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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 37

Rozeslána dne 14. května 2009

Cena Kč 17,–

O B S A H:
125. N ař íz e n í v l á d y , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
126. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem
kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. května 2009,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 je uvedena v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

§ 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.
§3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 467/2008 Sb., kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009, se zrušuje.

§2

§4
Účinnost

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 zvýšená o 10 % podle

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr vnitra:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. května 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury,
udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění zákona č. 26/2008 Sb.:

kinematografických a audiovizuálních děl1a) nebo za
výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti
kinematografie a audiovize.

Čl. I

(2) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti
kinematografie a audiovize se uděluje fyzické osobě
nebo právnické osobě; fyzické osobě ji lze udělit též
in memoriam.

Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti
kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění
nařízení vlády č. 98/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. c) a § 7 odst. 1 až 5 se slova „a
výtvarného“ nahrazují slovem „ , výtvarného“.
2. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),
které zní:
„d) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize,“.
Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena e) až n).
3. V § 2 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k),
které zní:
„k) Cenu Ministerstva kultury – Designér roku,“.
Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena l)
až o).
4. Nadpis nad § 7 zní: „Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného
umění a architektury“.
5. V § 7 odst. 2 se na konci písmene c) slova „a
architektury.“ nahrazují čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) architektury.“.
6. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a znějí:
„Cena Ministerstva kultury
za přínos v oblasti kinematografie a audiovize
§ 8a
(1) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti
kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení
mimořádně významných výsledků či výjimečných
uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických
počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání

(3) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti
kinematografie a audiovize lze udělit každoročně zpravidla k 27. říjnu. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos
v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze
jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické osobě.
(4) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti
kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč. V případě jejího udělení
in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.
§ 8b
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 8a mohou
podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do
31. května roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 8a musí být
podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení
a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní
firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených
na udělení ocenění, a zdůvodnění návrhu. V případě
návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh
obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby navržené
na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno a příjmení fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.
1a

) § 62 zákona č. 121/2000 Sb.“.

7. Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které
včetně nadpisu znějí:
„Cena Ministerstva kultury – Designér roku
§ 20a
(1) Cena Ministerstva kultury – Designér roku se
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uděluje k ohodnocení mimořádného uměleckého díla1)
v oblasti produktového designu, včetně designu industriálního.

lení ocenění do 30. listopadu roku předcházejícího roku
udělení ocenění dílo, které doporučí ministrovi k udělení ocenění podle § 20a.

(2) Cena Ministerstva kultury – Designér roku se
uděluje v rámci udílení Výročních cen Czech Grand
Design vyhlašovaných každoročně hlavním pořadatelem prostřednictvím tisku a v informačním systému
s dálkovým přístupem6).

(2) Podrobnosti o výběru děl, jejich hodnocení
a udílení Výročních cen Czech Grand Designu a složení hodnotícího orgánu Výročních cen Czech Grand
Designu, způsob jeho činnosti a další náležitosti upraví
stanovy vydané hlavním pořadatelem.“.

(3) Cena Ministerstva kultury – Designér roku se
uděluje autorovi.

8. V § 21 odst. 5 se částka „50 000 Kč“ nahrazuje
částkou „100 000 Kč“.

(4) Cenu Ministerstva kultury – Designér roku lze
udělit každoročně. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Cena Ministerstva kultury – Designér
roku.

9. V § 23 odst. 1 a § 24 odst. 1 se odkazy na poznámku pod čarou č. 8 nahrazují odkazy na poznámku
pod čarou č. 1a a poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

(5) Cenu Ministerstva kultury – Designér roku
tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 70 000 Kč.

10. V § 29 odst. 1 se za slova „§ 8 odst. 1“ vkládají
slova „ , § 8b odst. 1“.

§ 20b

11. V § 29 odst. 2 se za číslo „7“ vkládá slovo
„ , 8a“.

(1) Hodnotící orgán Výročních cen Czech Grand
Design jmenovaný hlavním pořadatelem vybere z uměleckých děl1) vytvořených v oblasti produktového
designu, včetně designu industriálního, za období
od 30. listopadu roku 2 roky předcházejícího roku udě-

Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Jehlička v. r.
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