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NÁRODNÍ DOTACE MINISTERSTVA
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NA ROK 2021
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo
s účinností od 12. října 2020 výzvy k předkládání
žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2021
v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova (pro obce do 3 000 obyvatel), Podpora obcí
s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více
než 10 000 obyvateli.
Podpora obnovy a rozvoje venkova (podpora obcí
do 3 000 obyvatel) se člení na tyto dotační tituly:
• 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací
• 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
• 117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury
• 117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
• 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
• 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku
• 117D8210I Podpora dostupnosti služeb
• 117D8210K Podpora venkovské pospolitosti
a spolupráce na rozvoji obcí
Dotace jsou poskytovány až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní a horní limit dotace na jednu akci se liší dle
jednotlivých podprogramů.
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli má tyto
dva dotační tituly:
• 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní
limit dotace na jednu akci činí 500 000 Kč. Horní
limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
• 117D8220B Podpora obnovy sportovní
infrastruktury
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní
limit dotace na jednu akci činí 500 000 Kč. Horní
limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.
Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli má tento
dotační titul:
• 117D8230A Podpora obnovy místních
komunikací
Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní
limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní
limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

(výběr)
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Žádosti do výše uvedených programů jsou přijímány
od 12. října do 21. prosince 2020 do 12 hod. (včetně),
přičemž rozhodným bude den podání žádosti
do datové schránky MMR. Podrobné informace
o všech uvedených programech najdete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz v sekci Národní dotace (https://mmr.
cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/
podpora-rozvoje-regionu-2021).
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

VYSOČINA MÁ SVŮJ E-SHOP. NABÍZÍ
TURISTICKÉ BROŽURY I IGRÁČKA
Vysočina Tourism představuje
nový e-shop, kde nabízí propagační předměty a turistické
publikace o Vysočině. Originálním kouskem je například
vysočinský Igráček turista
a turistka nebo kniha Vysočina
– příroda a krajina plná nádherných barevných fotografií.
„Vytvořili jsme e-shop jako
další formu, jak návštěvníkům
Vysočiny, příznivcům, turistům
a všem zájemcům nabídnout
naše propagační materiály, publikace i suvenýry. Najdete ho
na adrese eshop.vysocina.eu.

OBSAH

Na potřebě jeho vzniku jsme
se shodli s naším zřizovatelem
Krajem Vysočina, neboť dnešní
doba není příliš nakloněna hromadnému setkávání při veletrzích cestovního ruchu a dalších
akcích, při nichž jsme turistům
předávali naše turistické brožury až dosud nejčastěji,“ uvedl
Tomáš Čihák, ředitel Vysočina
Tourism.
Stejně jako na veletrzích
i v e-shopu je Vysočina Tourism
nabízí zájemcům zdarma, jen za
poštovné a balné. Nechybějí
tu novinky, jako jsou Pivovary

s výletem nebo Vysočina
sklářská. Zájemci zde najdou
turistickou mapu Vysočiny
s legendou v češtině, angličtině
i němčině, mapy s cyklotrasami
a seznamem ubytování, z dalších brožur můžete objednávat
třeba Hrady, zámky a historické objekty na Vysočině,
Památky UNESCO, Top atraktivity Vysočiny a další.
Dobrým tipem na krásný
vánoční dárek může být velká
obrazová kniha Vysočina –
příroda a krajina za 499 Kč.
Publikaci vydal Kraj Vysočina

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.,
Frýdek-Místek
vydáno dne 9. 10. 2020
NEPRODEJNÉ

číslo 11/2020

v roce 2019, má 264 stran na
křídovém papíře a je rozdělena do patnácti oddílů podle
regionů Vysočiny. Množství
základních informací o jednotlivých lokalitách doplňuje
spousta úchvatných barevných
fotografií typického rázu krajiny, rostlin a živočichů dané
lokality. U každého oddílu
najdete mapu celého okresu,
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kde jsou vyznačeny evropsky
významné lokality, chráněné
krajinné oblasti, přírodní parky,
památky a rezervace.
Pod vánoční stromeček můžete
objednat i naši deskovou hru
Vysočina, která prověří vaše
znalosti o kraji v devíti stech
otázkách. Je určena 2–6 hráčům starším dvanácti let a stojí
249 Kč.

