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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 100 Rozeslána dne 21. září 2009 Cena Kč 17,–

O B S A H :

322. Nař ízení vlády, 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. Nař ízení vlády, 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. Nař ízení vlády, 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. Sdě lení 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.:

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 pou-
žití 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.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

na opravy a modernizace bytů

Čl. II

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

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

Čl. III

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 vy-
plývající, se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
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.:

Čl. I

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

nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití
finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s moder-
nizací 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

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
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 pro-
středků 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.

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

místě původního odstraněného objektu na po-
zemku uvnitř uvedeného území bude provedena
pouze v případě, že obec prokazatelně není
schopna nabídnout ke stavbě jiný pozemek z vy-
mezené a chráněné zastavitelné plochy pro přemís-
tění zástavby.“.

4. V § 9 odst. 1 se slova „od rozhodného dne do
31. prosince 2003“ nahrazují slovy „do 3 let od roz-
hodného 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 vy-
plývající, se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

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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821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 5 000,– Kč, druhá záloha činí 3 500,– Kč) – Vychází
podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky
jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz,
zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231;
Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu
1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav
Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc:
ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava:
LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC,
s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství
a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o.,
Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17,
PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-
-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347;
Praha 10: BMSS START, s. r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví,
Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959;
Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327,
tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna
u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé
částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou
zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175.
V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p.,
Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 4660 Částka 100

8591449 100014

09

ISSN 1211-1244


