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133

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2012

o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 179/2010 Sb.
a zákona č. 55/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení
§ 17 písm. x), § 108, § 146 odst. 3 a 6 a § 147a odst. 8
zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1)

a) přístup k uveřejněným vyhlášením,

b) postupy při uveřejňování vyhlášení,

c) povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které
mají být uveřejněny ve Věstníku veřejných zaká-
zek,

d) formuláře, jejichž prostřednictvím jsou ve Věst-
níku veřejných zakázek uveřejňována vyhlášení,

e) náležitosti profilu zadavatele,

f) strukturu údajů pro uveřejnění na profilu zadava-
tele.

§ 2

Způsob uveřejnění

(1) Údaje o veřejných zakázkách prostřednictvím
formulářů uvedených v § 3 uveřejní zadavatel nebo vy-
braný uchazeč ve Věstníku veřejných zakázek.

(2) Všechny údaje z vyhlášení, která byla doru-
čena v souladu s § 4, jsou uveřejňovány na interneto-
vých stránkách provozovatele Věstníku veřejných
zakázek (dále jen „provozovatel“) způsobem, který
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup. Uve-
řejněná vyhlášení a jejich úpravy ve smyslu § 6 jsou
bezplatně veřejně přístupná po dobu nejméně 5 let od
jejich uveřejnění.

§ 3

Druhy formulářů pro uveřejnění vyhlášení

(1) Zadavatel použije k uveřejnění vyhlášení ve
Věstníku veřejných zakázek pro

a) oznámení na profilu zadavatele formulář Ozná-
mení na profilu kupujícího upravený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie1),

b) zjednodušené oznámení formulář Zjednodušené
oznámení o zakázce v rámci dynamického ná-
kupního systému upravený v přímo použitelném
předpisu Evropské unie1),

c) oznámení soutěže o návrh formulář Oznámení
o veřejné soutěži na určitý výkon upravený
v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

d) výsledek soutěže o návrh formulář Výsledky ve-
řejné soutěže na určitý výkon upravený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie1),

e) oznámení o záměru uzavřít smlouvu ve smyslu
§ 146 odst. 2 zákona formulářOznámení o dobro-
volné průhlednosti ex ante upravený v přímo pou-
žitelném předpisu Evropské unie1),

f) oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo sou-
těže o návrh formulář Zrušení zadávacího řízení
nebo soutěže o návrh uvedený v příloze č. 1 k této
vyhlášce,

g) souhrn oznámení veřejných zakázek v případě
dynamického nákupního systému nebo souhrn
oznámení o zadání zakázek na základě rámcové
smlouvy formulář Souhrn oznámení o zadání za-
kázek na základě rámcové smlouvy uvedený v pří-
loze č. 2 k této vyhlášce,

h) oznámení profilu zadavatele formulář Oznámení
profilu zadavatele uvedený v příloze č. 3 k této
vyhlášce,

i) zrušení profilu zadavatele formulář Zrušení profilu
zadavatele uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce.
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1) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňo-
vání oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005.



(2) Veřejný zadavatel použije k uveřejnění vyhlá-
šení ve Věstníku veřejných zakázek pro

a) předběžné oznámení formulář Oznámení před-
běžných informací upravený v přímo použitelném
předpisu Evropské unie1),

b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář
Oznámení o zakázce upravený v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie1),

c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář
Oznámení o zadání zakázky upravený v přímo
použitelném předpisu Evropské unie1).

(3) Sektorový zadavatel použije k uveřejnění vy-
hlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro

a) pravidelné předběžné oznámení formulář Pravi-
delné předběžné oznámení – veřejné služby upra-
vený v přímo použitelném předpisu Evropské
unie1),

b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář
Oznámení o zakázce – veřejné služby upravený
v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),

c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář
Oznámení o zadání zakázky – veřejné služby
upravený v přímo použitelném předpisu Evropské
unie1).

