II.
Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, který se rozhodl v rámci zajištění bydlení pro variantu č. 2, která je uvedena v příloze č. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004.
Čl. III.
Dotace na úhradu čistého nájemného
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra č. j.: … ze dne … poskytne ministerstvo obci dotaci na úhradu čistého nájemného ve
výši …,- Kč na zajištění bydlení pro … azylantů (u kterých bude na tomto místě uvedeno: jméno, příjmení, datum narození,
státní příslušnost, číslo průkazu povolení k pobytu azylanta).
2. Nárok na uvolnění dotace na úhradu čistého nájemného vzniká dnem uzavření této smlouvy a při současném splnění náležitostí a podmínek touto smlouvou stanovených. Dotace bude převedena do 30 dnů od uzavření této smlouvy
na bankovní účet obce č. … vedeného u … ul. … PSČ ….
3. Dotace je určena na úhradu čistého nájemného azylantům.
4. Obec se zavazuje přijatou dotaci na úhradu čistého nájemného azylantům uvolňovat podle podmínek stanovených ve smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části, kterou obec uzavřela s vlastníkem bytu a azylantem dne … . Kopii této smlouvy se obec zavazuje postoupit ministerstvu.
5. V případě, že smlouva o nájmu bytu, kterou uzavřel vlastník bytu s azylantem, bude ukončena v průběhu roku, vrátí obec
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zbylou část dotace ministerstvu, a to nejpozději do 25 dnů od jejího ukončení. Obec – městská část tak učiní do 10 dnů od ukončení smlouvy a obec – hlavní město Praha následně do rozpočtu ministerstva do 15 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
6. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 3, 4 a 5 je obec povinna vrátit dotaci na úhradu čistého nájemného
ministerstvu a výslovně souhlasí s vykonatelností do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti.
Čl. IV.
Dotace na rozvoj obce
1. Na základě rozhodnutí ministra vnitra č. j.: … ze dne … poskytne ministerstvo obci dotaci na rozvoj obce ve výši …,- Kč.
2. Nárok na uvolnění dotace na bydlení vzniká dnem uzavření této smlouvy a při současném splnění náležitostí a podmínek
touto smlouvou stanovených. Dotace bude převedena do 30 dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet obce č. … vedeného u … ul. … PSČ … .
3. Dotace je určena na opravu infrastruktury obce.
4. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 3, 4 a 5 je obec povinna vrátit dotaci na rozvoj obce ministerstvu
a výslovně souhlasí s vykonatelností do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti.
Čl. V.
Ostatní ujednání
1. Obec se zavazuje informovat ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na úhradu čistého nájemného a dotace na rozvoj obce.
2. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této dotace odděleně.
3. V případě, že obec použije dotace na jiný účel, než stanoví tato smlouva, budou vůči obci uplatněny sankce ve smyslu § 44
odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Dotace poskytnuté podle této smlouvy podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole.
5. Obec se zavazuje vypořádat přijaté dotace ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 531/2002 Sb., která stanoví zásady a termíny vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Ministerstvo si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění závazku podle čl. III. bodu 3, 4, 5 a 6 a podle čl. IV.
bodu 4 této smlouvy, nebo v případě, že údaje, nebo některé z nich, sdělené obcí jako podklad této smlouvy, nebyly pravdivé.
Čl. VI.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v centrální evidenci smluv (CES) vedené Hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy
a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ze kterých 1 výtisk obdrží ministerstvo a 4 výtisky obec.
4. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

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

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

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

....................................................
za ministerstvo
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VZOR SMLOUVY

Smlouva č. …/2004
o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle varianty č. 2 Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 17. března 2004
č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004

Obec ………
adresa ……………………
IČ: ………
zastoupená …….. starostou obce,
(dále jen „obec“)
na straně jedné
a
Jméno …………
bytem …………………
r. č. …………………
(dále jen „pronajímatel“)
na straně druhé
a
Jméno …………
bytem………………….
číslo průkazu povolení k pobytu azylanta
(dále jen „azylant“)
na straně třetí
spolu uzavírají následující smlouvu:

Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úhrada čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení pro oprávněnou osobu.

