
Ročník 2010

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 64 Rozeslána dne 16. června 2010 Cena Kč 48,–

O B S A H :

183. Zákon kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb.,
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti
tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

184. Nař ízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při
povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010

185. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

186. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

187. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

188. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

189. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

190. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy

191. Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty první zákona č. 328/
/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007

192. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

193. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně



183

ZÁKON

ze dne 18. května 2010,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,

občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky,
ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu

Čl. I

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona
č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. § 7a včetně nadpisu zní:

„§ 7a

Povinnosti vlastníka nebo provozovatele
sportovního zařízení

(1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlast-
ník“) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít spor-
tovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále
jen „provozovatel“) jsou povinni, je-li to nezbytné pro
bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, při-
jmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu
sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád,
ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména
pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně
vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním
zařízení.

(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve
sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem
a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo pro-
vozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou
vlastník a provozovatel povinni dát podnět k přerušení
nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku

a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii
České republiky.

(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závaž-
nému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v dů-
sledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil
veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Po-
licie České republiky, náleží Policii České republiky
náhrada vynaložených nákladů.“.

2. V § 7b odst. 1 se za slovo „vlastník“ vkládají
slova „nebo provozovatel“.

3. V § 7b odst. 2 se za slova „žádosti vlastníka“
vkládají slova „nebo provozovatele“ a za slova „pokud
vlastník“ se vkládají slova „nebo provozovatel“.

4. V § 7c odst. 2 se za slovo „vlastníka“ vkládají
slova „nebo provozovatele“.

5. V § 7d odst. 1 se v návětí slova „jako vlastník“
vkládají slova „nebo jako provozovatel“.

6. V § 7d odst. 1 písmeno b) zní:

„b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět
k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportov-
ního podniku anebo bez zbytečného odkladu ne-
požádá o spolupráci Policii České republiky
nebo“.

7. V § 7e odst. 1 se v návětí za slova „jako vlast-
ník“ vkládají slova „nebo jako provozovatel“.

8. V § 7e odst. 1 písmeno b) zní:

„b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět
k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportov-
ního podniku anebo bez zbytečného odkladu ne-
požádá o spolupráci Policii České republiky,
nebo“.

9. Za § 7f se vkládá nový § 7g, který zní:
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„§ 7g

Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka,
pokud tento převede své povinnosti podle tohoto zá-
kona spojené s uspořádáním sportovního podniku na
provozovatele.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přechodu některých dalších věcí,
práv a závazků České republiky na kraje a obce,

občanská sdružení působící v oblasti
tělovýchovy a sportu

Čl. II

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dal-
ších věcí, práv a závazků České republiky na kraje
a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělový-
chovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně
zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí,
práv a závazků z majetku České republiky, ve znění
zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 211/2003 Sb., zákona
č. 485/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 317/
/2006 Sb. a zákona č. 485/2008 Sb., se mění takto:

V § 15 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve

znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb.,
zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003
Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.
a zákona č. 348/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. g) se slovo „přístroj,“ nahrazuje
slovy „přístroj nebo jiné technické herní zařízení povo-
lené Ministerstvem financí podle jiného právního před-
pisu15),“.

2. V § 10a odst. 1 se za slovo „přístroj“ vkládají
slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Mi-
nisterstvem financí“ a slovo „přístroj.15)“ se nahrazuje
slovy „přístroj nebo jiné technické herní zařízení povo-
lené Ministerstvem financí.“.

3. V § 10a odst. 2 se za slovo „přístroj“ vkládají
slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Mi-
nisterstvem financí“.

4. V § 10a odst. 3 se za slovo „přístroj“ vkládají
slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Mi-
nisterstvem financí“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. června 2010

o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy
při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 16 odst. 4
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.:

§ 1

K záchranným pracím a k likvidaci následků po-
hromy při povodních na území České republiky v ob-
dobí od 18. června 2010 do 31. srpna 2010 se použije
nejvýše 800 vojáků v činné službě.

§ 2

O použití vojáků v činné službé rozhodne podle

územního rozsahu povodní ministr vnitra, primátor
hlavního města Prahy nebo hejtmani příslušných krajů.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně
vojenské techniky, k plnění jejich úkolů podle § 1.

§ 4

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
18. června 2010.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem
31. srpna 2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr vnitra:

Ing. Pecina, MBA, v. r.

Místopředseda vlády a ministr obrany:

MUDr. Barták v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2010

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Ve
Studeném (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálním území Same-
chov. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stra-
nami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vy-
hlášce. Orientační grafické znázornění území národní
přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní rezervace
jsou:

a) přirozené lesní porosty, tvořené přírodními spole-
čenstvy bučin a suťových lesů, včetně vzácných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména
měkkýšů a saprotrofních hub,

b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Posázavské bučiny a které se
nacházejí na území národní přírodní rezervace.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

b) zřizovat myslivecká zařízení včetně slanisek,

c) přikrmovat zvěř, nebo

d) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministryně:

Ing. Bízková v. r.
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2010 Sb.

Sbírka zákonů č. 185 / 2010Strana 2182 Částka 64



Sbírka zákonů č. 185 / 2010Částka 64 Strana 2183



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2010 Sb.