(4) Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany
nebo bezpečnosti použije k uveřejnění vyhlášení ve
Věstníku veřejných zakázek pro

a) předběžné oznámení formulář Oznámení před-
běžných informací k zakázkám v oblasti obrany
a bezpečnosti upravený v přímo použitelném
předpisu Evropské unie1),

b) oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář
Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpeč-
nosti upravený v přímo použitelném předpisu
Evropské unie1),

c) oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář
Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany
a bezpečnosti upravený v přímo použitelném
předpisu Evropské unie1).

(5) Pro uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřej-
ných zakázek vybraný uchazeč pro veřejnou zakázku
v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije pro ozná-
mení o subdodávce formulář Oznámení o subdodávce

upravený v přímo použitelném předpisu Evropské
unie1).

§ 4

Způsoby doručení vyhlášení

(1) Zadavatel nebo vybraný uchazeč doručuje
provozovateli Věstníku veřejných zakázek vyhlášení
k uveřejnění nebo požadavky na úpravu již uveřejně-
ného vyhlášení podle § 6 písemně, a to v listinné nebo
v elektronické podobě.

(2) Dokument podle odstavce 1 doručovaný v lis-
tinné podobě

a) se doručuje prostřednictvím držitele poštovní
licence podle zákona o poštovních službách,
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu
zásilek, nebo osobním doručením do podatelny
provozovatele Věstníku veřejných zakázek,

b) musí být podepsán fyzickou osobou oprávněnou
k podepisování za zadavatele nebo vybraného
uchazeče, popřípadě opatřen otiskem razítka, po-
kud je otisk razítka součástí užívané formy pode-
pisování zadavatele nebo vybraného uchazeče.

(3) Dokument podle odstavce 1 doručovaný
v elektronické podobě se doručuje

a) prostřednictvím datové schránky podle jiného
právního předpisu2),

b) elektronickými prostředky podle § 149 zákona na
elektronickou adresu podatelny provozovatele,

c) prostřednictvím dálkového přístupu přímým vy-
plněním elektronického formuláře v informačním
systému s využitím internetové aplikace,

d) prostřednictvím dálkového přístupu s využitím
datového rozhraní informačního systému.

(4) Dokument doručovaný podle odstavce 3 musí
být podepsán zaručeným elektronickým podpisem za-
loženým na kvalifikovaném certifikátu3) vystaveným
pro osobu oprávněnou k podepisování za zadavatele
nebo vybraného uchazeče.

(5) Přípustnými formáty datové zprávy obsahující
vyhlášení doručované provozovateli prostřednictvím
datové schránky jsou

a) pdf (Portable Document Format), který vznikl vy-
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2) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve

znění pozdějších předpisů.



plněním elektronického formuláře zveřejněného
na internetových stránkách provozovatele, pokud
obsahuje odpovídající příponu,

b) xml (Extensible Markup Language Document),
odpovídá-li validačním pravidlům obsaženým
v XSD schématu zveřejněném na internetových
stránkách provozovatele a obsahuje-li odpovídající
příponu.

(6) Odpovídající příponou podle odstavce 5
písm. a) a b) se rozumí vnější znak formátu datové
zprávy, který umožňuje programovému vybavení
určení typu datového souboru.

§ 5

Vady vyhlášení

(1) Neobsahuje-li vyhlášení doručené provozova-
teli náležitosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) a § 4
odst. 4 nebo údaje uvedené v § 7, nebude vyhlášení
uveřejněno. Rovněž nebude uveřejněno vyhlášení,
které není ve formátech uvedených v § 4 odst. 5.

(2) Provozovatel odešle zadavateli nebo vybra-
nému uchazeči do 3 pracovních dnů od doručení vy-
hlášení vyrozumění, že vyhlášení nebude pro vady uve-
dené v odstavci 1 uveřejněno, včetně náležitého odů-
vodnění této skutečnosti. Zároveň provozovatel vyzve
zadavatele nebo vybraného uchazeče k odstranění vad
vyhlášení.

(3) V případě, že je zjištěna vada plnění provozo-
vatele, provozovatel odešle zadavateli či vybranému
uchazeči do 2 pracovních dnů od zjištění nebo nahlá-
šení vady vyrozumění, které bude obsahovat návrh ná-
pravného opatření k odstranění vady. Provozovatel za-
jistí neprodleně po písemném souhlasu zadavatele nebo
vybraného uchazeče s navrženým nápravným opatře-
ním odstranění vady na vlastní náklady.

