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SBÍRKA ZÁKONŮ
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Částka 85

Rozeslána dne 23. července 2013

Cena Kč 26,–

O B S A H:
209. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
210. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2013,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/
/2005 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části
nákladů spojených s výstavbou bytů
Čl. I
V § 3 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů,
ve znění nařízení vlády č. 141/2002 Sb. a nařízení vlády
č. 303/2005 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Po uplynutí nejméně 10 let od kolaudace
může obec písemně požádat Fond o změnu smlouvy
o poskytnutí dotace. Fond uzavře s obcí dohodu
o změně smlouvy, podle které obec nebude nadále vázána podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými
v odstavci 1 písm. c) až e), pouze tehdy, pokud bude
prokazatelně zjištěno, že doba uvedená ve větě první
uplynula. Na žádost Fondu doloží obec kopii smlouvy
o poskytnutí dotace.
(3) Odstavec 2 se nepoužije, pokud dotace byla
poskytnuta na výstavbu domu s pečovatelskou službou.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části
nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické
osoby postižené povodněmi v roce 2002
Čl. II
V § 4 nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití

prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002, se
dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:
„(2) Po uplynutí nejméně 10 let ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí může obec písemně požádat Fond o změnu smlouvy o poskytnutí
dotace. Fond uzavře s obcí dohodu o změně smlouvy,
podle které obec nebude nadále vázána podmínkami
pro poskytnutí dotace uvedenými v odstavci 1 písm. a)
až c), pouze tehdy, pokud bude prokazatelně zjištěno,
že doba uvedená ve větě první uplynula. Na žádost
Fondu doloží obec kopii smlouvy o poskytnutí dotace.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
části nákladů spojených s výstavbou bytů
pro příjmově vymezené osoby
Čl. III
V § 4 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově
vymezené osoby, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Podmínky stanovené v odstavci 1 je obec povinna dodržet po dobu 30 let ode dne nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí k bytu nebo domu, na
jehož výstavbu byla poskytnuta dotace.
(3) Na písemnou žádost obce uzavře Fond s obcí
dohodu o změně podmínek poskytnutí dotace, ve které
se obec zaváže podmínky stanovené v odstavci 1 dodržet po dobu uvedenou v odstavci 2. Na žádost
Fondu doloží obec kopii smlouvy o poskytnutí dotace.“.
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ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Jankovský v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. července 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

7.
8.

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke
mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády
č. 452/2009 Sb. a nařízení vlády č. 246/2012 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 písmeno a) zní:
„a) výši základní sazby minimální mzdy, výši další
sazby minimální mzdy při omezeném pracovním
uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,“.
2. V § 2 se číslo „48,10“ nahrazuje číslem „50,60“
a číslo „8 000“ se nahrazuje číslem „8 500“.
3. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

15 400
17 000.“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

Čl. I

Skupina prací

91,70
101,20

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
50,60
8 500
55,90
9 400
61,70
10 400
68,10
11 400
75,20
12 600
83,00
13 900

„§ 4
Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené
mzdy při omezeném pracovním uplatnění
zaměstnance
(1) Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance,
který je poživatelem invalidního důchodu, 48,10 Kč
za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.
(2) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
Skupina prací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
48,10
8 000
53,10
8 900
58,60
9 800
64,70
10 800
71,50
12 000
78,90
13 200
87,10
14 600
96,20
16 100.“.
Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2013.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Koníček v. r.
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