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Rozeslána dne 6. března 2013

Cena Kč 26,–

O B S A H:
51. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistických režimem
52. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
53. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
54. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Sbírka zákonů č. 51 / 2013

Strana 378

Částka 23

51
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 1 zákona č. 198/
/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
a o odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011
Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem, se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:
„(2) Nárok na poskytnutí příspěvku mají rovněž
státní občané České republiky, kteří byli zařazeni do
silničních praporů ženijního vojska, pomocných technických praporů a vojenských báňských oddílů (dále
jen „vojenský tábor nucených prací“), uvedení
v § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., pokud jim byl za zařazení ve vojenském táboře nucených prací přiznán zvláštní příspěvek
k důchodu2) nebo nárok na odškodnění podle jiného
právního předpisu vydaného k provedení § 8 odst. 1
zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění zákona
č. 220/2011 Sb.3).
2

) § 5 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního
boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 1 odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou.
3. V § 1 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „nebo zařazení ve vojenském táboře nucených
prací“.
4. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) O nároku na výplatu příspěvku rozhoduje
Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti osoby
uvedené v § 1 odst. 2, která k žádosti připojí doklady
osvědčující její nárok. Žádost lze podat nejpozději do
31. prosince 2013, jinak nárok na výplatu příspěvku
zaniká.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. V § 3 se na konci textu doplňují slova „nebo 2;
to neplatí, jedná-li se o vdovu po občanu České republiky splňujícím podmínky podle § 1 odst. 2, jehož
včas podaná žádost o příspěvek podle § 1 odst. 1 byla
zamítnuta“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pokud byl osobě přiznán nárok na výplatu příspěvku podle nařízení vlády č. 135/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení,
nelze jí nárok na výplatu příspěvku přiznat na základě
týchž skutečností znovu.
Čl. III

3

) Nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských
táborů nucených prací.“.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.
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52
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. února 2013
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 21.1. 2013 – 15. 2. 2013 tyto
kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2013 – 2014 uzavřená dne 3. 1. 2013 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Unií zaměstnavatelských svazů České republiky.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013 uzavřená dne 16. 1. 2013 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013 uzavřená dne 19. 12. 2012 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013 uzavřená dne 16. 1. 2013 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013 uzavřená dne 30. 1. 2013 mezi smluvními stranami
Zemědělským svazem České republiky,
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů
a
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy
– Asociace svobodných odborů České republiky.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2013 – 2014 uzavřená dne 31. 1. 2013 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
7. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2013 uzavřená dne 8. 2. 2013 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice,
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Česko-moravským odborovým sdružením
a
Asociací Českého papírenského průmyslu.
8. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 uzavřená dne 31. 1. 2013 mezi
smluvními stranami
Českomoravskou elektrotechnickou asociací
a
Odborovým svazem KOVO.

Ministryně:
Ing. Müllerová v. r.
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53
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 26. února 2013
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. července 2013 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec

okres

kraj

Oleško

Litoměřice

Ústecký

Ministr:
Kubice v. r.

Strana 382

Sbírka zákonů č. 54 / 2013

Částka 23

54
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 26. února 2013
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. července 2013 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec

okres

kraj

Javor

Klatovy

Plzeňský

Ministr:
Kubice v. r.
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