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5.
SMĚRNICE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY
č. j. MSMT- 32965/2019 ze dne 18. prosince 2019,
kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy
a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními
úřady obcí s rozšířenou působností
Odvětví: školství a sport, výzkum, školství a výchova
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souladu s § 170 písm. b) a c) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb. (dále jen „školský zákon“),
tuto směrnici:
Čl. I
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne
11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků
státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, se mění
takto:
1. V čl. II odst. 4 písm. a) a b) se slova „ke změnám vykázaných jednotek rozhodných“
nahrazují slovy „k významným rozdílům mezi skutečností a jednotkami rozhodnými“.
2. V čl. II se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Za významný rozdíl se považuje zejména rozdíl
a) u školních družin v době provozu nebo počtu oddělení,
b) u mateřských škol v době provozu, počtu jednotlivých pracovišť nebo počtu tříd,
c) u základních škol v počtu tříd,
d) u středních škol v počtu tříd v jednotlivých oborech vzdělání.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
3. V čl. III odst. 1 se slova „nebyly zjištěny rozdíly“ nahrazují slovy „nebyl zjištěn významný
rozdíl“.
4. V čl. III odst. 2 se slova „byly zjištěny rozdíly“ nahrazují slovy „byl zjištěn významný
rozdíl“.
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5. V čl. VIII odst. 1 a 3 se za slova „podle § 161 odst. 3 písm. a)“ vkládají slova „a b)“.
6. V čl. VIII se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Krajský úřad při postupu podle věty první
a) přednostně zohledňuje řešení disproporcí v počtu nepedagogických zaměstnanců
a mzdových prostředcích na tyto zaměstnance, kteří zajištují praktické vyučování podle § 65
školského zákona ve škole v těch případech, kdy není zajišťováno ve školském účelovém
zařízení nebo u jiné fyzické nebo právnické osoby,
b) nepřihlíží k zajištění jiných činností, než je výkon činnosti školy nebo školského zařízení
podle školského zákona.“.
7. Na konci čl. XVII se doplňují slova „a ustanovení čl. XIV, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2021“.

Čl. II
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Náměstkyně pro řízení sekce ekonomické
Mgr. Pavla Katzová, v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto úředních razítek:
Kulatého razítka s malým státním znakem o průměru 36 mm s textem:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ev. č. 32
Razítko nebylo dohledáno dne 30. srpna 2019.
Kulatých razítek s malým státním znakem o průměru 36 mm, která jsou součástí textu
v rámečku, s textem:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ev. č. 48, 51
Uvedená kulatá razítka byla součástí hranatých razítek s textem:
Ověřeno při vydávání stavebního povolení ze dne ……..
čís. jedn. OVY ………………………………………….
Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 12
Ověřeno při vydávání územního rozhodnutí ze dne ……..
čís. jedn. OVY …………………………………………
Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 12
Razítka nebyla dohledána dne 30. srpna 2019.

Kulatých razítek s malým státním znakem o průměru 20 mm s textem:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ev. č. 21, 22, 109, 115, 124
Razítka nebyla dohledána dne 30. srpna 2019.
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Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto razítka:
Hranatého razítka o rozměrech 96 x 34 mm s textem:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100
02
Ztráta razítka byla zjištěna dne 4. prosince 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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