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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. července 2009

o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve

vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým

Vláda nařizuje podle § 181 písm. a) zákona č. 326/
/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/
/2005 Sb., a v rozsahu stanoveném přímo použitelným
předpisem Evropských společenství1):

ČÁST PRVNÍ

ZAVEDENÍ VÍZOVÉ POVINNOSTI

§ 1

(1) Na držitele diplomatických a služebních pasů
Kanady se nevztahuje osvobození od vízové povinnosti
stanovené čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 539/2001
ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam tře-
tích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překra-
čování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích
zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti
osvobozeni, v platném znění.

(2) Držitelé platných diplomatických a služebních
pasů Kanady mohou vstupovat na území České repu-

bliky jen s platným vízem opravňujícím k pobytu na
území České republiky.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o jednostranném zrušení
vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě,
Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým

§ 2

V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jed-
nostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Aus-
trálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům
americkým, se slova „diplomatických, služebních a“
zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:

PhDr. Kohout v. r.
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1) Čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž
státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou
od této povinnosti osvobozeni, ve znění nařízení Rady (ES) č. 851/2005.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. července 2009,

kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I
Změna vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleži-
tosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlast-
ního hodnocení školy, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1
Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

(1) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdě-
lávací soustavy (dále jen „dlouhodobý záměr“) stano-
vuje strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací
soustavy zejména z těchto základních hledisek:

a) celoživotní učení,
b) zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání

a vzdělávací soustavy,
c) usnadnění rovného přístupu ke vzdělávání pro

všechny,
d) udržitelný rozvoj,
e) vzdělanostní úroveň obyvatelstva, demografie, trh

práce, zaměstnanost, sociální soudržnost.

(2) Dlouhodobý záměr obsahuje vždy:
a) vyhodnocení dosaženého stavu a změn proti před-

chozímu dlouhodobému záměru z hlediska obsa-
hových a kvantitativních cílů, prioritních úkolů
a rozvojových programů,

b) strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací
soustavy a způsob jejich realizace a podpory
v těchto oblastech:
1. cíle a obsah počátečního vzdělávání,
2. sledování a hodnocení kvality počátečního

vzdělávání,
3. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
nadaných,

4. úloha a podpora pedagogických pracovníků,

5. další vzdělávání v rámci celoživotního učení,

6. uplatnitelnost absolventů škol podle oborů
vzdělání na trhu práce,

7. základní umělecké vzdělávání,

8. jazykové a zájmové vzdělávání,

9. systém poradenských služeb,

10. spolupráce státních orgánů a územních samo-
správných celků s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání,

c) kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy
a struktury budoucí vzdělávací nabídky se zamě-
řením na strukturu oborů vzdělání, druhů škol
a jejich kapacitu na základě předpokládaného de-
mografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje,

d) ekonomickou část zahrnující zejména finanční ná-
roky na státní rozpočet a veřejné rozpočty, na roz-
vojové programy a další zdroje financování, ze-
jména fondy Evropské unie.

(3) U každého strategického směru podle od-
stavce 2 písm. b) se uvádí analýza současného stavu,
je stanoven cíl a opatření vedoucí k jeho realizaci, návrh
rozvojových programů a projektů, včetně projektů rea-
lizovaných v rámci fondů Evropské unie, účast v mezi-
národních programech, včetně finančního zajištění.

(4) Dlouhodobý záměr České republiky vychází
z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, re-
gionálnímu rozvoji, zaměstnanosti, rozvoji lidských
zdrojů, sociálně ekonomickému rozvoji a udržitelnému
rozvoji a ke společným cílům evropských procesů ve
vzdělávání přijatých vládou a z výročních zpráv České
školní inspekce.

(5) Dlouhodobý záměr v kraji vychází z dlouho-
dobého záměru České republiky, regionálních specifik
rozvoje ekonomiky, trhu práce a společnosti ovlivňují-
cích rozvoj vzdělávání, stav a vývoj vzdělávací soustavy
kraje a z dokumentů vztahujících se k rozpočtu kraje.“.

2. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.
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3. § 3 včetně nadpisu zní:
¨

„§ 3
Termíny předkládání a zveřejňování

dlouhodobých záměrů

(1) Ministerstvo každý třetí kalendářní rok po
předložení platného dlouhodobého záměru České re-
publiky ke schválení vládě tento záměr vyhodnotí a vy-
hodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální
situace jej do 31. října předloží krajům ke stanovisku.
Kraje zašlou ministerstvu svá stanoviska do 1. prosince.
Ministerstvo s přihlédnutím ke stanoviskům krajů
dlouhodobý záměr České republiky dopracuje a do
31. března následujícího kalendářního roku předloží
vládě ke schválení; zveřejní jej do 30 dnů od jeho schvá-
lení vládou.

