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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 156

Rozeslána dne 30. září 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
387. N a ř í z e n í v l á d y o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
388. N a ř í z e n í v l á d y o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném
trhu práce
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387
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2020
o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§1
Předmět úpravy

musí být odůvodněno konkrétními skutečnostmi
svědčícími o mimořádném nebo dlouhodobém přínosu pro českou justici a právo.
(3) Udělení ocenění podle odstavce 1 písm. b)
musí být odůvodněno prokázáním výjimečných
schopností v oblasti práva.

Toto nařízení upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“)
a podmínky pro jejich udělování.
§2
Udělení ocenění
(1) Ministerstvo může udělovat tato ocenění:
a) ocenění fyzické nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva,
b) ocenění fyzické osobě za projevení talentu
představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho
řádné aplikace.
(2) Udělení ocenění podle odstavce 1 písm. a)

§3
Formy ocenění
Ocenění podle § 2 odst. 1 tvoří diplom a případně též ocenění v peněžní, nebo věcné formě, nebo
jejich kombinace. Součet hodnot všech ocenění
udělených ministerstvem v jednom kalendářním roce
nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Sbírka zákonů č. 388 / 2020

Částka 156

Strana 3955

388
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2020
o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Vláda nařizuje podle § 78a odst. 17 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona
č. 365/2019 Sb.:

vatele na chráněném trhu práce (dále jen „příspěvek“).
§2

§1

Maximální částka příspěvku

Úvodní ustanovení

Maximální částka příspěvku činí 13 600 Kč.

Toto nařízení stanoví maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaného zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel
písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstna-

§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. 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 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. 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. 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.

