Ročník 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 56

Rozeslána dne 31. března 2021

Cena Kč 37,–

O B S A H:
142. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů
143. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely
vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
144. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
145. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
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142
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 22. března 2021
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje,
že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro
období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 částka 35 611 Kč.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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143
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 22. března 2021
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona
č. 314/2015 Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2020
ve výši 35 611 Kč činí pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 průměrná hrubá roční mzda v České
republice 427 332 Kč.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Sbírka zákonů č. 144 / 2021
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144
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 22. března 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 – 2024 uzavřená mezi
Odborovým svazem dopravy
a
Svazem dopravy České republiky – sekcí silniční dopravy;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice,
Česko-moravským odborovým sdružením
a
Asociací českého papírenského průmyslu;
3. Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků;
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi
Elektrotechnickou asociací České republiky
a
Odborovým svazem KOVO.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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145
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. března 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena
dne 14. ledna 2021 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy
– Asociace svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů – Zemědělský svaz České
republiky, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro
další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem 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 (https://www.mpsv.cz/).

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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