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VYHLÁŠKA

ze dne 28. ledna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,

ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb.,
se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova „první pracovní den“
nahrazují slovy „v pracovním dni“ a za větu první se
vkládá věta „Den konání zkoušky stanoví ředitel
školy.“.

2. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talen-

tovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se
konají v pracovním dni ve druhém úplném kalendářním
týdnu měsíce ledna s 5 pracovními dny. Talentové
zkoušky v konzervatořích v prvním kole přijímacího

řízení se konají od 15. do 31. ledna. Den konání
zkoušky stanoví ředitel školy.“.

3. V § 3 odstavec 5 zní:
„(5) V prvním kole přijímacího řízení do jiné než

denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkrá-
ceného studia pro získání středního vzdělání s výučním
listem a zkráceného studia pro získání středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou se konají:

a) přijímací zkoušky, pokud jsou ředitelem školy sta-
noveny, v pracovním dni v týdnu, který následuje
po týdnu, ve kterém se mohou konat přijímací
zkoušky podle odstavce 3 věty první,

b) talentové zkoušky v pracovním dni v týdnu, který
následuje po týdnu podle odstavce 4.

Den konání zkoušky stanoví ředitel školy.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Liška v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta-
noví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

V § 2 odst. 7 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských
normativech, se číslo „90“ nahrazuje číslem „65“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Liška v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. února 2008

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně
zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 57
odst. 14 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení daně

Nárok na vrácení spotřební daně zaplacené v ce-
nách výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona
a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona skutečně spotřebova-
ných a prokázaných v zemědělské prvovýrobě za zda-
ňovací období podle § 17 zákona se vypočte podle
vzorce:

a) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b)
– motorová nafta

A = B x | C/1000 | x 0,6,

b) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c)
– motorová nafta obsahující metylester řepkového
oleje v souladu s ČSN 65 6508 – směsná motorová
nafta

A = B x | C/1000 | x 0,8,

kde A = nárok na vrácení spotřební daně ve výši
60 % v Kč pro minerální oleje podle
§ 45 odst. 1 písm. b) zákona a ve výši
80 % v Kč pro minerální oleje podle
§ 45 odst. 2 písm. c) zákona,

B = množství minerálních olejů v litrech, proka-
zatelně spotřebovaných za zdaňovací období
podle § 17 zákona,

C = platná sazba spotřební daně podle zákona,
uvedená na dokladu o prodeji (v Kč/1000 l).

Používá-li daňový subjekt jak minerální olej uvedený
v § 45 odst. 1 písm. b) zákona, tak i minerální olej
uvedený v § 45 odst. 2 písm. c) zákona, vypočte se
nárok na vrácení spotřební daně zvlášť za každý pou-
žitý výrobek.

§ 2
Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence

o nákupu a spotřebě minerálních olejů
(1) Evidence, kterou daňový subjekt prokazuje1)

nárok na vrácení spotřební daně, musí obsahovat údaje
o skutečně nakoupeném množství minerálních olejů
a jejich skutečné spotřebě v zemědělské prvovýrobě
za zdaňovací období.

(2) Údaje o množství nakoupených minerálních
olejů se evidují časově podle jednotlivých dokladů o pro-
deji a náležitosti dokladů jsou stanoveny v § 57 odst. 9
zákona. Stejnopisy dokladů o prodeji musí být pode-
psány osobou odpovědnou za daňový subjekt za ode-
brání minerálních olejů.

(3) Spotřeba minerálních olejů, které byly použity
v zemědělské prvovýrobě, se prokazuje účetními do-
klady podle jiného právního předpisu1). Do měsíčního
přehledu o nákupu, spotřebě minerálních olejů, místě
spotřeby, druhu vykonávané práce a uplatněném ná-
roku se uvádí spotřeba souhrnnou položkou, zvlášť
za každý použitý minerální olej uvedený v § 45 odst. 1
písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona.

(4) V případě, kdy daňový subjekt použil mine-
rální oleje, které sám vyrobil, pak evidence, kterou pro-
kazuje1) nárok na vrácení spotřební daně, obsahuje
pouze interní doklady, jejichž náležitosti jsou stanoveny
v § 57 odst. 10 zákona. K daňovému přiznání je třeba
připojit stejnopisy interních dokladů, které musí být
podepsány osobou, která podepsala daňové přiznání.

(5) Přehled o výměře obhospodařovaných země-
dělských pozemků se prokazuje dokladem z evidence
využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů
podle § 57 odst. 6 písm. d) zákona.

§ 3
Přechodné ustanovení

Nárok na vrácení spotřební daně, který vznikl
přede dnem účinnosti této vyhlášky, se uplatňuje podle
dosavadních právních předpisů.
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§ 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu ná-
roku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách
některých minerálních olejů spotřebovaných v ze-
mědělské prvovýrobě, lesních školkách a při ob-
nově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách
vedení dokladů a evidence a o normativech spo-
třeby těchto výrobků.

