Ročník 2015

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 71

Rozeslána dne 15. července 2015

Cena Kč 27,–

O B S A H:
173. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních
míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších
předpisů
174. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům
živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
175. V y h l á š k a o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České
republiky
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173
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb.,
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace
nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona
č. 367/2011 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné
podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády
č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010
Sb. a nařízení vlády č. 10/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:
„(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na
vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí
a) 300 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,
b) 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný
podíl nezaměstnanosti v České republice,
c) 100 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný
podíl nezaměstnanosti v České republice.

školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
činí
a) v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti
nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl
nezaměstnanosti v České republice, 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2),
b) v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti
nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl
nezaměstnanosti v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).
(2) Jestliže v době podání žádosti o hmotnou
podporu organizaci určené podle zákona o investičních pobídkách je žadatelem
a) malý podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavce 1 o 20 procentních bodů,
b) střední podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavce 1 o 10 procentních bodů.
(3) V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců se výše hmotné podpory
podle odstavce 1 navyšuje o 10 procentních bodů,
nejvýše však na 70 % z nákladů na rekvalifikaci nebo
školení těchto zaměstnanců2).

2

) Čl. 31 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem.

1

) § 111 odst. 11 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod
čarou č. 2 a 3 znějí:
„(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo

3

) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014.“.

Poznámky pod čarou č. 7 a 8 se zrušují.
3. § 4 zní:
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„§ 4
Průměrným podílem nezaměstnanosti se pro
účely tohoto nařízení rozumí průměrný podíl nezaměstnanosti za dvě pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční
pobídky podle zákona o investičních pobídkách.
Při zjišťování průměrného podílu nezaměstnanosti
se vychází ze statistických údajů Ministerstva práce
a sociálních věcí.“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
4. V § 5 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad práce“.
5. V § 5 odst. 2 se slova „Komisí Evropských
společenství 6)“ nahrazují slovy „Evropskou komisí 6)“.
Poznámka pod čarou č. 6 zní:
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„6) Čl. 4 odst. 1 písm. n) nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015,
kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům
živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona
č. 264/2014 Sb.:

Čl. I
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení
informačních povinností příjemcům živočišných
produktů v místě určení.
2. Nařízení vlády č. 212/2014 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení
informačních povinností příjemcům živočišných
produktů v místě určení.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 10. července 2015
o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru,
kteří nejsou státními občany České republiky

dokázat sledovat výměnu názorů, rozumět
většině televizních zpráv a programů týkajících
se aktuálních témat a většině filmů ve spisovném
jazyce,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 25 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě:
Rozsah zkoušky
§1
(1) V případě žadatelů o přijetí na služební
místo představeného se zkouškou z českého jazyka,
kterou žadatel o přijetí do služebního poměru, který
není státním občanem České republiky, prokazuje
znalost českého jazyka (dále jen „zkouška“), ověřuje
znalost českého jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(2) Znalost českého jazyka podle odstavce 1 zahrnuje zejména tyto dovednosti:
a) porozumět dlouhým a složitým textům, a to
faktografickým i beletristickým, ocenit stylistické rozdíly, rozumět odborným článkům
a delším technickým instrukcím,
b) vyjadřovat se plynule a pohotově, a to v promluvě společenské i pracovní, přesně formulovat své myšlenky, umět popsat i složitá témata,
c) vyjadřovat se jasně, umět dobře uspořádat text,
umět psát dopisy, pojednání i složitější zprávy,
zvolit styl textu podle toho, jakému je určen
čtenáři.
§2
(1) V případě ostatních žadatelů se zkouškou
ověřuje znalost českého jazyka na úrovni B2 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(2) Znalost českého jazyka podle odstavce 1 zahrnuje zejména tyto dovednosti:
a) porozumět delším promluvám a přednáškám,

b) účastnit se plynule a spontánně rozhovoru, vést
běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aktivně se
zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory,
c) napsat srozumitelné podrobné texty na širokou
škálu témat souvisejících s vlastními zájmy, napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor.
§3
Obsah zkoušky
(1) Zkouška se skládá z písemné části a ústní
části.
(2) Písemná část zkoušky se skládá z lexikálně
gramatického testu, čtení textu s porozuměním, písemného projevu a poslechu s porozuměním. Tato
část zkoušky trvá v případě žadatele o přijetí na služební místo představeného nejdéle 6 hodin a 30 minut; v případě jiného žadatele nejdéle 5 hodin
a 30 minut. V této části zkoušky musí být zařazena
alespoň jedna přestávka v délce alespoň 15 minut;
zařazení přestávek se žadatelům předem oznamuje.
(3) Ústní část zkoušky probíhá formou pohovoru, který je veden zkoušejícím a je sledován hodnotitelem. Tato část zkoušky trvá v případě žadatele
o přijetí na služební místo představeného nejdéle
45 minut; v případě jiného žadatele nejdéle 30 minut.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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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;
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