Čl. II.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, který se rozhodl v rámci zajištění bydlení pro variantu č. 2, která je uvedena v příloze č. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004.
Čl. III.
Podmínky pro úhradu čistého nájemného nebo jeho části
1. Obec poskytne opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části v maximální výši …,- Kč měsíčně počínaje měsícem
… pronajímateli bytu č. …o velikosti … na adrese … , jenž je jeho vlastníkem 1), a to nejdéle po celkovou dobu pěti let, tj.
max. 60 měsíců.

1)

Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální platností tří
měsíců, je přílohou této smlouvy.
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2. Byt budou užívat tito azylanti: … (u všech azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, příjmení, datum narození, státní
příslušnost a číslo průkazu povolení k pobytu azylanta).
3. Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného nebo jeho části bude převedena z bankovního účtu obce č. …
vedeného u …ul. … č. … PSČ… na bankovní účet pronajímatele č. … vedeného u … ul. ….č. … PSČ… .
a) v případě prvého převodu finančních prostředků tj. po uzavření této smlouvy do doby než finanční prostředky na úhradu
čistého nájemného nebo jeho části obdrží obec na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků ze
státu na obec) budou prostředky vyplaceny s prodlevou, která nebude předmětem sankce ze strany pronajímatele,
b) v případě dalších převodů finančních prostředků vždy do … dne v měsíci.
4. Pronajímatel se zavazuje poskytnout obci stejnopis smlouvy o nájmu bytu s azylantem.
5. Pronajímatel se zavazuje bezprostředně informovat obec o všech změnách vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu s azylantem, které by ve svém důsledku obci neumožnily plnit závazek v čl. III. bodu 1.
6. V případě ukončení smlouvy o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje o této skutečnosti informovat obec, a to nejpozději do 5
pracovních dnů.
7. Na žádost obce se pronajímatel zavazuje zajistit přístup do předmětného bytu za účelem kontroly zda je byt užíván dohodnutým způsobem.
8. Nárok na úhradu čistého nájemného nebo jeho části vzniká dnem stanoveným ministrem vnitra v rozhodnutí o poskytnutí
dotace a po předložení stejnopisu smlouvy o nájmu bytu mezi azylantem a vlastníkem bytu.
9. Azylanti uvedení v čl. III. bodu 2 souhlasí s tím, že pro zajištění plynulé úhrady čistého nájemného nebo jeho části jsou
povinni žádat obec opakovaně, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je hrazeno za uplynulý kalendářní
měsíc.
10. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 5 a 6 je pronajímatel povinen vrátit obci celou uvolněnou dotaci, a to
do 10 dnů od zjištění dané skutečnosti.
Čl. IV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží pronajímatel, obec a azylant.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

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

......................................
pronajímatel
......................................
azylant

V ...................................... dne ...................................... 2004
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VZ O R Ž Á D O S T I AZYLAN TA

Ž Á D O ST
pana/paní ……
narozen/a: …
číslo průkazu povolení k pobytu azylanta …
Datum udělení azylu: …
o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů
Podle usnesení vlády ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 a ve shodě se Sdělením
Ministerstva vnitra č. j.: OAM – 152 – 4 – 1/2004 k jednotnému postupu při zabezpečení integrace azylantů jsem si zajistil vlastním přičiněním podle varianty č. 2 nájemní bydlení v obci …, adresa …Vlastníkem bytu/oprávněnou osobou k pronájmu je
pan/paní … .V příloze č. 1 přikládám kopii Smlouvy o nájmu bytu, kterou jsem uzavřel s vlastníkem bytu včetně dokladu
o vlastnictví bytu.
Na základě výše uvedených skutečností žádám o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části ve výši …,- Kč, pro
… azylanta/azylanty (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu azylanta nebo azylantů, kteří budou sdílet společnou domácnost).

