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106

VYHLÁŠKA

ze dne 10. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1
zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

Čl. I

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení někte-
rých ustanovení celního zákona, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I bodě 2. se věta poslední
nahrazuje větou „Maximální počet položek jednoho
celního prohlášení je 999.“.

2. V příloze č. 1 části I bod 3. zní:

„3. Tiskopis a doplňkový list se vyplňují strojo-
pisem nebo mechanografickým či podobným postu-
pem. Vyplnění ručně je povoleno pouze tehdy, po-
kud celní prohlášení podává cestující a vztahuje se na
zboží, které přepravuje v osobních zavazadlech. V ta-
kovém případě musí být celní prohlášení vyplně-
no pouze hůlkovým písmem, modrou nebo černou
barvou a nesmazatelně.“.

3. V příloze č. 1 části II písmenu A. název Ko-
lonky 2 zní:

„Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce“.

4. V příloze č. 1 části II písmenu A. název Ko-
lonky 4 zní:

„Kolonka 4: Ložné listy“.

5. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a do-
plňuje se bod 2., který zní:

„2. Bylo-li na základě povolení „Zápis do zá-
znamů deklaranta“ podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti před-
ložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.“.

6. V příloze č. 1 části II písmenu A. název
Kolonky 31 zní:

„Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží;
značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet
a druh“.

7. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 31 bodě 1. se věta poslední zrušuje.

8. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 31 bod 2. zní:

„2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpa-
dech, označení zboží se doplní kódem odpadu uve-
deným v průvodních dokladech pro přepravu od-
padů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způ-
sobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až
„R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód
druhu odpadu:

„WZE“ – je-li zboží uvedeno v zeleném sezna-
mu odpadů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WZL“ – je-li zboží uvedeno ve žlutém sezna-
mu odpadů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WAX“ – není-li zboží, které je odpadem podle
zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených
seznamů.“.

9. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 31 bodě 3. se slova „Do této kolonky se uvede
kód „IN“,“ nahrazují slovy „Zakládá-li vývoz zboží
nárok na poskytnutí vývozních náhrad podle pří-
slušného přímo použitelného předpisu Evropské
unie4), uvede se do této kolonky kód „IN“,“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se ze-
mědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)
č. 1234/2007.“.

10. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 31 bodě 4. se slovo „deklarant“ nahrazuje slo-
vem „se“ a slovo „zkratku“ se nahrazuje slovem
„zkratka“.

11. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 33 větě druhé se slovo „deklarant“ nahrazuje slo-
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vem „se“, slovo „odpovídající“ a slova „způsobem
uvedeným v bodě 11“ se zrušují.

12. V příloze č. 1 části II písmenu A. text Ko-
lonky 37 zní:

„Do pravé části této kolonky se uvede kód
upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek
na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této
přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující celní
režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo
daňovou úlevu, uvede se číselný kód „000“.“.

13. V příloze č. 1 části II písmenu A. název
Kolonky 44 zní:

„Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené
doklady/Osvědčení a povolení“.

14. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 44 bodě 1. větě druhé se slovo „předpis“ nahra-
zuje slovem „předpisu“, věta třetí se nahrazuje větou
„Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění
cla a jiného peněžitého plnění nebo kódy nepožado-
vání poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této pří-
lohy.“ a věta čtvrtá se zrušuje.

15. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 44 bodě 2. písmeno b) zní:

„b) evidenční číslo povolení užívat zajištění cla
a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována
společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu
poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povo-
lení,“.

16. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 44 bodě 2. písmeno c) zní:

„c) částka převedená na účet správce cla v celých
korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě
složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného
čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla
variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za
lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol.
Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění
cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována
společně se clem, uvede se za variabilní symbol lo-
mítko a evidenční číslo povolení k opakovanému
použití,“.

17. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 44 se bod 3. zrušuje.

18. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-

ce 46 bodě 1. větě druhé se slovo „unie“ nahrazuje
slovem „unie1)“.

19. V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-
ce 46 bodě 6. se za slovo „DVD,“ vkládají slova
„Blu-ray disk,“.

20. V příloze č. 1 části II písmenu B. název
Kolonky 4 zní:

„Kolonka 4: Ložné listy“.

21. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a do-
plňuje se bod 2., který zní:

„2. Bylo-li na základě povolení „Zápis do zá-
znamů deklaranta“ podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti před-
ložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.“.

22. V příloze č. 1 části II písmenu B. název
Kolonky 31 zní:

„Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží;
značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet
a druh“.

23. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 31 bodě 1. se věta poslední zrušuje.

24. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 31 bod 2. zní:

„2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpa-
dech, označení zboží se doplní kódem odpadu uve-
deným v průvodních dokladech pro přepravu od-
padů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způ-
sobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až
„R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód
druhu odpadu:

„WZE“ – je-li zboží uvedeno v zeleném sezna-
mu odpadů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WZL“ – je-li zboží uvedeno ve žlutém sezna-
mu odpadů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WAX“ – není-li zboží, které je odpadem podle
zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených
seznamů.“.

25. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 31 bodě 3. se slovo „deklarované“ zrušuje.

26. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 31 bodě 4. se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem
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„se“ a slovo „zkratku“ se nahrazuje slovem
„zkratka“.

27. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 31 bodě 5. se slova „volný oběh“ nahrazují slovy
„volného oběhu“ a slovo „sazební“ se nahrazuje slo-
vem „Sazební“.

28. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 33 větě druhé se slovo „uvedeny“ nahrazuje slo-
vem „stanoveny“, slovo „deklarant“ se nahrazuje
slovem „se“ a slovo „odpovídající“ a slova „způso-
bem uvedeným v bodě 31“ se zrušují.

29. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 33 se dosavadní text označuje jako bod 1. a do-
plňuje se bod 2., který zní:

„2. Přídavný kód daně z přidané hodnoty sta-
novený v části III. této přílohy se uvede pouze v pří-
padě, kdy propuštěním zboží do celního režimu
vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani
z přidané hodnoty.“.

30. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 37 se věta první nahrazuje větou „Do pravé části
této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim
nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou
úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie1) nebo části V. této přílohy.“.

31. V příloze č. 1 části II písmenu B. název
Kolonky 38 zní:

„Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)“.

32. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 39 se slovo „deklarované“ zrušuje.

33. V příloze č. 1 části II písmenu B. text Ko-
lonky 43 zní:

„Za použití odpovídajícího kódu stanoveného
přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se
uvede navrhovaný způsob hodnocení.“.

34. V příloze č. 1 části II písmenu B. název
Kolonky 44 zní:

„Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené
doklady/Osvědčení a povolení“.

35. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 44 bodě 1. se věta druhá nahrazuje větou „Do
levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla
a jiného peněžitého plnění, které je spravováno spo-
lečně se clem, nebo kódy nepožadování poskytnutí

jistoty uvedené v části IV. této přílohy.“ a věta třetí
se zrušuje.

36. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 44 bodě 2. písmeno b) zní:

„b) evidenční číslo povolení užívat zajištění cla
a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována
společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu
poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povo-
lení,“.

37. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 44 bodě 2. písmeno c) zní:

„c) částka převedená na účet správce cla v celých
korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě
složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného
čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla
variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za
lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol.
Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění
cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována
společně se clem, uvede se za variabilní symbol lo-
mítko a evidenční číslo povolení k opakovanému
použití,“.

38. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 44 bod 3. zní:

„3. Nad tečkovaně vyznačené okénko se v pří-
padě, kdy propuštěním zboží do celního režimu
vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani
z přidané hodnoty, uvede kód „DPH“, pomlčka
a částka vedlejších výdajů podle zákona o dani z při-
dané hodnoty v celých korunách českých.“.

39. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 46 bodě 6. se za slovo „DVD,“ vkládají slova
„Blu-ray disk,“.

40. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 47 bodě 1. úvodní části ustanovení se za slovo
„oběhu“ vkládají slova „ , včetně propuštění podle
ustanovení o konečném užití,“.

41. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 47 bodě 1. písm. a) se číslo „61“ nahrazuje čís-
lem „3“.

42. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 47 bodě 1. písm. d) se za kód A vkládá nový
kód B, který zní:

„B – Platba platební kartou,“.

43. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
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ce 47 bodě 2. se věta první nahrazuje větou „Při do-
vozu, v případech jiných než uvedených v bodě 1, se
uvede pouze prohlašovaná celní hodnota.“.

44. V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon-
ce 47 bodě 5. větě první se slova „deklarant uvede“
nahrazují slovy „se uvede“ a věta druhá se zrušuje.

45. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R007 se slovo „dětské“ nahrazuje slovem
„Dětské“.

46. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ných kódů R013, R016, R018, R019, R020, R201,
R202, R203, R204, R205 a R206 se uvozovky zru-
šují.

47. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ných kódů R018, R019, R020, R201, R202, R203,
R204, R205 a R206 se zrušuje druhá tečka na konci
věty.

48. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R018 se text „25.“ nahrazuje textem
„25:“.

49. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R019 se text „ , 40, 48, 56, 61 a 62.“ a slova
„ - jen určené pro zdravotní péči, farmaceutické vý-
robky“ zrušují a za číslo „30“ se doplňuje dvojtečka.

50. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R020 se text „49.“ nahrazuje textem „49:“
a slova „noviny a časopisy,“ se zrušují.

51. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R201 se text „2106.“ nahrazuje textem
„2106:“.

52. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R202 se text „3006.“ nahrazuje textem
„3006:“.

53. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R203 se za text „4901,“ vkládá text
„4902,“, text „4904.“ se nahrazuje textem „4904:“
a za slova „pro děti“ se vkládají slova „ , noviny
a časopisy“.

54. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R204 se text „2005.“ nahrazuje textem
„2005:“.

55. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-
ného kódu R205 se text „3505.“ nahrazuje textem
„3505:“.

56. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídav-

ného kódu R206 se text „2106.“ nahrazuje textem
„2106:“.

57. V příloze č. 1 části III písmenu B. u přídav-
ného kódu S172 se za text „písm. a)“ vkládá text
„a k)“.

58. V příloze č. 1 části III písmenu B. se
za přídavný kód S172 vkládá nový přídavný kód
S173, který zní:

„S173 – Metylestery mastných kyselin uvedené
v § 45 odst. 3 písm. k) zákona splňující
kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo
používány pro pohon motorů“.

59. V příloze č. 1 části III písmenu B. se
za přídavný kód S504 vkládá nový přídavný
kód S505, který zní:

„S505 – Zahřívané tabákové výrobky“.

60. V příloze č. 1 části IV v záhlaví tabulky se
slova „KÓD JISTOTA:“ nahrazují slovem „Kód“
a slova „Popis dokladu“ se nahrazují slovem „Po-
pis“.

61. V příloze č. 1 části IV u kódu 9110 se slova
„povolená v České republice“ zrušují a slovo „po-
skytnou“ se nahrazuje slovem „poskytnout“.

62. V příloze č. 1 části IV se kód 9120 zrušuje.

63. V příloze č. 1 části IV u kódu 93CJ se slovo
„Jistota“ nahrazuje slovy „Jednotlivá jistota“ a slova
„včetně případů jejího opakovaného použití (§ 27
celního zákona)“ se zrušují.

64. V příloze č. 1 části IV u kódu 9ZD1 se slova
„a povolená v České republice“ zrušují.

65. V příloze č. 1 části IV se kód 9ZD2 zrušuje.

66. V příloze č. 1 části IV u kódu 95ZP se slova
„Poskytnutí jistoty“ nahrazují slovy „Jednotlivá jis-
tota“ a slova „povolené v České republice (§ 26 cel-
ního zákona)“ se zrušují.

67. V příloze č. 1 části IV popis kódu 9N01 zní:
„Nepožadování jistoty dle čl. 51 odst. 2 nebo 88 na-
řízení Rady (EHS) č. 2913/92 v rámci přechodného
období pro platnost povolení“.

68. V příloze č. 1 části IV u kódu 9NPH se za
slova „v hotovosti“ vkládají slova „nebo platební
kartou“.

69. V příloze č. 1 části IV se kód 9NPV zrušuje.
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70. V příloze č. 1 části V v záhlaví tabulky se
slova „(dále jen „Kodex“)“ nahrazují slovy „(dále jen
„celní kodex Unie“)“ a text „č. 1186/09“ se nahra-
zuje textem „č. 1186/2009“.

