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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č ESK Á REPUBLI KA
Částka 15

Rozeslána dne 20. února 2008

Cena Kč 22,–

O B S A H:
46. Vy h l ášk a, 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.
47. Vy h l ášk a, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
48. Vy h l ášk a o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
49. Vy h l ášk a o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
50. Vy h l ášk a, 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
51. Sd ě l ení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám
vyššího stupně
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46
VYHL Á ŠKA
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 stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
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.,
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 talentovou 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, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním
listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se konají:
a) přijímací zkoušky, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, 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 vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Liška v. r.
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47
VYHL Á ŠKA
ze dne 31. ledna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Čl. II

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

Účinnost

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

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Liška v. r.
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48
VYHL Á ŠKA
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 cenách výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona
a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona skutečně spotřebovaných a prokázaných v zemědělské prvovýrobě za zdaňovací 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, prokazatelně 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 použitý výrobek.
1

§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 prodeji a náležitosti dokladů jsou stanoveny v § 57 odst. 9
zákona. Stejnopisy dokladů o prodeji musí být podepsány osobou odpovědnou za daňový subjekt za odebrání minerálních olejů.
(3) Spotřeba minerálních olejů, které byly použity
v zemědělské prvovýrobě, se prokazuje účetními doklady podle jiného právního předpisu1). Do měsíčního
přehledu o nákupu, spotřebě minerálních olejů, místě
spotřeby, druhu vykonávané práce a uplatněném nároku 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 minerální oleje, které sám vyrobil, pak evidence, kterou prokazuje1) 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 zemědělských 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.

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na
vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto
výrobků.

§4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách
některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách
vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků.
2. Vyhláška č. 79/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
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§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.
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49
VYHL Á ŠKA
ze dne 4. února 2008
o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
Český báňský úřad stanoví podle § 37 odst. 4 zákona 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 podzemních objektů1) a způsob ověřování jejich bezpečného stavu2).
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hornickou činnost ani na činnost prováděnou hornickým způsobem3).
§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 podzemního objektu; zvláštním druhem prohlídky je prohlídka narušeného podzemního objektu,
b) ostění soubor výztužních prvků sloužících k zajištění světlého průřezu podzemního objektu před
jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k zajištění proti uvolňování a opadávání horniny nebo obdobným 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,
1

b) podzemní objekty nebo jejich části přístupné jen
s doprovodem,
c) podzemní objekty za provozu přístupné jen pracovníkům 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 ostěním z betonu, cihel a jiných trvanlivých materiálů
obdobných vlastností,
b) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním jiným než uvedeným v písmenu a),
c) podzemní objekty zajištěné zcela nebo zčásti dočasným ostěním a podzemní objekty celé nebo
zčásti bez ostění.
§4
Ověřování bezpečného stavu podzemních objektů
(1) Stav podzemních objektů se ověřuje prohlídkami.
(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 objektů5) zpracované podle přílohy č. 1 této vyhlášky.
Pro účely evidence se při první prohlídce provede
zhodnocení míry rizika podzemního objektu podle přílohy 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 vyhotovení založí do dokumentace podzemního objektu

) § 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.
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podle § 8 a v jednom vyhotovení se zašle obvodnímu
báňskému úřadu, v jehož obvodu7) se podzemní objekt
nachází, a orgánu příslušnému k povolení stavby podzemního 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 hlediska stability a účelu podzemního objektu, včetně
lokalizace míst s narušeným ostěním,
b) tvar příčného, případně i podélného profilu podzemního 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 zkontroluje a vyhodnotí korozivní úbytek přístupných ocelových konstrukcí ostění, pokud jsou součástí podzemního 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
7

)
)
9
)
10
)
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a prvků včetně případných uzavíracích hrází ve vztahu
k projektové dokumentaci, popřípadě k dokumentaci
pořízené při předcházející prohlídce narušeného podzemního objektu. Při tom se vychází z dokumentace
skutečného provedení podzemního objektu, která je
součástí kolaudačního rozhodnutí, nebo ze zjednodušené 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 podzemního objektu vypracuje zprávu ten, kdo ji provedl,
a to nejpozději do 14 dnů od ukončení prohlídky. Přílohou zprávy jsou i dílčí zprávy všech specialistů podílejících 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 jednom vyhotovení založí do dokumentace provozovaného podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení se zašle obvodnímu báňskému úřadu7)
a orgánu příslušnému k povolení stavby podzemního
objektu podle jiného právního předpisu8).
(4) Ve zprávě o prohlídce narušeného podzemního objektu odborník uvedený v odstavci 2 navrhne
požadavky na opravu narušeného stavu podzemního
objektu.
(5) Při práci k opětovnému zajištění stability podzemního 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

Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
§ 13 a 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
§ 125 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.
§ 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.
8
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posoudí, zda oprava splnila svůj účel a je-li možné
podzemní objekt dále bezpečně provozovat.

§9
Přechodná ustanovení

§7
Lhůty prohlídek podzemních objektů

(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.

(1) Nestanovuje-li kolaudační rozhodnutí podzemního 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 podzemního objektu je narušen.

(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 báňskému úřadu7).

§8
Dokumentace a záznamy
Dokumentace a záznamy o výsledcích prohlídek
se uchovávají14) nejméně 5 let po ukončení provozu
nebo likvidace podzemního objektu.

§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

14

) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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VYHL Á ŠKA
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 podle § 30 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 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 vyhlášky 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 katastrální 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 jiných 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 poskytnutím prosté kopie požadované listiny za úplatu
stanovenou v příloze č. 7.

(3) Úřad umožňuje bezúplatné nahlížení do katastru na vybrané údaje souboru popisných informací a vybrané údaje souboru geodetických informací prostřednictvím webových aplikací. Úřad umožňuje rovněž bezúplatné 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 transformaci zdrojových dat podle zadaných rozměrů cílového obrazu, polohového umístění a rozměru původního 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 uzavřené s Úřadem podle § 11 odst. 5.“.
3. V § 6 odst. 3 písm. a) se slovo „budov“ nahrazuje 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 vlastnictví, částečný výčet pouze těch parcel a budov“ nahrazují slovy „parcel a staveb nebo jednotek příslušejících 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 veřejné 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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SDĚ L ENÍ
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 republice,
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.

Částka 15

Sbírka zákonů 2008

Strana 787

Strana 788

Sbírka zákonů 2008

Částka 15

08

8 591449 015011
ISSN 121 1 -1 244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2008 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny
3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci –
516 205 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České
Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň:
Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví ,,U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3,
Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: TYPOS, a. s., Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5:
SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky
zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov:
Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22,
tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma,
tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo
nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky
po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO
(právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

