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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 2014,

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 zá-
kona č. 192/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení
§ 6 odst. 1 a 3 zákona:

Čl. I

V § 1 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., odstavec 1 včetně poznámky
pod čarou č. 5 zní:

„(1) Přípustná míra veřejné podpory5) pro in-
vestiční akci nesmí za celou dobu čerpání veřejné
podpory překročit tyto hodnoty:

a) v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 25 %,

b) v regionu soudržnosti Střední Čechy 25 %,

c) v regionu soudržnosti Severozápad 25 %,

d) v regionu soudržnosti Střední Morava 25 %,

e) v regionu soudržnosti Severovýchod 25 %,

f) v regionu soudržnosti Jihovýchod 25 %,

g) v regionu soudržnosti Jihozápad 25 %,

h) v regionu soudržnosti Praha 0 %.

5) Čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových
výjimkách).“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Přípustná míra veřejné podpory u investič-
ních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení se posuzuje podle nařízení
vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V řízeních zahájených přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravo-
mocně neskončených se použijí přípustné míry
veřejné podpory stanovené nařízením vlády č. 596/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb.,
o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby,

ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunika-
cích a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o elektronických komunikacích), ve znění zá-
kona č. 261/2007 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách
poskytování zvláštních cen veřejně dostupné tele-
fonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012
Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) bodu 3 se slova „§ 34 odst. 4
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením a o změně souvisejí-
cích zákonů,“ nahrazují slovy „§ 34 odst. 3 zákona
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.,“.

2. V § 1 písm. b) bodu 3 se slova „§ 34 odst. 5
zákona č. 329/2011 Sb.,“ nahrazují slovy „§ 34
odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb.,“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) informaci o čerpání veřejně dostupné telefonní
služby poskytované prostřednictvím interneto-
vého protokolu po celé období využívání ceno-
vého zvýhodnění, jde-li o případy cenového
zvýhodnění u cenového plánu určeného pro
službu přístupu k internetu.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22
odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 79/2006 Sb., a podle § 374a písm. c) zá-
kona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
zákona č. 30/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advo-
kátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/
/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky
č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky
č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky
č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 116/2013 Sb., a vyhlášky č. 390/2013
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova „o mimosmluvní
odměně“ vkládají slova „ , nestanoví-li tato vyhláška
jinak“.

2. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Výše odměny advokáta ustanoveného sou-
dem se určí podle ustanovení o mimosmluvní od-
měně; § 12 odst. 2 se přitom neužije.“.

3. V § 12 odstavec 3 zní:

„(3) Při spojení dvou a více věcí, pro něž spo-
jení ke společnému projednání není stanoveno jiným
právním předpisem, se za tarifní hodnotu považuje
součet tarifních hodnot spojených věcí.“.

4. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá,
která včetně nadpisu zní:

„ČÁST PÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁHRADĚ
NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

§ 14b

(1) V občanském soudním řízení,

a) které bylo zahájeno návrhem podaným na ustá-
leném vzoru uplatněném opakovaně týmž ža-
lobcem ve skutkově i právně obdobných vě-
cech,

b) v němž je předmětem řízení peněžité plnění a ta-
rifní hodnota nepřevyšuje 50 000 Kč a

c) v němž byla žalobci přiznána náhrada nákladů
řízení,

činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení
sazba za každý úkon právní služby do podání ná-
vrhu na zahájení řízení včetně z tarifní hodnoty

1. do 10 000 Kč ............................................ 200 Kč,

2. přes 10 000 Kč do 30 000 Kč ................. 300 Kč,

3. přes 30 000 Kč do 50 000 Kč ................. 500 Kč.

(2) Ve věcech výkonu rozhodnutí, je-li vymá-
háno peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje
50 000 Kč, činí pro účely stanovení náhrady nákladů
řízení sazba odměny za první poradu s klientem
včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání
návrhu na zahájení řízení 100 Kč za každý z těchto
úkonů.

(3) Sazba odměny za další úkony právní služby
pro účely stanovení náhrady nákladů v řízeních
podle odstavců 1 a 2 se stanoví podle § 7.

(4) Celková výše odměny pro účely stanovení
náhrady nákladů v řízení podle odstavce 1 je ome-
zena výší tarifní hodnoty.

(5) Paušální částka jako náhrada výdajů na vni-
trostátní poštovné, místní hovorné a přepravné pro
účely stanovení náhrady nákladů řízení činí

a) 100 Kč za každý z úkonů právní služby hra-
zený podle odstavců 1 a 2,
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b) 300 Kč za každý z úkonů právní služby hra-
zený podle odstavce 3.

(6) Ustanovení § 6 a § 8 až 12 se použijí při-
měřeně.“.
Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.

Čl. II
Přechodné ustanovení

V řízeních zahájených přede dnem nabytí

účinnosti této vyhlášky se o náhradě nákladů ří-
zení rozhodne podle dosavadních právních před-
pisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2014.

Ministryně:

prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. června 2014

o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě 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 Dodatek č. 1
ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016, uzavřený dne 2. 4. 2014 mezi Odborovým
svazem Stavba ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následu-
jícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví ozna-
čeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7,
23.9, 41, 42 a 43.

S obsahem Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na krajských po-
bočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
(www.mpsv.cz).

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
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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.
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