71. V příloze č. 1 části V se řádek tabulky ob-
sahující ve třech sloupcích čísla 1, 2 a 3 zrušuje.

72. V příloze č. 1 části V u kódu 06B se za slovo
„období“ doplňují slova „pro vyřízení celního re-
žimu“.

73. V příloze č. 1 části V u kódu 25C se za
slovo „předmětů“ vkládá slovo „určených“ a za text
„NR1186“ se vkládají slova „ , dovážené určitými
institucemi nebo organizacemi“.

74. V příloze č. 1 části V u kódu 01F se slovo
„Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“.

75. V příloze č. 1 části V u kódu 050 se text „e)“
nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zákona o SPD)“
se zrušují.

76. V příloze č. 1 části V u kódu 070 se slovo
„Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“,
text „e)“ se nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zá-
kona o SPD)“ se zrušují.

77. V příloze č. 1 části V u kódu 071 se slovo
„Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“,
text „e)“ se nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zá-
kona o SPD)“ se zrušují.

78. V příloze č. 1 části V se kód 888 zrušuje.

79. V příloze č. 1 části V se kód 9A9 zrušuje.

80. V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použi-
té zkratky:“ a označením 0 se slova „neplátce daně
z přidané hodnoty“ nahrazují slovy „osoba, která
není plátcem daně z přidané hodnoty“.

81. V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použi-
té zkratky:“ a označením 1 se slova „pouze plátce
daně z přidané hodnoty“ nahrazují slovy „plátce
daně z přidané hodnoty i osoba, která není plátcem
daně z přidané hodnoty“.

82. V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použi-
té zkratky:“ se slova „Poznámka: Při psaní kódů
a symbolů „SUB“ nelze místo znaku „0“ (nula) po-
užít písmeno „O“.“ zrušují.

83. V příloze č. 3 se slovo „Parlamentu“ nahra-
zuje slovem „parlamentu“ a slova „zákona č. .../
/2016 Sb.“ se nahrazují slovy „zákona č. 242/2016
Sb.“.

84. V příloze č. 5 části I. se slova „Finskou re-
publiku,“ nahrazují slovy „Finskou republiku a“,
slova „a Spojené království Velké Británie a Sever-
ního Irska“ se zrušují, slova „Švýcarské konfederace
a Turecké republiky3“ se nahrazují slovy „Švýcarské
konfederace, Turecké republiky a Spojeného králov-
ství Velké Británie a Severního Irska3“.

85. V příloze č. 6 části I. se slova „Finskou re-
publiku,“ nahrazují slovy „Finskou republiku a“,
slova „a Spojené království Velké Británie a Sever-
ního Irska“ se zrušují, slova „Švýcarské konfederace
a Turecké republiky3“ se nahrazují slovy „Švýcarské
konfederace, Turecké republiky a Spojeného králov-
ství Velké Británie a Severního Irska3“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 84 a 85, která
nabývají účinnosti

a) dnem vyhlášení této vyhlášky, pokud do tohoto
dne pro Spojené království Velké Británie a Se-
verního Irska přestaly být použitelné Smlouva
o Evropské unii a Smlouva o fungování Evrop-
ské unie, nevstoupila-li současně v platnost
dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska
z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy
o Evropské unii,

b) dnem, kdy pro Spojené království Velké Britá-
nie a Severního Irska přestanou být použitelné
Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování
Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost
dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska
z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy
o Evropské unii, pokud tento den nastane ode
dne vyhlášení této vyhlášky.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 166 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kursního řízení a konkursních komisích, se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „do funkce“ nahrazují
slovy „na vedoucí pracovní místo“, slova „konkurs-
ního řízení (dále jen „konkurs“)“ se nahrazují slo-
vem „konkursu“ a slovo „konkurs“ se nahrazuje
slovy „konkursní řízení“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „zaměstnanec zřizova-
tele“ nahrazují slovy „fyzická osoba pověřená zřizo-
vatelem“.

