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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. dubna 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory
v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zá-
konů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zá-
kona č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona
č. 192/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6
odst. 1 a 3 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se sta-
noví přípustná míra veřejné podpory v regionech
soudržnosti České republiky, ve znění nařízení
vlády č. 194/2012 Sb., nařízení vlády č. 32/2013 Sb.
a nařízení vlády č. 118/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova „tato veřejná podpora“
nahrazují slovy „veřejná podpora, a to v její celkové
výši,“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Čl. 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

3. § 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„§ 4

Maximální míra veřejné podpory pro investiční
akci v oblasti datových center činí 25 % hodnoty
přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1.

§ 5

Za jednu investiční akci se považují všechny
dílčí investiční akce zahájené jednou nebo více oso-
bami považovanými za propojený podnik podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie prohla-
šujícího určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem6) v období 3 let na území jednoho
kraje.

6) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v ří-
zení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních po-
bídkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se po-
užije maximální míra veřejné podpory podle § 4 na-
řízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května
2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., 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
správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách
provozovny, o označování sídla a provozovny
a o činnostech, které je insolvenční správce povinen
zajišťovat v provozovně, se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Úřední hodiny každé provozovny musí
být stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé
provozovně zajišťoval činnosti podle § 4. Úřední ho-
diny žádné provozovny nesmí být zároveň stano-
veny na pracovní den, kdy insolvenční správce nebo
ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem ve-
řejná obchodní společnost, pravidelně zajišťuje čin-
nost v sídle insolvenčního správce.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 3 odst. 3 se za slovo „místě“ vkládají
slova „u vstupu do dotčené provozovny“.

3. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta

„Informační tabule musí být takto umístěna po celou
dobu uzavření provozovny.“.

4. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) evidování doby a důvodů přechodného uza-
vření provozovny.“.

5. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slova „zákona, je“ vkládají slova „insolvenční
správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním
správcem veřejná obchodní společnost,“.

6. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „povinen“ vkládají slova „svou nepřetržitou
fyzickou přítomností v provozovně po celou dobu
úředních hodin“.

7. V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) jednání s dlužníkem.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni
jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. dubna 2015

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období únor – březen 2015 tyto kolektivní
smlouvy vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 26. 2. 2015 mezi smluvními stranami

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu

a

Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2015 – 2016, uzavřená dne 9. 3. 2015 mezi smluvními stranami

Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky

a

Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.

3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě na léta 2015 – 2016, uzavřený dne 10. 3. 2015 mezi smluvními
stranami

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice

a

Odborovým svazem ECHO,

Českým odborovým svazem energetiků.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. 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 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.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: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: 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.

Strana 1520 Částka 42

8591449 042017

15

ISSN 1211-1244


