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O B S A H :

47. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních moto-
rových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

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

ze dne 8. března 2022,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:

Čl. I

V § 4 písm. d) vyhlášky č. 511/2021 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silnič-
ních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely posky-

tování cestovních náhrad, se částka „4,10 Kč“ nahra-
zuje částkou „6,00 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. února 2022

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

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

1. Dodatek č. 5 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na roky 2017–2023 uzavřený dne
2. prosince 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků
a
Český svaz zaměstnavatelů v energetice;

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022–2025 uzavřená dne 30. listopadu 2021 mezi smluvními
stranami
Odborový svaz ECHO
a
Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.;

3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 25. ledna 2021 uzavřený dne 30. listopadu
2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České re-
publice
a
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků;

4. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 7. října 2020 uzavřený dne 3. ledna 2022 mezi
smluvními stranami
Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
a
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky;

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 uzavřená dne 24. ledna 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky
a
Zemědělský svaz České republiky;

6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 uzavřená dne 24. ledna 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky
a
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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