3. V § 2 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Členy komise jsou v případě konkursního
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické
osoby vykonávající činnost školy zřizované Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy1) jmeno-
váni:

a) 2 členové určení zřizovatelem,

b) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní
správy, organizace a řízení ve školství podle
druhu a typu příslušné školy nebo školského
zařízení, personalista nebo psycholog, určení
Českou školní inspekcí,

c) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) pří-
slušné právnické osoby vykonávající činnost
školy, určený tajnou volbou pedagogické rady,
v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech pří-
tomných členů pedagogické rady,

d) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní
inspekce, a

e) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený

zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými
žáky nebo studenty, určený volbou školské
rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zá-
stupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo stu-
denty do školské rady zvolen jen 1 člen, pova-
žuje se za určeného tento člen.

(2) Členy komise jsou v případě konkursního
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické
osoby vykonávající činnost školy zřizované krajem4)
jmenováni:

a) 2 členové určení zřizovatelem,

b) 1 člen určený krajským úřadem,

c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní
správy, organizace a řízení ve školství podle
druhu a typu příslušné školy nebo školského
zařízení, personalista nebo psycholog, určení
Českou školní inspekcí,

d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) pří-
slušné právnické osoby vykonávající činnost
školy, určený tajnou volbou pedagogické rady,
v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech pří-
tomných členů pedagogické rady,

e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní
inspekce, a

f) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými
žáky nebo studenty, určený volbou školské
rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zá-
stupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo stu-
denty do školské rady zvolen jen 1 člen, pova-
žuje se za určeného tento člen.

(3) Členy komise jsou v případě konkursního
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické
osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí4) jmenováni:

a) 2 členové určení zřizovatelem,

b) 1 člen určený krajským úřadem,

c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní
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správy, organizace a řízení ve školství podle
druhu a typu příslušné školy nebo školského
zařízení, personalista nebo psycholog, určení
Českou školní inspekcí,

d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) pří-
slušné právnické osoby vykonávající činnost
školy, určený tajnou volbou pedagogické rady,
v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech pří-
tomných členů pedagogické rady,

e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní
inspekce, a

f) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými
žáky nebo studenty, určený volbou školské
rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zá-
stupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo stu-
denty do školské rady zvolen jen 1 člen, pova-
žuje se za určeného tento člen.“.

4. V § 2 odst. 6 písm. a) a b) se slovo „kon-
kursu“ nahrazuje slovy „konkursního řízení“.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Zřizovatel požádá s dostatečným předsti-
hem před konáním konkursu Českou školní in-
spekci, pedagogickou radu, školskou radu a případně
krajský úřad o určení člena komise. Neurčí-li peda-
gogická rada nebo školská rada člena komise nejpoz-
ději do 30 dnů od předložení žádosti zřizovatele,
nebo pokud určený člen odmítne funkci vykonávat,
jmenuje člena komise, kterým je pedagogický pra-
covník příslušné právnické osoby vykonávající čin-
nost školy nebo člen školské rady, zřizovatel.“.

6. Nadpis nad § 3 zní:

„Náležitosti vyhlášení konkursního řízení“.

7. V § 3 písm. a) se slova „název funkce a“ na-
hrazují slovy „označení vedoucího pracovního místa
a název a sídlo“ a slova „ , kde má být funkce vy-
konávána“ se zrušují.

8. V § 3 písm. b) se slova „dané funkce stano-
vené zvláštním právním předpisem,6)“ nahrazují
slovy „činnosti ředitele podle jiného právního před-
pisu,“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

9. V § 3 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

musí obsahovat dále upozornění, že uchazeči mohou
být hodnoceni i na základě jiného nástroje personál-
ního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5
odst. 1 (dále jen „doplňkové hodnocení“), pokud
bude v konkursu využit, a jeho rámcový popis.“.

10. V § 4 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Komise posoudí, zda přihlášky splňují po-
žadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d), a usnese se,
zda využije doplňkové hodnocení, pokud bylo
v oznámení podle § 3 odst. 2 uvedeno. Přihlášku
podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky
podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) předseda komise vrátí
uchazeči bez dalšího projednání a s uvedením dů-
vodu vrácení. Tento uchazeč se konkursního řízení
dále neúčastní.

