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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 102

Rozeslána dne 18. září 2019

Cena Kč 33,–

O B S A H:
236. N a ř í z e n í v l á d y o ocenění udělovaném předsedou vlády
237. V y h l á š k a o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč
238. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
239. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019
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236
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. září 2019
o ocenění udělovaném předsedou vlády

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.:

inovací, kultury nebo udržitelného rozvoje
anebo za její mimořádný přínos v oblasti společenské odpovědnosti za kalendářní rok předcházející udělení ceny.
(3) Cenu tvoří karafa se sklenicemi, etue a diplom.

§1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení upravuje ocenění udělované
předsedou vlády a podmínky pro jeho udělování.
(2) Druhem ocenění je cena Odpovědný zahraniční investor v České republice (dále jen „cena“).
(3) Organizační, technické a finanční podmínky spojené s udělením ocenění předsedou vlády zabezpečuje Úřad vlády České republiky.
§2
Cena
(1) Cena se uděluje za mimořádný investiční
přínos pro ekonomiku České republiky právnické
osobě se sídlem v České republice, ve které má zahraniční osoba samostatně nebo ve spojení s jinou
zahraniční osobou většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči které jsou zahraniční osoba samostatně nebo ve spojení s jinou zahraniční osobou
v postavení ovládající osoby podle zákona o obchodních korporacích.

(4) Karafa je vyrobena z českého křišťálu
s broušenou zátkou. Na karafě je uveden text
„Odpovědný zahraniční investor v České republice“
a kalendářní rok udělení ceny.
§3
Návrh na udělení ceny
(1) Návrh na udělení ceny podává předsedovi
vlády Úřad vlády České republiky ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou
pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
(2) Návrh na udělení ceny obsahuje
a) obchodní firmu nebo název a sídlo osoby navrhované na udělení ceny a
b) zdůvodnění návrhu s ohledem na podmínky
uvedené v § 2 odst. 2.
(3) Návrh vyhodnocuje a schvaluje předseda
vlády.
§4

(2) Při výběru právnické osoby navrhované na
udělení ceny se zohlední
a) výše jejího ročního obratu za kalendářní rok
předcházející udělení ceny,

Udělení a slavnostní předání ceny
Cenu uděluje předseda vlády na slavnostním
předání ceny jednou v kalendářním roce.

b) výše jejího zisku investovaného v České republice za kalendářní rok předcházející udělení
ceny a

Účinnost

c) výše její investice do veřejně prospěšných aktivit a projektů, vědy, výzkumu a vzdělávání,

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

§5

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 9. září 2019
o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:
§1
(1) Dnem 1. října 2019 se v rámci cyklu
„Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad Švihov“ po
5 000 Kč (dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9.
Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla
1,9 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka
v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení
je hladká.

lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je
slezská orlice. Pod kompozicí heraldických zvířat je
ztvárněn interiér švihovské kaple nanebevzetí Panny
Marie a v popředí je vyobrazen její oltář. Při levém
okraji mince se nachází text „ČESKÁ“ a při pravém
okraji název cyklu „HRADY“. Pod oltářem je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní
jednotky „5 000 Kč“ a text „REPUBLIKA“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna vpravo od oltáře.
(2) Na rubové straně mince je ztvárněn průhled přes pozdně gotický portál na hradní nádvoří.
Při levém okraji mince se nachází text „HRAD“,
při spodním okraji text „ŠVIHOV“ a při pravém
okraji ročník ražby „2019“. Iniciály autora mince
Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými
písmeny „L“ a „Ch“, se nacházejí vlevo od textu
„ŠVIHOV“.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§2
(1) Na lícní straně mince je v horní části mincovního pole kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku ve štítech. Uprostřed je český

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2019.

Guvernér:
v z. Ing. Nidetzký v. r.
viceguvernér
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Příloha k vyhlášce č. 237/2019 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč
(lícní a rubová strana)
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238
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 8. září 2019
o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato Kolektivní smlouva vyššího
stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 2. 2019 – 31. 12. 2019, uzavřená dne 11. 2. 2019
mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých a kosmických výrobců, z. s.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. září 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 14. září 2019

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 105/2019 Sb., č. 113/2019 Sb., č. 116/2019 Sb., č. 124/2019 Sb.,
č. 134/2019 Sb., č. 144/2019 Sb. a č. 145/2019 Sb. se dne 14. září 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/
/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové
volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

11

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

3 108

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

1 765

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

71

v tom podle volebních stran:
7 Česká strana sociálně demokratická

0

47 Komunistická strana Čech a Moravy

0

80 Nezávislý kandidát

5

90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem

66

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
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