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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. září 2019 č. 659
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018

Vláda
I. schvaluje Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018 (dále
jen „Zpráva“), obsaženou v části III materiálu čj. 805/19;
II. ukládá zmocněnkyni vlády pro lidská práva zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hl. m. Prahy, primátorům statutárních měst
a starostům obcí s rozšířenou působností a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní
menšiny, zajistit systémové poskytování účelových dotací z veřejných financí na aktivity
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity,
ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob
poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin
a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Provede:
zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Na vědomí
hejtmani, primátor hl. m. Prahy,
primátoři statutárních měst a starostové obcí
s rozšířenou působností a starostové obcí,
v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. října 2019 č. 738
o Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018
Vláda
I.

schvaluje Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018, obsaženou
v části III materiálu čj. 894/19;

II. bere na vědomí
1. Informaci o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2018, obsaženou
v části IV materiálu čj. 894/19,
2. Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního
postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády
ke dni 31. prosince 2018, obsaženou v části V materiálu čj. 894/19;
III. ukládá zmocněnkyni vlády pro lidská práva
1. seznamovat průběžně hejtmany, primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních
měst a starosty obcí s rozšířenou působností s obsahem zprávy uvedené v bodě I tohoto
usnesení,
2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
3. předložit vládě do 30. června 2020 Zprávu o stavu romské menšiny v České republice
za rok 2019,
4. předložit vládě do 30. června 2020 informaci o naplňování Strategie romské integrace
do roku 2020 v roce 2019,
5. předložit vládě do 30. června 2020 informaci o plnění usnesení vlády týkajících
se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření
přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2019.

Provede:
zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto úředních razítek:
Kulatého vízového razítka s malým státním znakem o průměru 25 mm s textem:
Velvyslanectví ČR Tripoli
č. 1
Ztráta razítka nahlášena na Ministerstvo vnitra dne 18. října 2019.
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 36 mm s textem:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. číslo 192
Dokumenty opatřené tímto razítkem dne 7. října 2019 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 36 mm s textem:
POLICIE ČR – KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
ev. číslo 65
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem dne 12. října 2019 a ve dnech
následujících je nutné považovat za neplatné.
Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto razítek:
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 15 mm s textem:
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh,
nám. 8. května 2
789 22 Zábřeh
IČ: 00409014
DIČ: CZ00409014
Ztráta razítka byla zjištěna dne 24. října 2019.
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Hranatého razítka o rozměrech 58 x 36 mm s textem:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
vLounech
2
Došlo
14. 11. 2012

Počet
příloh

Zpracoval
Ukl. zn.

Č.j: MULNCJ

Ztráta razítka byla zjištěna dne 30. října 2019.

***
Na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v sekci Legislativa, podsekci Věstníky
pro kraje a obce je zveřejněna databáze ztracených a odcizených úředních razítek (přesný
odkaz http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci.aspx ).
Databáze ztracených a odcizených úředních razítek obsahuje abecedně (podle oprávněné
osoby) řazený seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena Ministerstvu vnitra
ztráta nebo odcizení. Databáze obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona
č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů,
tedy kulatých razítek s malým státním znakem České republiky. Jsou v ní uvedena úřední
razítka po poslední publikovanou částku Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
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