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Rozeslána dne 8. srpna 2019

Cena Kč 54,–

O B S A H:
190. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování
podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
191. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
192. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky
z povolání, ve znění pozdějších předpisů
193. V y h l á š k a , kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
194. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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190
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/
/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/
/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona
č. 179/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do
škol a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., se
mění takto:

„15) § 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 6 odst. 6 se na konci písmene c) slovo „a“
nahrazuje čárkou.
3. V § 6 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které včetně
poznámky pod čarou č. 16 zní:
„e) v případě mléka a mléčných výrobků, zda se
jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt
uznaný na základě režimu jakosti podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů
a potravin16).
16

1. V § 5 se na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 1 doplňují slova „ , a to v rozlišení
podle kapacity počtu žáků ve škole15) k 1. září příslušného školního roku“.
Poznámka pod čarou č. 15 zní:

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/
/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.“.

4. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených
v odstavci 6 písm. e).“.
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5. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení
vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2018/2019

Částka 83

se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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191
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 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.:

5. V § 7 odst. 1 a 2 se slova „nebo paralympijských hrách“ nahrazují slovy „ , paralympijských
nebo deaflympijských hrách nebo na Global Games“.

Čl. I

6. Za § 10e se vkládá nový § 10f, který včetně
nadpisu zní:

Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních
udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „a paralympijských hrách“ nahrazují slovy „ , paralympijských
a deaflympijských hrách a na Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (dále jen „Global Games“)“.
2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„§ 10f
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole
(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké
škole se uděluje zaměstnanci vysoké školy za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci
ve vzdělávací činnosti.

„n) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy
za vynikající vzdělávací činnost na vysoké
škole.“.

(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom
a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do
100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno
nejvýše 5 těchto ocenění.“.

3. V nadpisu § 7 se slova „a paralympijských
hrách“ nahrazují slovy „ , paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games“.

Čl. II

4. V § 7 odst. 1 se slova „a paralympijských
hrách“ nahrazují slovy „ , paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games“.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku
pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68c odst. 2 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.“.
2. V bodě III. se písmeno a) zrušuje.

Čl. I

Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k).

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb.,
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro
vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 427/
/2016 Sb., se mění takto:

3. V bodě III. písm. e) bodě 1 se za slovy „systémů a složek“ slovo „leteckých“ zrušuje.

1. V bodě II. se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

Čl. II

„g) soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních
odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2019,
kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 6
odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích, ve znění zákona č. 31/2019 Sb.:

(2) Vzor průkazu insolvenčního správce, který
se vydává fyzické osobě, která je ohlášeným společníkem insolvenčního správce, je uveden v příloze č. 2
k této vyhlášce.

§1
§2

Vzor průkazu insolvenčního správce
(1) Vzor průkazu insolvenčního správce, který
se vydává fyzické osobě, která je insolvenčním
správcem, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/2019 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2019 Sb.
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 30. července 2019
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

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 14. prosince 2019 nové volby do zastupitelstev obcí:
obec

okres

kraj

Adamov

Kutná Hora

Středočeský

Korolupy

Znojmo

Jihomoravský

Lesní Hluboké

Brno-venkov

Jihomoravský

Zelená Hora

Vyškov

Jihomoravský

Ministr:
Hamáček v. r.
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