§ 6

Úprava údajů v uveřejněném vyhlášení

(1) Zadavatel nebo vybraný uchazeč, který poža-
duje úpravu uveřejněného vyhlášení v souladu s § 147
odst. 8 zákona, postupuje obdobně podle § 3 tak, že
znovu vyplní příslušný formulář a změní v něm údaje,
které požaduje upravit.

(2) V případě uveřejnění upraveného vyhlášení za-
jistí provozovatel zneplatnění původního vyhlášení
a tuto skutečnost viditelně vyznačí na původním for-
muláři. Takto zneplatněné vyhlášení bude provozova-

telem uchováno, aby byla zajištěna případná kontrola
a umožněno porovnání s upraveným vyhlášením.

§ 7

Informace a dokumenty
uveřejňované na profilu zadavatele

(1) Zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele
zadávací dokumentaci nebo textovou část zadávací do-
kumentace podle § 48 zákona, kvalifikační dokumen-
taci podle § 48 odst. 6 zákona, dodatečné informace
podle § 49 zákona a písemnou zprávu podle § 85 zá-
kona. Zadavatel na svém profilu zadavatele rovněž uve-
řejní informace o elektronickém tržišti veřejné správy,
jehož prostřednictvím zadává veřejné zakázky, je-li za-
davateli uložena povinnost k používání elektronických
tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finanč-
ních prostředků.

(2) Veřejný zadavatel uveřejní na svém profilu za-
davatele písemnou výzvu ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení podle § 38 zákona, informace o umožnění
prohlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního
řízení podle § 49 zákona, smlouvu uzavřenou na ve-
řejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,
výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,
seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky po-
dle § 147a zákona a odůvodnění veřejné zakázky podle
§ 156 zákona. Na svém profilu zadavatele může veřejný
zadavatel uveřejnit ve zjednodušeném podlimitním
řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60
a 76 zákona a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
podle § 81 zákona.

§ 8

Požadavky na náležitosti profilu zadavatele

(1) Zadavatel zajistí, aby

a) se každý mohl ujistit o identitě zadavatele, pří-
padně o identitě provozovatele profilu zadavatele
vhodnou formou,

b) záznamy o stavu profilu zadavatele a uveřejněných
dokumentech byly vytvořeny a chráněny proti
změně, zničení a neoprávněnému přístupu,

c) záznamy obsahovaly informaci o identifikaci oso-
by, která uveřejnila dokument, identifikaci doku-
mentu, datum a čas začátku a konce uveřejnění,

d) uveřejněný dokument byl chráněn proti neopráv-
něné změně a byl ve stanovené lhůtě přístupný
nepřetržitě,

e) časový údaj byl uveden s přesností na sekundu
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a byl získán z důvěryhodného měřidla času tak,
aby odpovídal hodnotě koordinovaného světo-
vého času (UTC),

f) internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve
Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na
internetovou stránku, na které jsou uveřejněny vý-
hradně veřejné zakázky příslušného zadavatele, a

g) všechny dokumenty a informace, které byly uve-
řejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně ve-
řejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich
uveřejnění. Výjimkou jsou dokumenty poskyto-
vané podle § 38 a 48 zákona.

(2) Zadavatel při změně profilu zadavatele zajistí
nepřetržitou přístupnost všech dokumentů a informací,
které byly uveřejněny na původním profilu zadavatele,
a to v souladu s odstavcem 1 písm. g).

(3) Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění
informací o svých veřejných zakázkách současně více
profilů zadavatele. Výjimkou jsou případy, kdy zada-
vatel využívá elektronické tržiště veřejné správy rovněž
jako svůj profil zadavatele.

§ 9

Struktura údajů uveřejněných na profilu zadavatele

(1) Všechny dokumenty k veřejné zakázce uveřej-
něné na profilu zadavatele jsou umístěny v logickém
celku, označeném jednoznačným identifikátorem ve-
řejné zakázky.

