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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 13. června 2012 č. 414 

 
o změně usnesení vlády ze dne 9. dubna 2010 č. 262, o pokračování Programu podpory 

českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. mění usnesení vlády ze dne 9. dubna 2010 č. 262, o pokračování Programu   
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015, tak, že se 
 
                1. bod I/1 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „1. pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahra-
ničí na léta 2011 až 2015 (dále jen „Program“), který zahrnuje podporu krajanských      
komunit v zahraničí, realizovanou prostřednictvím vzdělávacích programů, spolko-
vých kulturních projektů, programů opravy a údržby krajanských objektů a dalšího 
českého kulturního dědictví v zahraničí a zahrnuje zabezpečení výuky českého jazyka 
a literatury v zahraničí, a to do výše výdajů, uvedených v příloze č. 1 tohoto            
usnesení,“, 
 
                2. v bodě II/1 uvedeného usnesení nahrazuje slovo „dvanácti“ slovy                 
„až patnácti“, 
 
                3. bod II/3 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „3. s poskytováním finančních prostředků na konkrétní kulturní projekty   
krajanských spolků a společností přátel České republiky v zahraničí, sloužící               
k posilování vazeb s původní vlastí a k propagaci České republiky v zahraničí, které 
jim budou přidělovány formou peněžních darů do zahraničí,  přičemž bude ze strany 
participujících resortů věnována zvláštní pozornost podpoře vzdělávání nejmladší    
generace v rámci projektu Česká škola bez hranic a podobných projektů zaměřených 
na výuku českého jazyka a reálií v zahraničí,“, 
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                4. v bodě III/1 uvedeného usnesení nahrazuje slovo „ministryním“ slovem 
„ministrům“, 
 
                5. v bodě III/2 uvedeného usnesení vkládá za slova „věcí“ text „ve spolu-
práci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy“, 
 
                6. bod III/3 a 4 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                „3. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zajišťovat           
ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy podle bodu II/1 tohoto 
usnesení výběr uchazečů ke stipendijním pobytům a jazykovým kurzům na veřejných 
vysokých školách v České republice a výběr vyučujících z řad krajanů k účasti           
na metodických kurzech výuky českého jazyka v České republice, 
 
                4. ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s 1. místo-
předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí  
 
                    a) zajišťovat výběr učitelů českého jazyka pro působení u krajanských 
komunit v zahraničí, výběr lektorů českého jazyka a literatury v zahraničí a výběr    
studentů ke středoškolskému studiu pedagogiky, a zajištění jejich působení v souladu 
s pravidly, uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, 
 
                    b) zabezpečovat pobyty a kursy uvedené v bodě II/3, 4 tohoto usnesení    
po finanční, organizační a technické stránce, 
 
                    c) zajišťovat na doporučení 1. místopředsedy vlády a ministra zahranič-
ních věcí 

                        ca) podle bodu II/2 tohoto usnesení výuku českého jazyka a literatury 
v zahraničí po finanční, organizační a materiální stránce, 

                        cb) jednorázové vybavování těch pracovišť s výukou českého jazyka    
a literatury, kde je výuka vedena pouze místními lektory - krajany, a dále těch         
krajanských spolků, které se účastní vzdělávání v rámci projektu Česká škola bez   
hranic a podobných projektů zaměřených na výuku českého jazyka a reálií                   
v zahraničí,   
 
                    d) předkládat vládě vždy do 30. listopadu každého kalendářního roku    
návrhy konkrétních finančních výdajů na podporu vzdělávání v rámci projektu Česká 
škola bez hranic a podobných projektů zaměřených na výuku českého jazyka a reálií    
v zahraničí, a to v souladu s pravidly uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení,        
pro nadcházející  rozpočtový rok a výhled rozpočtu pro následující dva roky s tím,      
že tyto návrhy nepřekročí stanovené výdajové limity, uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení,”, 
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                7. v bodě III/5 uvedeného usnesení nahrazuje slovo „ministryni“ slovem 
„ministru“, 
 
                8. v prováděcí doložce uvedeného usnesení nahrazuje slovo “ministryně” 
slovem “ministři” a slovo “ministr” se vypouští, 
 
                9. zrušuje bod III/6 uvedeného usnesení, 
 
               10. příloha č. 1 uvedeného usnesení nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení, 
 
               11. příloha č. 2 uvedeného usnesení nahrazuje přílohou č. 2 tohoto usnesení;  
 
            II. schvaluje použití finančních prostředků na podporu vzdělávání v rámci   
projektu Česká škola bez hranic a podobných projektů zaměřených na výuku českého 
jazyka a reálií v zahraničí tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


