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O B S A H:
149. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další
činnosti, ve znění pozdějších předpisů
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151. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
152. Sd ěle n í Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice
v roce 2012
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149
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech
při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49
odst. 4 a § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I

o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3
zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných
příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky
nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky
nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu
exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009
Sb. a vyhlášky č. 491/2012 Sb., se mění takto:

4. V § 10a odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

1. V § 2 odst. 3 a 5 se za slova „peněz nebo“
vkládá slovo „jiných“.

5. V § 13 se slova „nebo příkazem k výplatě z účtu
u peněžního ústavu“ zrušují.

2. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „věcech, zaknihovaných cenných papírech nebo listinách, které peněžní ústav povinnému spravuje nebo které jsou povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschovány“ nahrazují slovy „který peněžní ústav povinnému
spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného
u peněžního ústavu uschován“.
3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

6. V § 16, nadpisu § 16a a § 16a odst. 1 se slovo
„nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
7. V § 16 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
8. V § 16a odst. 1 se za slova „předkupní právo“
vkládají slova „nebo výhrada zpětné koupě“.

„§ 5a

9. V § 16a odst. 1 se slova „a nájemní“ nahrazují
slovy „ , výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní“.

Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění

10. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2,
která zní:
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hlášky č. 418/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III

Čl. II

Účinnost

Přechodné ustanovení
Pro exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky se použije ustanovení § 16a vy-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2013, s výjimkou čl. I bodů 1, 2 a 6 až 9, které nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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150
VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2013,
kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 22 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 402/2010
Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany,
se mění takto:

Čl. II
Přechodné ustanovení
Při rozhodování o odvodech podle § 11 odst. 2
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 402/2010 Sb., se pro
výpočet odvodů použije vyhláška č. 48/2011 Sb. ve
znění účinném ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí, jehož je souhlas podle § 9 zákona č. 334/1992
Sb. závaznou součástí, popřípadě ke dni nabytí právní
moci rozhodnutí o souhlasu podle § 9 zákona č. 334/
/1992 Sb.

1. V příloze tabulce č. 2 se za číslici „73311“
vkládá číslice „74300“.
2. V příloze tabulce č. 5 se číslice „74300“ zrušuje
a číslice „82141“ se nahrazuje číslicí „82142“.

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2013.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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151
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 5. června 2013
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva
vyššího stupně na rok 2013, uzavřená dne 30. 1. 2013 mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy
– Asociací svobodných odborů České republiky, Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná
i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ
– NACE: Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České
republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:
Ing. Müllerová v. r.
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152
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 12. června 2013
o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012

Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického
regulačního úřadu celkové množství elektřiny a plynu spotřebované v České republice v roce 2012, za které
účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování
operátora trhu:
1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradí v souladu s cenovými předpisy cenu
za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2012, činilo
57 146 038,80 MWh.
2. Celkové množství plynu, za které účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za
zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2012, činilo
86 189 928,16 MWh.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
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