2. Vyhláška č. 79/2005 Sb., kterou se mění vyhláška

č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na
vrácení spotřební daně zaplacené v cenách někte-
rých minerálních olejů spotřebovaných v zeměděl-
ské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a vý-
chově lesa a o způsobu a podmínkách vedení do-
kladů a evidence a o normativech spotřeby těchto
výrobků.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. února 2008

o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Český báňský úřad stanoví podle § 37 odst. 4 zá-
kona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007
Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví lhůty prohlídek pod-
zemních objektů1) a způsob ověřování jejich bezpeč-
ného stavu2).

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hornickou čin-
nost ani na činnost prováděnou hornickým způso-
bem3).

§ 2
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za
a) prohlídku činnost, kterou se ověřuje bezpečný stav

podzemního objektu, zejména stav jeho ostění
a dodržení požadovaného volného profilu, a kterou
se zjišťují a dokumentují poškozená, popřípadě
deformovaná místa a místa nežádoucích průniků
vody nebo jiných kapalin nebo plynů do podzem-
ního objektu; zvláštním druhem prohlídky je pro-
hlídka narušeného podzemního objektu,

b) ostění soubor výztužních prvků sloužících k zajiš-
tění světlého průřezu podzemního objektu před
jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k zajiště-
ní proti uvolňování a opadávání horniny nebo ob-
dobným vlivům.

§ 3
Rozdělení podzemních objektů

(1) Podzemní objekty se z hlediska možného
vstupu do nich rozdělují takto:

a) podzemní objekty nebo jejich části volně přístupné,

b) podzemní objekty nebo jejich části přístupné jen
s doprovodem,

c) podzemní objekty za provozu přístupné jen pra-
covníkům provozovatele podzemního objektu,

d) podzemní objekty za provozu nepřístupné.

(2) Podle způsobu zajištění ostěním se podzemní
objekty rozdělují takto:

a) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostě-
ním z betonu, cihel a jiných trvanlivých materiálů
obdobných vlastností,

b) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostě-
ním jiným než uvedeným v písmenu a),

c) podzemní objekty zajištěné zcela nebo zčásti do-
časným ostěním a podzemní objekty celé nebo
zčásti bez ostění.

§ 4
Ověřování bezpečného stavu podzemních objektů

(1) Stav podzemních objektů se ověřuje prohlíd-
kami.

(2) Prohlídka se provede na žádost ustanovené
osoby4). K žádosti se přiloží kolaudační rozhodnutí
nebo jiný doklad o povolení užívat podzemní objekt.

(3) O výsledku prohlídky vypracuje zprávu ten,
kdo prohlídku provedl, a to nejpozději do 7 dnů od
ukončení prohlídky. Součástí zprávy jsou identifikační
údaje potřebné pro vedení evidence podzemních ob-
jektů5) zpracované podle přílohy č. 1 této vyhlášky.
Pro účely evidence se při první prohlídce provede
zhodnocení míry rizika podzemního objektu podle pří-
lohy č. 2 této vyhlášky s návrhem, zda má být pro daný
objekt zajištěna báňská záchranná služba6); zhodnocení
se provede též v případě, že došlo k podstatné změně
stavu podzemního objektu nebo ke změně zatřídění
podle § 3 odst. 1. Zpráva o prohlídce se v jednom vy-
hotovení založí do dokumentace podzemního objektu
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1) § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007
Sb.

2) § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
3) § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 37 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
5) § 41 odst. 1 písm. l) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
6) § 7 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.



podle § 8 a v jednom vyhotovení se zašle obvodnímu
báňskému úřadu, v jehož obvodu7) se podzemní objekt
nachází, a orgánu příslušnému k povolení stavby pod-
zemního objektu podle jiného právního předpisu8).

§ 5
Prohlídky podzemních objektů

(1) Při prohlídce bezpečného stavu podzemního
objektu se posuzuje

a) funkčnost, celistvost, popřípadě tuhost ostění z hle-
diska stability a účelu podzemního objektu, včetně
lokalizace míst s narušeným ostěním,

b) tvar příčného, případně i podélného profilu pod-
zemního objektu a jeho případné změny,

c) vliv zabudovaných, popřípadě provozovaných
technologických zařízení na stav ostění,

d) nežádoucí průsak vody do podzemního objektu
a jeho vliv na ostění, způsob odvádění vody vniklé
do podzemního objektu,

e) stav větrání podzemního objektu a jeho vliv na
ostění,

f) stav a těsnost případných uzavíracích hrází,
g) schůdnost a průchodnost používaných cest.

U podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 2
písm. c) se posuzuje také soudržnost horniny a riziko
samovolného opadávání horniny.