(2) Zadavatel pro dokumenty uveřejněné na pro-
filu zadavatele použije některý z formátů uvedených
v části I. a) – q) přílohy 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb.,
o stanovení podrobností užívání a provozování infor-
mačního systému datových schránek.

(3) Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle § 38 zákona, zadávací dokumentace nebo
textová část zadávací dokumentace podle § 48 zákona,
dodatečné informace a informace o umožnění pro-
hlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního ří-
zení podle § 49 zákona, rozhodnutí o vyloučení ucha-

zeče podle § 60 a 76 zákona, oznámení o výběru nej-
vhodnější nabídky podle § 81 zákona ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení a písemná zpráva podle § 85
zákona jsou podepsány zaručeným elektronickým pod-
pisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, který
byl vystaven pro osobu oprávněnou k podepisování za
zadavatele.

(4) Je-li zadavateli uložena povinnost k používání
elektronických tržišť veřejné správy, zadavatel uveřejní
na svém profilu zadavatele název a internetovou adresu
elektronického tržiště, jehož prostřednictvím zadává
veřejné zakázky, a to nejpozději před zahájením řízení
na elektronickém tržišti. Pokud zadavatel změní pro-
vozovatele elektronického tržiště, je povinen změnu
elektronického tržiště uveřejnit na svém profilu zada-
vatele ještě před zahájením řízení na novém elektronic-
kém tržišti.

(5) Základní vybrané informace o veřejné zakázce
uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu struktu-
rovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 5
k této vyhlášce.

§ 10

Přechodná ustanovení

Zadavatel zajistí splnění požadavku uveřejnit na
profilu zadavatele základní vybrané informace o veřejné
zakázce v podobě strukturovaných dat podle § 9
odst. 5 nejpozději do 31. prosince 2012.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení
pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zrušuje.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího
vyhlášení.

Ministr:

Ing. Jankovský v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 133/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 133/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 133/2012 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 133/2012 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 133/2012 Sb.
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134

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2012

o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zá-
kona č. 468/2011 Sb., k provedení § 44 odst. 5 zákona
o elektronických komunikacích:

§ 1

Náležitosti položkového vyúčtování ceny

Položkové vyúčtování ceny (dále jen „vyúčto-
vání“), které předloží poskytovatel univerzální služby,
obsahuje náležitosti

a) telefonní číslo,

b) označení sjednaného cenového plánu,

c) vymezení zúčtovacího období datem prvního
a posledního dne zúčtovacího období,

d) údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamo-
vého zařízení poskytovatele v posledním dnu zúč-
tovacího období, pokud k převzetí stavu nedošlo
ve 24.00 hodin,

e) rozpis jednotlivých volání, včetně volání poskyt-
nutých v rámci volných minut či jiných slev v čle-
nění

1. volané telefonní číslo, případně jiný údaj jedno-
značně identifikující volání,

2. začátek volání tak, že se uvede datum, hodina,
minuta a sekunda,

3. účtovaná délka volání ve specifikovaných měr-
ných jednotkách,

4. rozlišení provozu na silný, slabý, popřípadě
jiný u každého jednotlivého volání, pokud ta-
kové rozlišení poskytovatel univerzální služby
uplatňuje,

5. rozlišení volání podle sítě, ve které je volání
ukončeno,

6. účtovaná cena jednotlivého volání v korunách

českých, s uvedením, zda je cena s daní z při-
dané hodnoty nebo bez daně z přidané hod-
noty,

f) sazbu daně z přidané hodnoty,

g) počet poskytnutých a využitých volných jednotek,
pokud jsou poskytovány, a informace o převodu
počtu volných jednotek z minulého nebo do ná-
sledujícího zúčtovacího období, pokud jsou převá-
děny,

h) účtovanou částku v korunách českých za všechna
volání podle písmene e) ve vymezeném zúčtovacím
období celkem a dále součtové částky v členění
podle jednotlivých položek platného ceníku uve-
dením celkové částky bez daně z přidané hodnoty,
daně z přidané hodnoty a celkové částky s daní
z přidané hodnoty,

i) zúčtování záloh, přeplatků nebo nedoplatků,

j) datum splatnosti vyúčtované částky,

k) informace o způsobu uplatnění reklamace včetně
údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci
uplatnit.