Datum:
podpis azylanta:

Pan/paní
starosta/starostka
adresa obce:
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Poznámky:

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

TZ

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025

Adresát (odběratel)
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Věcný rejstřík
Opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí

Poř. č.
Usnesení vlády České republiky ze dne 29. ledna 2003 č. 123 o zřízení Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí o zabezpečení koordinace a přípravy směrnic ministerstev
a ostatních ústředních správních úřadů, týkajících se orgánů krajů a orgánů obcí na úseku
výkonu státní správy

Částka
1

Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 18. prosince 2002 č. j.: VS – 2857/20/2 – 2002,
jíž se zrušují některé instrukce Ministerstva vnitra České republiky

1

1

Směrnice Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003 č. j.: 124/123 009/2002,
kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j.: 124/1354/2002 ze dne 12. února 2002,
kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb
do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky uveřejněná pod č. 1
v částce 1/2002 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

2

1

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů,
okresních úřadů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2002
Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 42328/2002 – 5030 ze dne 25. 3. 2003 o postupu
krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na hospodaření v lesích

2

3

Seznam právních předpisů a směrnic (instrukcí) týkajících se činnosti orgánů krajů,
okresních úřadů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2002
Odvětví: Ministerstvo vnitra

3

3

Směrnice Ministerstva financí ze dne 19. května 2003 č. j.: 124/43 227/2003,
kterou se upravuje postup obcí a krajů při úhradě výdajů spojených s prováděním
referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

4

4

Směrnice Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2003 č. j.: 41459/2002 - 5030
o postupu při poskytování finančních prostředků na výkony a opatření, které stát hradí
nebo kde stát rozhoduje o subjektu, který náklady nebo újmu uhradí, ve smyslu
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

5

5

Oznámení ministra vnitra č. j.: OAM – 226 –16/2003 k zabezpečení jednotného postupu krajů
při realizaci Státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení azylantům v souladu
s usnesením vlády České republiky ze dne 22. ledna 2003 č. 86 o zabezpečení integrace
azylantů v roce 2003

5

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

5

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu v České republice

6

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 578 o Programu pro implementaci
opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce

6

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č. j.: PO – 1590/IZS – 2003 ze dne 30. června 2003,
kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných,
likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením
a odstraněním následků mimořádných událostí

6
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Usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2003 č. 673 ke Směrům státní politiky
ve sportu na léta 2004 - 2006

7

Usnesení vlády České republiky ze dne 3. září 2003 č. 848 k Analýze veřejných služeb

8

Usnesení vlády České republiky ze dne 3. září 2003 č. 852 k zabezpečení přípravy
bezúplatného převodu vybraných nemovitostní po bývalých okresních úřadech z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obcí

8

Usnesení vlády České republiky ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory
profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

8

Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2003 č. 87 o Koncepci účinnější péče
o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003 – 2008
(koncepce rozvoje muzejnictví)

8

Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 27. 10. 2003 č. j.: MS – 1662/4 –2003
k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly obcí

6

9

Usnesení vlády České republiky ze dne 6. srpna 2003 č. 822 ke Zprávě o situaci
národnostních menšin v České republice za rok 2002

10

Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2003 č. 991 + P k plnění usnesení vlády
ze dne 23. října 2000 č. 1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v České republice

10

SDĚLENÍ
Sdělení Ministerstva kultury ze dne 2. ledna 2003 č. j. 20.294/2002, o vzniku Národního
památkového ústavu a jeho statutu pro krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností

1

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a o odcizení úředních razítek

1

Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

2

Sdělení o ztrátě úředního razítka

3

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

4

Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek

5

Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek

7

Sdělení o opravě chyby

7

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředního razítka, o odcizení úředních razítek

8

Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, ke ztrátě a zrušení platnosti
razítek, k odcizení úředního razítka

9