Víte, že legendární hračka Igráček je z našeho kraje? Turistu
a turistku i s logem Vysočiny na
tričku, mapou a dalekohledem
vyrábí firma v Novém Veselí na
Vysočině a v našem e-shopu lze
hračku pořídit za 99 Kč. A až si
ji koupíte, nezapomeňte ji vzít
s sebou na výlet na nějaké vaše
obzvlášť zamilované místo na
Vysočině, vyfotit ji tam a poslat

nám snímek. Rádi jej ukážeme
na našich sociálních sítích jako
inspiraci ostatním.
 Martina Strnadová,
Vysočina Tourism
tel.: 724 063 930,
e-mail: martina.strnadova@
vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
www.vysocina.eu

KRAJSKÁ MUZEA A GALERIE HLÁSÍ ZA LETNÍ
SEZONU PŘES 116 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ
Podle posledního přehledu dosáhla návštěvnost v krajských
muzeích a galeriích v hlavní turistické sezoně přes 116 000
lidí. Více než 82 tisíc návštěvníků navíc využilo akční jednotné
vstupné ve výši 20 Kč, které v červnu letošního roku schválila
Rada Kraje Vysočina jako jeden z nástrojů na podporu cestovního ruchu a zároveň jako připomenutí dvaceti let od vzniku
kraje. Děti a senioři pak mohli navštívit krajské kulturní instituce úplně zadarmo. V červenci se návštěvnost pohybovala okolo
50 tisíc návštěvníků, v srpnu zavítalo do některého z muzeí nebo
galerií pod správou kraje asi 46 tisíc lidí a i září hlásí úspěšnou
bilanci, a to přes 19 tisíc návštěvníků.
Největšími lákadly byly tradičně hrady Kámen a Roštejn a také
Muzeum Vysočiny Třebíč, které sídlí v jednom z nejkrásnějších
vysočinských zámků, jenž je společně s třebíčskou dominantou
Bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí zároveň pod ochranou
organizace UNESCO. „Také hrad Roštejn potvrzuje svoji turistickou atraktivitu, a navíc nedávno prošel s pomocí evropských
dotací kompletní rekonstrukcí interiérů i exteriérů a nabízí nové
interaktivní prohlídkové trasy. Roštejn se v letošní sezoně stal
vůbec nejnavštěvovanější krajskou památkou. Od července do září

sem zavítalo více než 43 tisíc návštěvníků,“ popisuje náměstkyně
hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Jana Fischerová. Ve srovnání s předchozími lety je toto číslo téměř
dvojnásobné.
Ještě více si v průměrné návštěvnosti oproti minulosti polepšily
hrad Kámen a zmiňované třebíčské muzeum. Tam návštěvnická
čísla rostla o více než sto procent. Konkrétně na hrad Kámen
zavítalo téměř 29 tisíc lidí a do Třebíče zamířilo více než 26 tisíc
návštěvníků. Jako úspěšnou budou hodnotit turistickou sezonu také
v galeriích v Novém Městě na Moravě a v Havlíčkově Brodě, kde se
návštěvnost zvýšila v desítkách procent. „Za příznivými čísly vidím
nejen zvýšenou tuzemskou turistiku v souvislosti s koronavirovou
pandemií, ale také snížené dvacetikorunové vstupné jako dárek ke
dvaceti letům kraje. V konečném součtu za červenec, srpen i září
převedeme našim kulturním institucím na jejich provoz celkem
4 343 560 Kč jako kompenzaci za výpadek v příjmech ze vstupného,“ doplnila na závěr náměstkyně Jana Fischerová.
 Pavel Buňat, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
tel.: 564 602 410, e-mail: Bunat.P@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA SE ZAPOJIL DO KAMPANĚ
SÁZÍME BUDOUCNOST
Tuto kampaň za návrat stromů do krajiny iniciovala brněnská
Nadace Partnerství, o. p. s., ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Jejím cílem je, aby za každého obyvatele byl
vysázen jeden strom. Dnes je do kampaně zapojena i řada firem,
škol, ale také významných osobností. Více o kampani včetně
manuálu k výsadbě a přehledu, kde všude se sází, najdete na
stránce www.sazimebudoucnost.cz.
„Vysočina je jedním z nejvíce postižených krajů kůrovcovou kalamitou. Za poslední dobu zde došlo k velkému úbytku stromů, které
bude potřeba nahradit. Podporujeme novou výsadbu, abychom obnovili přirozené funkce, jež stromy v přírodě mají, a tím není myšleno
pouze zadržování vláhy. Podporu tomuto projektu vyslovila také
Komise Rady Asociace krajů CŘ pro životní prostředí a zemědělství,
jejímž jsem členem,“ uvádí radní kraje pro oblast lesního a vodního
hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.
Kraj je také realizátorem místní Agendy 21, jejímž cílem je dosažení udržitelného rozvoje. Ve svých aktivitách již v minulých
letech aktivně přispěl k sázení stromů, kdy v rámci mezinárodního