(5) Komise odešle uchazeči nejpozději 14 dní
přede dnem konání konkursu pozvánku, v níž je
uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu,
a to doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu,
kterou uchazeč sdělí v přihlášce, nebo do datové
schránky, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce, nebo
na adresu elektronické pošty uchazeče, pokud ji
uchazeč uvedl v přihlášce. Součástí pozvánky ke
konkursu musí být též informace o obsahu a průběhu
doplňkového hodnocení, pokud bude v konkursu
použito.“.

11. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro
výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, říze-
ného rozhovoru zaměřeného zejména na pedago-
gické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou
koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedago-
gického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově
a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti
školství, výchovy a vzdělávání, a na základě do-
plňkového hodnocení, pokud bylo použito. Řízený
rozhovor trvá nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut.
Po ukončení řízených rozhovorů si komise vyžádá
od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 5 odborná
vyjádření.“.

12. V § 5 odst. 2 se slova „výsledků uchazeče
zejména v jeho funkcích“ nahrazují slovy „pracov-
ních výsledků zejména“ a slova „znalostního testu“
slovy „doplňkového hodnocení“.

13. V § 5 odst. 3 se slovo „funkce“ nahrazuje
slovy „činnosti ředitele“.
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14. V § 5 odst. 6 se slovo „vyhlásí“ nahrazuje
slovem „oznámí“.

15. V § 5 odst. 6 se za slovo „formou“ vkládají
slova „způsobem podle § 4 odst. 5“.

16. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „přítomných
při konkursu“ zrušují.

17. V § 6 odst. 1 se slovo „konkursu“ nahrazuje
slovy „konkursního řízení“ a slovo „funkce“ se na-
hrazuje slovy „činnosti ředitele“.

18. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „otázky zna-
lostního testu“ nahrazují slovy „informace o obsahu
a průběhu doplňkového hodnocení“ a slova „byl
použit“ se nahrazují slovy „bylo použito“.

19. V § 6 odst. 2 se slovo „Předseda“ nahrazuje
slovem „Tajemník“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Na konkursy vyhlášené přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení vyhláš-
ky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 9. dubna 2019

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu
československé výroby Bohemia B-5

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 24. dubna 2019 se ke 100. výročí
sestrojení prvního letounu československé výroby
Bohemia B-5 vydává pamětní stříbrná mince po
200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném prove-
dení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní pro-
vedení“).

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvouset-
koruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny jsou ztvár-
něny tři technické výkresy letounu Bohemia B-5.
V levé části mincovního pole je schéma motoru
NAG s vrtulí, v pravé horní části mincovního pole
částečné schéma letounu z boku a seshora. Název
státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominál-
ní hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„200 Kč“ se nachází při pravém spodním okraji
mince v rámečku. Značka České mincovny tvořená
písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při levém spodním
okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v po-
předí letoun Bohemia B-5. V horní části mincovního
pole je pod letopočty „1919-2019“ zobrazen letoun
zepředu. Napravo od jeho podvozku se nachází
text „LETOUN BOHEMIA B-5“. Iniciály autora
mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které
jsou tvořeny kompozicí písmen „F“ a „Z“, jsou
umístěny při spodním okraji mince.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno
v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. dubna
2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 108/2019 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu
československé výroby Bohemia B-5

(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 15. dubna 2019

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo)

a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/
/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech
12. a 13. dubna 2019 (II. kolo).

I.

Výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24
Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019.

Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet volených senátorů 1
Počet zvolených senátorů 0
Počet volebních okrsků 110
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 110
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů 104 235
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 19 262
Procento volební účasti 18,48
Počet odevzdaných úředních obálek 19 249
Počet platných hlasů celkem 19 177

V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24
Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 nebyl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/
/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

II.

Výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24
Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 12. a 13. dubna 2019.

Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet volených senátorů 1
Počet zvolených senátorů 1
Počet volebních okrsků 110
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 110
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Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů 104 225
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 11 938
Procento volební účasti 11,45
Počet odevzdaných úředních obálek 11 933
Počet platných hlasů celkem 11 881

Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24
Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 12. a 13. dubna 2019 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:

JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE

Volební obvod Přihlášen politic. stranou,
číslo sídlo Senátor Věk Politická příslušnost politic. hnutím nebo koalicí

24 Praha 9 David Smoljak 60 Bez politické příslušnosti STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ

Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., 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
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ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
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Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal
– Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých
bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: 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; Ústí nad
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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. 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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