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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 „zá-
kon“):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpeč-
nostních sborů pro rok 2009 je uvedena v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpeč-
nostních sborů pro rok 2009 zvýšená o 10 % podle

§ 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 bezpečnost-
ních sborů na rok 2009, se zrušuje.

§ 4
Účinnost

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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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 125/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 125/2009 Sb.
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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 někte-
rých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

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 ki-

nematografie a audiovize,“.

Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písme-
na 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 kul-
tury 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 písme-
no 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

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

(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.

(3) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti
kinematografie a audiovize lze udělit každoročně zpra-
vidla k 27. říjnu. V kalendářním roce mohou být udě-
leny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos
v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze
jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo práv-
nické osobě.

(4) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti
kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní oce-
nění 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 pří-
jmení 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

Sbírka zákonů č. 126 / 2009Částka 37 Strana 1345



uděluje k ohodnocení mimořádného uměleckého díla1)
v oblasti produktového designu, včetně designu indu-
striálního.

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

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

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

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

§ 20b

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

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

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

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

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

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

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

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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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
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821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10,
tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o.,
Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65;
Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4:
SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362,
po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START,
s. r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU,
Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L&N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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