§ 2

(1) Vyúčtování musí splňovat náležitosti daňo-
vého dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Je-li vyúčtování vystavováno k více než jedné
přípojce nebo účastnické stanici, musí obsahovat rozpis
položek podle § 1 písm. a) až f) ke každé z těchto pří-
pojek nebo účastnických stanic. Obdobně se postupuje,
je-li u jedné přípojky využíváno více telefonních čísel.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2012.

Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2012

o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zá-
kona č. 468/2011 Sb., k provedení § 64 odst. 13 zákona
o elektronických komunikacích:

§ 1

Náležitosti vyúčtování ceny podle druhu služby

Vyúčtování ceny podle druhu služby (dále jen
„vyúčtování“), které předloží podnikatel poskytující
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
(dále jen „poskytovatel“) účastníkovi, obsahuje náleži-
tosti

a) telefonní číslo, pokud bylo pro daný druh služby
přiděleno,

b) označení sjednaného cenového plánu,

c) vymezení zúčtovacího období datem prvního a po-
sledního dne zúčtovacího období,

d) údaj o čase, ve kterém byl převzat stav zázna-
mového zařízení poskytovatele v posledním dnu
zúčtovacího období, pokud k převzetí stavu ne-
došlo ve 24.00 hodin,

e) rozpis jednotlivých druhů poskytnutých služeb
elektronických komunikací podle jednotlivých po-
ložek platného ceníku s těmito údaji

1. slovní označení druhu poskytnuté služby,

2. počet specifikovaných měrných jednotek,

3. počet uskutečněných spojení v případě služby,
u níž je měrnou jednotkou čas,

4. cena celkem za poskytnutý druh služby v koru-
nách českých,

5. sazba daně z přidané hodnoty,

f) počet poskytnutých a využitých volných jednotek,
pokud jsou poskytovány, a informace o převodu
počtu volných jednotek z minulého nebo do ná-
sledujícího zúčtovacího období, pokud jsou převá-
děny,

g) zúčtování záloh, přeplatků nebo nedoplatků,

h) celkovou částku k úhradě v korunách českých, tak,
že se uvede celková částka bez daně z přidané hod-
noty, daň z přidané hodnoty a celková částka s daní
z přidané hodnoty,

i) datum splatnosti vyúčtované částky,

j) informace o způsobu uplatnění reklamace včetně
údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci
uplatnit.

§ 2

(1) Vyúčtování musí splňovat náležitosti daňo-
vého dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Je-li vyúčtování vystavováno k více než jedné
přípojce nebo účastnické stanici, musí obsahovat rozpis
položek podle § 1 písm. a) až f) ke každé z těchto pří-
pojek nebo účastnických stanic. Obdobně se postupuje,
je-li u jedné přípojky nebo účastnické stanice využí-
váno více telefonních čísel.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2012.

Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 2012

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období
od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 částka 24 319 Kč.

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Sbírka zákonů č. 136 / 2012Částka 50 Strana 2235



137

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. dubna 2012

o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva
vyššího stupně na rok 2012, uzavřená dne 21. 12. 2011 mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy
– Asociace svobodných odborů České republiky, Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským
svazem zemědělských podnikatelů, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení
závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických
činností CZ – NACE: Úroveň 1, Kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na úřadech práce a na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. dubna 2012

o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlou-
va vyššího stupně na rok 2012, uzavřená dne 7. 12. 2011 mezi organizací zaměstnavatelů – Asociací textilní-
ho – oděvního – kožedělného průmyslu a vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem pracovníků
textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího
po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy
klasifikace ekonomických činností CZ – NACE: 13, 14 a 15.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na úřadech práce a na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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tislava, 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 před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
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– 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; Olomouc: Knihkupectví
ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 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 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17,
PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail:
tiskovy.servis@top-dodavatel.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, Komen-
ského 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: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného 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.
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