(2) Při prohlídce se ověřují, doplňují, popřípadě
upravují identifikační údaje o podzemním objektu
a hodnocení míry rizika podzemního objektu.

(3) Nejpozději při každé třetí prohlídce se zkon-
troluje a vyhodnotí korozivní úbytek přístupných oce-
lových konstrukcí ostění, pokud jsou součástí podzem-
ního objektu a jsou vystaveny účinkům vlhkosti nebo
agresivních látek.

§ 6
Prohlídky narušených podzemních objektů

(1) Při prohlídce narušeného podzemního objektu
se posuzuje stav narušeného nebo deformovaného
ostění podzemního objektu, stavebních konstrukcí

a prvků včetně případných uzavíracích hrází ve vztahu
k projektové dokumentaci, popřípadě k dokumentaci
pořízené při předcházející prohlídce narušeného pod-
zemního objektu. Při tom se vychází z dokumentace
skutečného provedení podzemního objektu, která je
součástí kolaudačního rozhodnutí, nebo ze zjednodu-
šené dokumentace9), popřípadě dokumentace, která
byla zhotovena po předchozí opravě podle odstavce 6;
není-li dokumentace, vychází se z účelu, pro který má
podzemní objekt sloužit.

(2) Prohlídku narušeného podzemního objektu
provádí osoba s odbornou způsobilostí závodního dolu
nebo závodního nebo báňského projektanta10) nebo
autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby nebo
statika a dynamika staveb nebo geotechnika11) (dále
jen „odborník“).

(3) O výsledku prohlídky narušeného podzem-
ního objektu vypracuje zprávu ten, kdo ji provedl,
a to nejpozději do 14 dnů od ukončení prohlídky. Pří-
lohou zprávy jsou i dílčí zprávy všech specialistů po-
dílejících se na této prohlídce, výsledky provedených
měření včetně jejich vyhodnocení a obrazová a měřická
dokumentace zhotovená v rámci prohlídky. Zpráva
o prohlídce narušeného podzemního objektu se v jed-
nom vyhotovení založí do dokumentace provozova-
ného podzemního objektu podle § 8 a v jednom vy-
hotovení se zašle obvodnímu báňskému úřadu7)
a orgánu příslušnému k povolení stavby podzemního
objektu podle jiného právního předpisu8).

(4) Ve zprávě o prohlídce narušeného podzem-
ního objektu odborník uvedený v odstavci 2 navrhne
požadavky na opravu narušeného stavu podzemního
objektu.

(5) Při práci k opětovnému zajištění stability pod-
zemního objektu12) se postupuje podle jiných právních
předpisů13).

(6) Po provedení opravy narušeného, popřípadě
deformovaného ostění se zdokumentuje stav ostění
v předmětném úseku a odborník uvedený v odstavci 2

Sbírka zákonů č. 49 / 2008Částka 15 Strana 779

7) Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
8) § 13 a 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
9) § 125 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.

10) § 2 odst. 1 písm. a), c) a e) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.

11) § 5 odst. 3 písm. b), g) a i) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

12) § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) Například vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu

při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.



posoudí, zda oprava splnila svůj účel a je-li možné
podzemní objekt dále bezpečně provozovat.

§ 7
Lhůty prohlídek podzemních objektů

(1) Nestanovuje-li kolaudační rozhodnutí pod-
zemního objektu jinak, nesmí být lhůty od poslední
provedené prohlídky delší, než stanovuje příloha č. 3
této vyhlášky.

(2) Prohlídky podzemních objektů se provádějí
podle harmonogramu vypracovaného ustanovenou
osobou.

(3) Prohlídka narušeného podzemního objektu se
provede bezodkladně po zjištění, že bezpečný stav pod-
zemního objektu je narušen.

§ 8
Dokumentace a záznamy

Dokumentace a záznamy o výsledcích prohlídek
se uchovávají14) nejméně 5 let po ukončení provozu
nebo likvidace podzemního objektu.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Ustanovená osoba požádá o provedení první
prohlídky podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 1
písm. a) až c) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky. U podzemního objektu uvedeného v § 3
odst. 1 písm. d) požádá ustanovená osoba o provedení
první prohlídky ve lhůtě dvou měsíců před termínem
nejbližší prohlídky uvedeným v projektové, popřípadě
provozní dokumentaci podzemního objektu, nejpozději
však do 31. prosince 2016.

(2) Identifikační údaje uvedené v přílohách č. 1
a 2 o podzemních objektech uvedených v § 3 odst. 1
písm. d) zašle ustanovená osoba ve lhůtě 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky obvodnímu báň-
skému úřadu7).

