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VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2013,

kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody
při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování,

neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener-
getický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zá-
kona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způ-
sobu stanovení náhrady škody při neoprávněném od-
běru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňo-
vání, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distri-
buci plynu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) bod 3 zní:

„3. výrobnou plynu, s výjimkou distribučních
soustav, jimiž je distribuován jiný druh plynu
než zemní plyn nebo biometan,“.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě dodatečného zjištění chybného
údaje o naměřeném množství nebo o hodnotě spalného
tepla plynu na měřicích místech podle § 1 odst. 1 s vý-
jimkou odběrných míst lze provést opravu chybného
údaje při výpočtu údajů o předaném plynu v následují-
cím měsíci po určení chybného údaje.“.

3. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Výměna měřicího zařízení se provede rovněž
v případech, kdy rozsah stávajícího měřicího zařízení
nevyhovuje skutečným odběrům nebo typ měřicího za-
řízení neodpovídá přiřazení příslušného typu měření.
Výměna se provede v projednaném termínu se zákazní-
kem na místě jím upraveném pro instalaci nového mě-
řicího zařízení.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4
až 6.

4. Příloha č. 5 zní:
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„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 108/2011 Sb.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října
2013.

Ministr:
doc. Ing. Cieńciała, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. září 2013

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 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství na období 2013 – 2016

(Část A. na období 2013 – 2016;

Část B. na období 2013 – 2014)

uzavřená mezi smluvními stranami

Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství

a

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České repu-
blice.

Ministr:

Ing. Koníček v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 11. září 2013

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

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 15. března 2014 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec okres kraj

Záluží Litoměřice Ústecký

Líšná Přerov Olomoucký

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.
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