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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 36 Rozeslána dne 17. března 2020 Cena Kč 37,–

O B S A H :

91. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

92. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

93. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

94. Sdě lení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravo-
vaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se
stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci

95. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí kona-
ných dne 14. března 2020



91

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. února 2020

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1. Dodatek č. 5 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017–2020, uzavřený dne 4. 11. 2019 mezi
těmito smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO

a

Svazem chemického průmyslu České republiky.

2. Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017–2023, uzavřený dne 5. 12. 2019 mezi
těmito smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO

a

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 17. 12. 2019 mezi těmito smluvními
stranami

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

a

Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 9. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky

a

Zemědělským svazem České republiky.

5. Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, uzavřený dne 19. 12. 2019 mezi těmito smluvními
stranami

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice

a

Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.

6. Dodatek č. 2 KSVS, uzavřený dne 13. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem KOVO

a

Asociací leteckých a kosmických výrobců ČR.
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7. Dodatek č. 1 KSVS na roky 2019–2020, uzavřený dne 28. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 13. března 2020

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

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 20. června 2020 nové volby do zastupi-
telstva obce:

obec okres kraj

Žíšov Tábor Jihočeský

Ministr:

Hamáček v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 16. března 2020

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

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 20. června 2020 nové volby do zastupi-
telstva obce:

obec okres kraj

Bernardov Kutná Hora Středočeský

Ministr:

Hamáček v. r.
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94

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 9. března 2020

o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU,
o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití,

a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin
s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 21. ledna 2020 byl schválen cenový předpis č. 4/2020/CAU, o regulaci cen in-
dividuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenové rozhodnutí
č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce
nepodléhá cenové regulaci.

Cenový předpis i cenové rozhodnutí byly publikovány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 1
ze dne 29. ledna 2020.

Cenový předpis č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s ob-
sahem konopí pro léčebné použití, nabyl účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravot-
nictví.

Cenové rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání,
jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci, nabylo účinnosti dnem 1. března 2020.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 16. března 2020

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 14. března 2020

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové vý-
sledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 257/2019 Sb., č. 272/2019 Sb., č. 306/2019 Sb. a č. 328/2019 Sb.
se dne 14. března 2020 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 16

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 3 328

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 2 162

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 102

v tom podle volebních stran:

53 Občanská demokratická strana 1
80 Nezávislý kandidát 10
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 88
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1
355 Sdružení KDU-ČSL, NK 2

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.
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