
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2010 č. 262 

 
o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví 

v zahraničí na léta 2011 až 2015 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje  
 
                1. pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na 
léta 2011 až 2015, navazující na Program podpory českého kulturního dědictví 
v zahraničí na léta 2006 až 2010, schválený usnesením vlády ze dne 14. prosince 2005 
č. 1622, o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta           
2006 až 2010, ve znění usnesení vlády ze dne 4. dubna 2007 č. 329, usnesení vlády ze 
dne 22. srpna 2007 č. 936 a usnesení vlády ze dne 8. října 2008 č. 1256 (dále jen „Pro-
gram“), který zahrnuje podporu krajanských komunit v zahraničí, realizovanou pro-
střednictvím vzdělávacích programů, spolkových kulturních projektů, programů opra-
vy 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 výda-
jů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení, 
 
                2. zahrnutí výdajů na zabezpečení Programu do rozpočtových kapitol      Mi-
nisterstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a            
Ministerstva zdravotnictví tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení a podle 
bodu III/6 tohoto usnesení; 
 
            II. souhlasí pro období let 2011 až 2015 
 
                1. se zřízením patnácti dvousemestrálních (dělitelných na třicet                 
semestrálních) a šedesáti čtyřtýdenních stipendijních míst ročně pro krajany ke        
studijním pobytům a jazykovým kursům na veřejných vysokých školách v České    
republice, s přijetím dvaceti vyučujících z řad krajanských komunit ročně do dvoutý-
denního kursu metodiky výuky českého jazyka v České republice, s přijetím tří       
studentů ke studiu oboru pedagogika na středních odborných školách v České          
republice a s vysláním dvanácti českých učitelů ročně ke krajanským komunitám 
v zahraničí včetně jejich vybavení učebními materiály, 
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                2. s podporou stávajících lektorátů českého jazyka a literatury v zahraničí,    
se zřizováním a obsazováním nových lektorátů v zahraničí včetně jejich vybavení 
učebními materiály, jakož i s možností poskytovat jednorázové zásilky učebních      
materiálů těm institucím v zahraničí, kde je vyučován český jazyk pouze místními     
lektory - krajany a kde je tato forma podpory doporučena Ministerstvem zahraničních 
věcí České republiky,  
 
                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 
budou spolkům přidělovány formou peněžních darů do zahraničí,  přičemž bude ze 
strany participujících resortů věnována zvláštní pozornost podpoře zájmového vzdělá-
vání nejmladší generace v rámci projektu Česká škola bez hranic a jeho výukovému a 
metodickému vybavení,  
 
                4. s poskytováním finančních prostředků, které budou sloužit k údržbě 
a opravě krajanských škol, spolkových domů, drobných památníků a dalších prvků 
českého kulturního dědictví v zahraničí; 
 
            III. ukládá 
 
                1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a ministryním       
školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví zabezpečovat nadále plynulou          
realizaci jednotlivých etap dílčích programů na podporu českého kulturního dědictví 
v zahraničí, 
 
                2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí předkládat vládě  vždy 
do 30. listopadu každého kalendářního roku návrhy konkrétních finančních         výda-
jů na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí pro nadcházející             roz-
počtový rok a výhled rozpočtu pro následující dva roky s tím, že tyto návrhy      nepře-
kročí stanovené výdajové limity uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 
 
                3. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zajišťovat ve          
spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy podle bodu II/1 tohoto       
usnesení výběr uchazečů ke stipendijním pobytům a jazykovým kursům na veřejných 
vysokých školách v České republice, výběr vyučujících z řad krajanů k účasti na      
metodických kursech výuky českého jazyka v České republice, výběr studentů           
ke středoškolskému studiu pedagogiky, výběr českých učitelů pro působení                  
u krajanských komunit v zahraničí a jejich vysílání v souladu s Pravidly pro           
uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti 
lektorátů a krajanského vzdělávacího programu, uvedenými v příloze č. 2 tohoto   
usnesení, a zabezpečovat tyto pobyty a kursy  též po organizační a technické stránce, 
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                4. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy  
 
                    a) zajišťovat po dohodě s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních 
věcí podle bodu II/2 tohoto usnesení po organizační a materiální stránce výuku        
českého jazyka a literatury v zahraničí, včetně vysílání lektorů a učitelů, a to v souladu 
s  pravidly uvedenými v bodě III/3 tohoto usnesení, 
 
                    b) zajišťovat na doporučení místopředsedy vlády a ministra zahraničních 
věcí České republiky jednorázové vybavování těch pracovišť s výukou českého jazyka 
a literatury, kde je výuka vedena pouze místními lektory - krajany, a dále těch        kra-
janských spolků, které se účastní zájmového vzdělávání v rámci projektu Česká škola 
bez hranic,   
 
                5. ministryni zdravotnictví zajišťovat poskytování nezbytné zdravotní péče 
stipendistům a vyučujícím přijatým ke stipendijním a metodickým pobytům a          
jazykovým kursům v České republice, 
 
                6. ministru financí zvýšit rozpočet výdajů rozpočtových kapitol Ministerstva 
zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva      
zdravotnictví v letech 2011 a 2012 na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa 
v rámci výdajů obsažených ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České        
republiky na léta 2011 a 2012 a promítnout podle bodu I/2 tohoto usnesení finanční 
zajištění Programu do výhledu státního rozpočtu České republiky na další léta. 
 
 
 
Provedou: 

místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí,  
ministryně zdravotnictví, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministr financí 
 
 
 
 

 Místopředseda vlády 
 PhDr. Jan Kohout, v. r. 

 
 
 
 