projektu s Rakouskem s názvem MagNet byla jedna skupina aktivit
zaměřená na výsadbu tradičních odrůd na našem území. V aktuálně
řešených projektech se věnujeme také péči o veřejná prostranství
a parky u příspěvkových organizací. Na ochranu přírody pořádáme
například dobrovolnickou akci Čistá Vysočina, do níž se každoročně
zapojuje přes dvacet tisíc obyvatel kraje, kteří uklízí odpadky od
komunikací a toků řek. Kraj také podporuje dotacemi vlastníky lesů
k osazování vykácených ploch. Za poslední dva roky od něj získali
150 milionů korun.
Pokud se chcete do kampaně zapojit i vy, navštivte stránku kampaně,
využijte přiložený manuál k výsadbě nebo sdílejte instruktážní video
Jak vysadit strom.
Děkujeme, že i vy máte starost o naši budoucnost.
www.sazimebudoucnost.cz
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
tel.: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
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VYSOČINU Z NADHLEDU
PŘEDSTAVÍ NOVÝ KRAJSKÝ KALENDÁŘ
Nástěnný kalendář Kraje
Vysočina pro rok 2021 spatřil světlo světa. Tentokrát se
budete dívat na Vysočinu,
její památky, přírodu a jedinečnosti z ptačí perspektivy,
z nadhledu. Fotograf Vladimír
Kunc takto zachytil například
zimní hrad Roštejn nebo stále
ještě zelení obklopenou rozhlednu Mařenka na Třebíčsku.
„Jak možná víte, mým oblíbeným tématem je krajinářská
fotografie a krajský kalendář
mi umožňuje spojit profesi
s koníčkem. Velmi rád zachycuji
krajinu Vysočiny. Jde o jeden
z regionů, které mi učarovaly
a které bych nevyměnil ani
za Alpy, Grand Canyon nebo

foto safari v Africe,“ přiznává
havlíčkobrodský fotograf Vladimír Kunc.
Jubilejní desátý ročník kalendáře vydává hejtmanství opět ve
spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina
a Krajskou agrární komorou
Kraje Vysočina. „Pro letošní rok
se osvědčil šířkový formát, a tak
i v roce 2021 bude stěny sídel
krajských institucí, příspěvkových organizací kraje a dalších úřadů a firem z Vysočiny
a jejich partnerů zdobit kalendář
visící na šířku. Do tisku jde také
anglická jazyková mutace pro
cizojazyčné partnery,“ upřesnil
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.

Kalendář vznikl díky podpoře
22 firem z Vysočiny, kterým
patří velké poděkování. Nebude
běžně k prodeji, těšit se na něj
mohou formou dárku nebo

propagačního předmětu partneři
kraje, obou komor i podporujících firem. Kalendář bude
mít své místo také ve všech
704 obcích Kraje Vysočina.

JAK SE DAŘÍ VODNÍM MĚKKÝŠŮM NA VYSOČINĚ
Posledních několik let probíhá relativně intenzivní průzkum vodních
měkkýšů v Kraji Vysočina zaměřený především na vodní toky. Vodní
toky na Vysočině jsou ve srovnání s jinými částmi našeho státu
mnohem méně dotčeny drastickými regulačními úpravami, takže
mnoho z nich má relativně přirozený charakter, i když existuje také
řada toků napřímených a tvrdě zregulovaných. Problémem je rovněž
silné znečištění indukující početný až masový výskyt drobného mlže
okružanky rohovité, které vysoká úroveň živin ve vodě vyhovuje.
Malakologicky významnou lokalitou je řeka Sázava, jež je páteřním
tokem severní části kraje a kde se vyskytuje početnější populace
vzácné a ohrožené škebličky ploché. Byla nalezena v proudných
vodách Sázavy v přírodní rezervaci Stvořidla a v úseku u Chřenovic.
Jedná se o jediné místo výskytu tohoto mlže na Vysočině.
„Zmínit je nutné vodní nádrž Švihov. Přestože se jedná o umělou
nádrž, tak její existence výrazně zvyšuje biodiverzitu celé oblasti.
V některých tocích ústících do této nádrže stále přežívá evropsky
významný a ohrožený velevrub tupý. Zajímavým nálezem je

