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Cena Kč 17,–

O B S A H:
322. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na
opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/
/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/
/2002 Sb.
323. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění
pozdějších předpisů
324. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou
úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění
nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
325. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. srpna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
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.:

mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.,
se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2.

Čl. III
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
Čl. I
V § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na
opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády
č. 397/2002 Sb., se slova „v roce 2002“ a slova „v tomto
období“ zrušují.

Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 59/
/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST DRUHÁ

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na opravy a modernizace bytů

ÚČINNOST

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-

V čl. II nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se

šení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. srpna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu
některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů
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.:

nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití
finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve
znění nařízení vlády č. 146/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 98/2007 Sb., se slova „v roce 2006“ zrušují.
Čl. II

Čl. I

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-

V § 1, § 3 odst. 1 písm. c) a v § 5 odst. 2 písm. h)

šení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. srpna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami
postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
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.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru
na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu
fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce
2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb., se mění
takto:
1. V názvu nařízení vlády a v § 1 odst. 1 se slova
„v roce 2002“ zrušují.

místě původního odstraněného objektu na pozemku uvnitř uvedeného území bude provedena
pouze v případě, že obec prokazatelně není
schopna nabídnout ke stavbě jiný pozemek z vymezené a chráněné zastavitelné plochy pro přemístění zástavby.“.
4. V § 9 odst. 1 se slova „od rozhodného dne do
31. prosince 2003“ nahrazují slovy „do 3 let od rozhodného dne“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 396/
/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, se řídí dosavadními právními předpisy.

2. V § 6 odst. 1 písm. f) se slovo „předpisem.8)“
nahrazuje slovem „předpisem8),“.
3. V § 6 se doplňuje písmeno g), které zní:
„g) stavba bude provedena na pozemku mimo území
s vysokou mírou rizika povodňových škod; na

Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Vondruška v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 10. září 2009
o uložení kolektivní smlouvy 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, byla u něj uložena v srpnu 2009 tato kolektivní smlouva vyššího
stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice na rok 2009 uzavřená
mezi Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství a Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujícího
odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice ze dne 9. 6. 2009.
Ministr:
JUDr. Šimerka v. r.
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