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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2010

o zvýšení důchodů v roce 2011

Vláda nařizuje podle § 67 odst. 10 zákona č. 155/
/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona
č. 264/2002 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb.:

§ 1

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké
a sirotčí přiznané před 1. lednem 2011 se zvyšují od
splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2010 tak, že

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč mě-
síčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,9 %
procentní výměry důchodu, která náleží ke dni,
od něhož se procentní výměra zvyšuje.

§ 2

Základní výměry důchodů přiznávaných po
31. prosinci 2010, uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1,

§ 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona o důchodovém po-
jištění, činí 2 230 Kč měsíčně.

§ 3

(1) Procentní výměry vdovských, vdoveckých a si-
rotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vymě-
řeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle
tohoto nařízení.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným dů-
chodem nebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou
činností, upraví se při změně výše vypláceného dů-
chodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení
procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b), a to
podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží
ode dne této změny.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2010

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011

Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu
proti němu, a podle § 2 odst. 8 zákona č. 357/2005
Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik
a osvobození Československa a některých pozůstalých
po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým
osobám, o jednorázové peněžní částce některým účast-
níkům národního boje za osvobození v letech 1939 až
1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 108/2009 Sb.:

§ 1

(1) Příplatky k důchodu podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistic-
kým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády
č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., a podle
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního

boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu
některým osobám, o jednorázové peněžní částce někte-
rým účastníkům národního boje za osvobození v letech
1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona
č. 108/2009 Sb., (dále jen „příplatek“), přiznané před
1. lednem 2011 se zvyšují o 3,9 % částky příplatku,
která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Pří-
platky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vy-
plácejí, splatné po 31. prosinci 2010.

(2) Částka příplatku se po zvýšení podle odstav-
ce 1 zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2010,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009
a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009

a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107
odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojiště-
ní, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997
Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok
2009 činí 24 091 Kč.

§ 2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu vše-
obecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí
1,0269.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uve-
dené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené
nařízením vlády č. 365/2008 Sb. se zvyšují takto:

a) částky 10 500 Kč se zvyšují na 11 000 Kč,

b) částky 27 000 Kč se zvyšují na 28 200 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. září 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb.,
o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky

nebo na daňové území České republiky dovezeného

Vláda nařizuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 676/
/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů:

Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení
hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyro-

beného na daňovém území České republiky nebo na
daňové území České republiky dovezeného, se částka
„0,33 Kč“ nahrazuje částkou „0,40 Kč“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr financí:

Ing. Kalousek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2010,

kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady),

ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Minis-
terstvem financí stanoví podle § 37j odst. 5 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb.:

Čl. I

Bod 10 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elek-
troodpady a o bližších podmínkách financování naklá-
dání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními
a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb., zní:

„10. Kadmium ve světelných diodách (LED) II–VI
konvertujících barvu (<10 μg Cd/mm2 plochy emitující
světlo) pro použití v systémech polovodičového osvět-
lení nebo vizualizace do 1. července 2014.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2010.

Ministr:

Mgr. Drobil v. r.
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