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Předseda:

prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2008 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 8. února 2008,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky,

ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví po-
dle § 30 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zá-
kon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/
/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů
z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhláš-
ky č. 460/2003 Sb., vyhlášky č. 345/2004 Sb., vyhlášky
č. 44/2005 Sb. a vyhlášky č. 457/2006 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova „ , s výjimkou údajů
podle § 6 odst. 3 písm. a) a b), § 9 a § 11 odst. 3, které
poskytují z území celé České republiky, a s výjimkou
údajů podle § 10“ zrušují a na konci odstavce 1 se
doplňují věty „Údaje podle § 6 odst. 3 písm. a) a b)
a údaje podle písm. c), pokud se jedná o katastrál-
ní mapu v digitální formě9b), a dále údaje podle § 9
a § 11 odst. 3 poskytují katastrální pracoviště z území
celé České republiky.“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

„9b) § 16 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se
provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a ji-
ných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (katastrální vyhláška).“.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5
Nahlížení do katastru

a poskytování ústních informací

(1) Katastrální úřad umožňuje v úřední době
a v prostorách k tomu určených bezúplatně nahlížet
do katastru nebo o údajích katastru poskytuje ústní
informace, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Nahlížení do sbírky listin se uskutečňuje po-
skytnutím prosté kopie požadované listiny za úplatu
stanovenou v příloze č. 7.

(3) Úřad umožňuje bezúplatné nahlížení do katas-
tru na vybrané údaje souboru popisných informací a vy-
brané údaje souboru geodetických informací prostřed-
nictvím webových aplikací. Úřad umožňuje rovněž bez-
úplatné nahlížení na rastrový obraz katastrální mapy
formou webových mapových služeb, která poskytuje
rastrovou reprezentaci zdrojových grafických dat pro
jejich prohlížení prostřednictvím internetu, umožňuje
provést výběr zobrazovaných vrstev a zajišťuje trans-
formaci zdrojových dat podle zadaných rozměrů cílo-
vého obrazu, polohového umístění a rozměru původ-
ního zájmového území. Rastrový obraz katastrální
mapy mohou poskytovat prostřednictvím webových
mapových služeb dále osoby, se kterými bylo sjednáno
oprávnění šířit údaje katastru na základě smlouvy uza-
vřené s Úřadem podle § 11 odst. 5.“.

3. V § 6 odst. 3 písm. a) se slovo „budov“ na-
hrazuje slovem „staveb“ a slovo „jiného“ se nahrazuje
slovem „dalšího“.

4. V § 6 odst. 4 větě třetí se slova „parcel a budov
nebo jednotek příslušejících k jednomu číslu listu vlast-
nictví, částečný výčet pouze těch parcel a budov“ na-
hrazují slovy „parcel a staveb nebo jednotek příslušejí-
cích k jednomu listu vlastnictví, částečný výčet pouze
těch parcel a staveb“.

5. V § 8 odst. 1 se slova „prostředky výpočetní
techniky a nevyhotovují se z nich kopie s povahou ve-
řejné listiny podle § 6“ nahrazují slovy „v elektronické
podobě“.

6. V § 10 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy
se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.“.

7. V příloze č. 1 ve specifikaci položky 107 se
slova „§ 16 vyhlášky č. 190/1996 Sb.“ nahrazují slovy
„§ 19 a § 20 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 26/2007
Sb.“.

8. V příloze č. 2 se poznámka písmeno a) zrušuje.

Dosavadní poznámky písmena b) až f) se označují jako
poznámky písmena a) až e).

9. V příloze č. 3 se ve specifikaci položky 306
slovo „budovách“ nahrazuje slovem „stavbách“.
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10. V příloze č. 3 se položka 314 zrušuje a za
položku 315 se doplňují nové položky 316 až 319, které
znějí:
,,

316 Kopie katastrální mapy stránka 50 Kč

317 Seznam vodních děl stránka 50 Kč

318 Evidence práv pro osobu stránka 50 Kč

319 Geodetické údaje o bodech PPBP stránka 50 Kč

“.

11. Za přílohu č. 6 se doplňuje nová příloha č. 7,
která včetně nadpisu a poznámky zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Poskytování informací ze sbírky listin (§ 5 odst. 2)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ

735 Prostá kopie listiny ze sbírky listin stránka formátu A4 20 Kč

Poznámka:
Státním orgánům a státním fondům se prostá kopie ze sbírky listin poskytuje bezúplatně.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Předseda:

Ing. Večeře v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. února 2008

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 1. 2008 do 31. 1. 2008:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 18. 12. 2007 mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky
a
Zemědělským svazem České republiky,
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 13. 12. 2007 mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České repu-
blice,
Česko-moravským odborovým sdružením
a
Svazem průmyslu papíru a celulózy.

3. Dodatek č. 4 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený dne 31. 12. 2007 mezi
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.

4. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený dne 29. 1. 2008 mezi
Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – Společenstvem těžařů ČR.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.
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