(2) Krajský úřad vyhodnotí dlouhodobý záměr
v kraji tak, aby jej vyhodnocený, upravený nebo do-
plněný podle aktuální situace v kalendářním roce, kdy
byl vládou schválen dlouhodobý záměr České repu-
bliky, do 31. října předložil ministerstvu ke stanovisku.
Ministerstvo zašle krajskému úřadu své stanovisko do
15. prosince. Krajský úřad s přihlédnutím ke stanovisku
ministerstva dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a do
31. března následujícího kalendářního roku předloží
zastupitelstvu ke schválení; zveřejní a zašle jej minister-
stvu do 30 dnů po schválení části týkající se vzdělávání
ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj,
zastupitelstvem.“.

4. V nadpisu § 4 se za slovo „struktura“ vkládají
slova „a obsah“.

5. V § 4 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) hodnocení naplňování dlouhodobého záměru

v kraji, jeho cílů a opatření v uplynulém období,
včetně hodnocení souladu s dlouhodobým zámě-
rem České republiky.“.

6. § 5 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

„§ 5

(1) Výroční zpráva v kraji zachycuje současný
stav a vyhodnocení změn v porovnání se stavem popsa-
ným v předcházející výroční zprávě v těchto oblastech:

a) předškolní vzdělávání,
b) základní vzdělávání a povinná školní docházka,
c) střední vzdělávání,
d) vyšší odborné vzdělávání,
e) vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
nadaných,

f) základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání,

g) poradenské služby,
h) školská zařízení,
i) pracovníci ve školství,
j) další vzdělávání pedagogických pracovníků,

k) další vzdělávání v rámci celoživotního učení,
l) prevence sociálně patologických jevů, environ-

mentální a multikulturní výchova, vzdělávání ci-
zinců a příslušníků národnostních menšin, vý-
chova k udržitelnému rozvoji,

m) účast škol v rozvojových a mezinárodních progra-
mech.

(2) Ekonomická část výroční zprávy v kraji uvádí
údaje za kalendářní rok, za který je připravována, a nej-
méně za dva předcházející kalendářní roky a obsahuje
vždy:

a) celkové výdaje na školy a školská zařízení zřizo-
vané krajem podle jednotlivých druhů škol a škol-
ských zařízení v členění na:
1. výdaje hrazené prostřednictvím krajských nor-

mativů1), z toho mzdové nebo platové výdaje,
2. provozní výdaje,
3. investiční výdaje,
4. výdaje na rozvojové programy,

b) neinvestiční výdaje škol a školských zařízení zři-
zovaných obcemi nebo svazky obcí na území kraje
podle jednotlivých druhů škol a školských zaří-
zení v členění na výdaje hrazené prostřednictvím
krajských normativů1),

c) údaje o finančních prostředcích na činnost škol
a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj,
obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo
náboženská společnost, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat cír-
kevní školy2), v rozsahu a za podmínek stanove-
ných jiným právním předpisem3) poskytovaných
ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje, v členění
podle druhů škol a školských zařízení,

d) přímé výdaje na vzdělávání na dítě, žáka a studenta
u jednotlivých druhů škol a školských zařízení
uvedených v písmenech a) a b).

(3) Závěry výroční zprávy v kraji shrnují po-
znatky z jednotlivých kapitol a jsou formulovány tak,
aby mohly být podkladem pro zpracování dlouhodo-
bých záměrů v kraji.

1) § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

2) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě ná-
boženského vyznání a postavení církví a náboženských spo-
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lečností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a ná-
boženských společnostech).

3) Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

7. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje

vždy:
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo,

charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o ve-
dení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje
o školské radě,

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v sou-
ladu se zápisem ve školském rejstříku,

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
školy,

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné
školní docházce a následném přijetí do školy,

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů sta-
novených školními vzdělávacími programy a podle
poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků
závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a abso-
lutorií,

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracov-

níků,
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí,

j) základní údaje o hospodaření školy,
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a meziná-

rodních programů,
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání

v rámci celoživotního učení,

m) údaje o předložených a školou realizovaných pro-
jektech financovaných z cizích zdrojů,

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání.“.

8. Nadpis § 8 zní: „Rámcová struktura vlast-
ního hodnocení školy“.

9. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola do-

sahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je
třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů pří-
slušných opatření,“.

10. V § 8 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě

středních škol a vyšších odborných škol také
uplatnitelnost absolventů na trhu práce,“.

11. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává prů-

běžně za období 3 školních roků.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Dlouhodobý záměr podle vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy vládě poprvé v roce 2011 a krajské úřady Minis-
terstvu školství, mládeže a tělovýchovy poprvé v roce
2012.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2009.

Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 10. července 2009

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 12. prosince 2009 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

PRAMENY Cheb Karlovarský

Ministr:

Ing. Pecina, MBA v. r.
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Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65;
Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4:
SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362,
po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START,
s. r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU,
Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L&N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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