početná populace velkého předožábrého plže bahenky uherské.
Tento druh u nás žije pouze v povodí Dunaje na jižní Moravě. Zda
se do VN Švihov dostala přirozeně, například přenosem ptáky,
nebo za přispění člověka, není jasné. V této nádrži se také masově
vyskytuje nepůvodní mlž slávička mnohotvárná,“ uvedl jeden
z našich předních odborníků v této oblasti Luboš Beran, který se
průzkumům na Vysočině již několik let věnuje.
Vysočina je zajímavá nízkým počtem i zastoupením nepůvodních
druhů vodních měkkýšů, jež jsou v jiných částech ČR mnohem
častější.
Bohužel jeden z nejvýznamnějších vodních měkkýšů Vysočiny –
perlorodka říční, která je známá z Jankovského potoka, zde zřejmě
vymírá. I přes snahy o její záchranu je populace silně přestárla
a nerozmnožuje se.
 Jana Slaninová, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 511, e-mail: slaninova.j@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Zrušení daně z nabytí
nemovitosti
V částce 155/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 25. 9. 2020 byl pod
č. 386 publikován zákon, kterým
se zrušuje zákonné opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují se
další související právní předpisy.
Zákon nabývá účinnosti dnem
26. 9. 2020 (část 1. 1. 2021).
Liniový zákon
V částce 163/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 10. 2020 byl pod
č. 403 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2021.
Maturity
V částce 164/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 13. 10. 2020 byla pod
č. 405 publikována vyhláška, kterou
se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015
Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se
stanovují náležitosti dlouhodobých
záměrů a výročních zpráv, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
15. 10. 2020 (část 1. 1. 2021).
Soustava oborů vzdělávání
V částce 142/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 8. 2020 bylo pod
č. 354 publikováno nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2020.
Silniční doprava
V částce 150/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 9. 2020 byla pod
č. 370 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 478/2000 Sb.,

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Dozor v dopravě
V částce 150/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 9. 2020 byla pod
č. 371 publikována vyhláška, kterou
se mění vyhláška č. 522/2006 Sb.,
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Přepravní řád
V částce 152/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 9. 2020 byla pod
č. 374 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 175/2000 Sb.,
o přepravním řádu pro veřejnou
drážní a silniční osobní dopravu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Odborná způsobilost řidičů
V částce 153/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 9. 2020 byla pod
č. 379 publikována vyhláška, kterou
se mění vyhláška č. 156/2008 Sb.,
o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky
č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve
znění zákona č. 478/2001 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Podíl obcí na daních
V částce 145/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 31. 8. 2020 byla pod
č. 358 publikována vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí
na částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty
a daní z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2020.
Digitální technická mapa kraje
V částce 159/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 6. 10. 2020 byla pod
č. 393 publikována vyhláška o digitální technické mapě kraje.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.
7. 2023 (část 1. 1. 2023).

Informační systémy
V částce 146/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 4. 9. 2020 byla pod
č. 360 publikována vyhláška, kterou
se mění vyhláška č. 317/2014 Sb.,
o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích,
ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2021 (část 1. 1. 2022, část 1. 1. 2023).
Elektřina
V částce 146/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 4. 9. 2020 byla pod
č. 359 publikována vyhláška
o měření elektřiny.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021 (část 1. 7. 2024, část 1. 7.
2027, část pozbývá platnosti dnem
1. 7. 2024, část pozbývá platnosti
dnem 1. 7. 2027).
Kobzole
V částce 148/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 4. 9. 2020 byla pod
č. 365 publikována vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území
uzavřených pěstebních oblastí pro
výrobu rozmnožovacího materiálu
předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Chmel, réva a ovoce
V částce 148/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 4. 9. 2020 byla pod
č. 366 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006
Sb., o množitelských porostech
a rozmnožovacím materiálu chmele,
révy, ovocných rodů a druhů
a okrasných druhů a jeho uvádění do
oběhu, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů
a druhů a jeho uvádění do oběhu,
ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Zdravotní služby
V částce 144/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 8. 2020 byla pod
č. 357 publikována vyhláška, kterou
se mění vyhláška č. 99/2012 Sb.,
o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2021.

Sportovní rejstřík
V částce 151/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 9. 2020 byla pod
č. 373 publikována vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu
jejich zápisu do rejstříku vedeného
podle zákona o podpoře sportu.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2020.
Námořníci
V částce 147/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 4. 9. 2020 byla pod
č. 361 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000
Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění
vyhlášky č. 327/2011 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2020.
Příplatek k důchodu 2011
V částce 154/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 25. 9. 2020 bylo pod
č. 382 publikováno nařízení vlády
o zvýšení příplatků k důchodu
v roce 2021.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2021.
Modrý majáček pro hlavního
hygienika
V částce 154/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 25. 9. 2020 bylo pod
č. 384 publikováno nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví
další vozidla, která mohou být
vybavena zvláštním zvukovým
výstražným zařízením doplněným
zvláštním výstražným světlem
modré barvy, ve znění nařízení
vlády č. 144/2013 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 26. 9. 2020.
ZTP na trhu práce
V částce 156/2020 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 9. 2020 bylo pod
č. 388 publikováno nařízení vlády
o maximální částce příspěvku na
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném
trhu práce.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 10. 2020.
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