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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 42

Rozeslána dne 30. dubna 2015

Cena Kč 27,–

O B S A H:
100. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory
v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
101. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny
a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
102. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
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100
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. dubna 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory
v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona
č. 192/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6
odst. 1 a 3 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech
soudržnosti České republiky, ve znění nařízení
vlády č. 194/2012 Sb., nařízení vlády č. 32/2013 Sb.
a nařízení vlády č. 118/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se slova „tato veřejná podpora“
nahrazují slovy „veřejná podpora, a to v její celkové
výši,“.
2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Čl. 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

3. § 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

§5
Za jednu investiční akci se považují všechny
dílčí investiční akce zahájené jednou nebo více osobami považovanými za propojený podnik podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie prohlašujícího určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem6) v období 3 let na území jednoho
kraje.
6

) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije maximální míra veřejné podpory podle § 4 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

„§ 4
Maximální míra veřejné podpory pro investiční
akci v oblasti datových center činí 25 % hodnoty
přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1.

Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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101
VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny,
o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce
povinen zajišťovat v provozovně

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a
odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách
provozovny, o označování sídla a provozovny
a o činnostech, které je insolvenční správce povinen
zajišťovat v provozovně, se mění takto:
1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Úřední hodiny každé provozovny musí
být stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé
provozovně zajišťoval činnosti podle § 4. Úřední hodiny žádné provozovny nesmí být zároveň stanoveny na pracovní den, kdy insolvenční správce nebo
ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, pravidelně zajišťuje činnost v sídle insolvenčního správce.“.

„Informační tabule musí být takto umístěna po celou
dobu uzavření provozovny.“.
4. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:
„d) evidování doby a důvodů přechodného uzavření provozovny.“.
5. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slova „zákona, je“ vkládají slova „insolvenční
správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním
správcem veřejná obchodní společnost,“.
6. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „povinen“ vkládají slova „svou nepřetržitou
fyzickou přítomností v provozovně po celou dobu
úředních hodin“.
7. V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) jednání s dlužníkem.“.
Čl. II

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 3 odst. 3 se za slovo „místě“ vkládají
slova „u vstupu do dotčené provozovny“.
3. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni
jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. dubna 2015
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 únor – březen 2015 tyto kolektivní
smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 26. 2. 2015 mezi smluvními stranami
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu
a
Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2015 – 2016, uzavřená dne 9. 3. 2015 mezi smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.
3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě na léta 2015 – 2016, uzavřený dne 10. 3. 2015 mezi smluvními
stranami
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice
a
Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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