
PRÍLOHA IV

(Článok 8 § 3)

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu spešnín (RIEx)

Text § 4 sa mení nasledovne:

„§ 4 Spešniny sa musia prepravova� rýchlymi
prostriedkami v lehotách ustanovených medzi-

národnými tarifami. Dodacie lehoty musia by�
vo všetkých prípadoch kratšie než lehoty platné
pod¾a článku 27 Jednotných právnych predpi-
sov.“.
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Ministerstvo vnitra České republiky

vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním
ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky
výnos ze dne 3. května 1991 č. j. P-151/90, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání
občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky
zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie.

Výnos obsahuje seznam zaměstnání občanských pracovníků zařazených v útvarech bezpečnostního
úseku ministerstva vnitra České republiky a v útvarech jím řízených a zaměstnání pracovníků
zařazených v útvarech Sboru požární ochrany, která se pro účely důchodového zabezpečení
zařazují do II. pracovní kategorie.

Výnosem se zrušuje rozkaz ministra vnitra České socialistické republiky č. 13 ze dne 12.
prosince 1978, kterým byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie
pro účely důchodového zabezpečení občanských pracovníků na bezpečnostním úseku ministerstva
vnitra České socialistické republiky (registrován v částce 1/1979 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky a u všech správ Veřejné
bezpečnosti a okresních úřadů v České republice.
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