
Ročník 2013

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 140 Rozeslána dne 11. listopadu 2013 Cena Kč 40,–

O B S A H :

353. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

354. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

355. Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce
povinen zajišťovat v provozovně

356. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů



353

ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 11. listopadu 2013

o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a § 80 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

vyhlašuji doplňovací volby

do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 a stanovím dny jejich konání na pátek 10. ledna
2014 a sobotu 11. ledna 2014.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Rusnok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 1. listopadu 2013

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí
měně pro rok 2014 jsou stanoveny v příloze k této vy-
hlášce.

§ 2

Vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základ-
ních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, se
zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 354/2013 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2013

o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech,
které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a
odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správ-
cích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., (dále jen „zá-
kon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o úředních
hodinách provozovny, o označování sídla a provo-
zovny a o činnostech, které je insolvenční správce po-
vinen zajišťovat v provozovně.

§ 2

Označování sídla a provozovny

(1) Insolvenční správce umístí na viditelném místě
při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo,
informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční
správce“ a údaje identifikující insolvenčního správce
podle § 5a odst. 7 zákona.

(2) Insolvenční správce umístí na viditelném místě
při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho
provozovna, informační tabuli, která obsahuje slova
„Insolvenční správce“, údaje identifikující insolvenč-
ního správce podle § 5a odst. 7 zákona a slova „Pro-
vozovna – Úřední hodiny:“ s uvedením úředních hodin
provozovny podle § 3.

§ 3

Úřední hodiny provozovny

(1) Provozovna musí být pro veřejnost otevřena
v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 ho-
din alespoň šest hodin denně, a to pravidelně alespoň
jeden den v týdnu.

(2) Provozovna může být výjimečně na přechod-
nou dobu uzavřena z vážných důvodů, a to zejména

zdravotních nebo provozních. Nebrání-li tomu vážné
důvody, umístí insolvenční správce v dostatečném
předstihu na vhodném a viditelném místě informační
tabuli s uvedením důvodu uzavření a označením po-
čátku a konce uzavření.

§ 4

Činnosti, které je insolvenční správce
povinen zajišťovat v provozovně

(1) Insolvenční správce je povinen v každé své
provozovně v úředních hodinách zajišťovat činnosti
stanovené insolvenčním zákonem, a to zejména

a) přijímání písemností,

b) poskytování součinnosti insolvenčního správce,

c) umožnění proplácení částek určených pro jednot-
livé věřitele v rozvrhovém usnesení.

(2) Je-li insolvenční správce určen v insolvenčním
řízení postupem podle § 25 insolvenčního zákona, je
povinen zajišťovat alespoň v provozovně umístěné
v obvodu soudu rozhodného pro určení, a nemá-li ta-
kovou provozovnu, v nejbližší provozovně, činnosti
bezprostředně související s tímto insolvenčním řízením,
a to zejména

a) shromažďování podkladů pro insolvenční řízení,

b) umožnění účastníkům insolvenčního řízení na-
hlédnout do seznamu přihlášených pohledávek
a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven,

c) umožnění vyjádření dlužníka k přihlášeným po-
hledávkám.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministryně:

Mgr. Benešová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými

základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem
financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona
č. 483/2001 Sb.:

Čl. I

V příloze „Seznam katastrálních území s přiřaze-

nými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků“ k vyhlášce č. 412/2008 Sb., kterou se stanoví
seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění
vyhlášky č. 427/2009 Sb., vyhlášky č. 340/2010 Sb.,
vyhlášky č. 358/2011 Sb. a vyhlášky č. 412/2012 Sb.,
v níže uvedených položkách katastrálních území prů-
měrná základní cena v Kč/m2 zní:

„
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“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
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Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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