Sbírka zákonů č. 185 / 2010Strana 2184 Částka 64



186

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2010

o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Jeskyně Na Pomezí (dále jen „národní přírodní pa-
mátka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Olomouckého kraje, v katastrálním území Vá-
penná a Dolní Lipová. Hranice národní přírodní pa-
mátky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřad-
nicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katas-
trální1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického
obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak,
jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1
k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území
národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2
k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) komplex jeskyní Na Pomezí se všemi podzemními
a povrchovými krasovými jevy, včetně výplní jes-
kyní a přírodních společenstev v jeskyních,

b) fragmenty květnatých bučin a suťových lesů a luční
společenstva s výskytem vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů,

c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský
hřbet a které se nacházejí na území národní pří-
rodní památky.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny
staveb před jejich dokončením4),

c) provozovat pro veřejnost zpřístupněné části
Jeskyní Na Pomezí, včetně prodejních a jiných
služeb s tím souvisejících,

d) provádět výzkum v jeskyních nebo výzkum pří-
rodních jevů na povrchu, které s jeskyněmi sou-
visejí, jež nezpůsobí změny či poškozování ná-
rodní přírodní památky,

e) vstupovat do veřejnosti nepřístupných jeskyní,

f) provádět geologické práce spojené se zásahem do
zemského povrchu, jež nezpůsobí změny či po-
škozování národní přírodní památky,

Sbírka zákonů č. 186 / 2010Částka 64 Strana 2185
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g) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
nebo

h) přikrmovat zvěř.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministryně:

Ing. Bízková v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2010

o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kaňk
(dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálním území Sedlec
u Kutné Hory. Hranice národní přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi sy-
stému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Se-
znam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak,
jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území
národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2
k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) geologický profil tvořený horninami svrchní křídy
včetně paleontologické lokality křídových sedi-
mentů s četným výskytem fosilní mořské fauny,

b) teplomilná společenstva širokolistých suchých
trávníků,

c) biotop a populace čistce německého (Stachys ger-
manica).

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití2),

b) skladovat dřevo nebo jiné materiály,

c) přikrmovat zvěř,

d) zřizovat slaniska,

e) provádět výzkum nebo průzkum nebo geologické
práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
jež nezpůsobí změny či poškozování národní pří-
rodní památky,

f) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
nebo

g) tábořit nebo rozdělávat ohně.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministryně:

Ing. Bízková v. r.
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6
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.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 187/2010 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2010

o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zá-
kona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Ruda
(dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálním území Bošilec
a v katastrálním území Horusice. Hranice národní pří-
rodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou
určeny souřadnicemi systému jednotné trigonome-
trické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geo-
metrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační gra-
fické znázornění území národní přírodní památky je
uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou:

a) slatinné a přechodové rašeliniště s četnými vod-
ními plochami a podmáčené rašelinné louky, tvo-
řící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů,

b) biotopy a populace srpnatky fermežové (Drepa-
nocladus vernicosus), hlízovce Loeselova (Liparis
loeselii) a ostřice šlahounovité (Carex chordor-
rhiza),

c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Ruda a které se nacházejí na
území národní přírodní památky.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody lze v národní přírodní památce
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu

jejich využití3),
b) skladovat dřevo nebo jiné materiály,

c) zřizovat nová myslivecká zařízení včetně slanisek,
d) přikrmovat zvěř,
e) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

nebo

f) měnit stávající vodní režim, nejedná-li se o manipu-
laci s vodní hladinou na Horusickém rybníce
v souladu s platným manipulačním řádem.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministryně:

Ing. Bízková v. r.
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.

2) Příloha č. 178 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
nařízení vlády č. 371/2009 Sb.

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6
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.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) a § 90 odst. 5 zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/
/2004 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008
Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky
č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky
č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky
č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky
č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vyhlášky
č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 175/2006 Sb., vyhlášky
č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb., vyhlášky
č. 141/2007 Sb., vyhlášky č. 267/2007 Sb., vyhlášky
č. 60/2008 Sb., vyhlášky č. 75/2008 Sb., vyhlášky
č. 30/2009 Sb. a vyhlášky č. 262/2009 Sb., se slova „Bílá

Strž KT Hamry, Hojsova Stráž Výnos MK ČSR
č. 18 355/72 (29. 12. 1972), Ruda CB, TA Bošilec, Ho-
rusice +Výnos MŠVU č. 147.037/50 (11. 5. 1950)
a vyhláška OÚ Č. Budějovice (30. 12. 1991), Ve Stude-
ném BN Samechov Výnos MŠANO č. 27.921/35
(9. 3. 1935), Velká niva PT Volary Výnos MK ČSR
č. 14.505/89 (21. 12. 1989), Jeskyně Na Pomezí SU
Vápenná Vyhláška Sm KNV (25. 5. 1965), Kaňk KH
Sedlec Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933),
Rečkov MB Nová Ves u Bakova +Vyhláška MŠVU
č. 111.337/49 (17. 8. 1949), Křížová cesta NA Dolní
Adršpach +Výnos MK č. 55.768/55 (5. 3. 1956), Ostaš
NA Žďár +Výnos MK č. 55.768/55 (4. 7. 1956),
Prácheň KT Velké Hydčice +Vyhláška MŠO
č. II-3-155-1-1/7/53 (8. 6. 1953)“ zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministryně:

Ing. Bízková v. r.

Sbírka zákonů č. 189 / 2010Částka 64 Strana 2197



190

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2010,

kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, a § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění zákona č. 147/1970 Sb., zá-
kona č. 125/1973 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona
č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona
č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/
/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992
Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zá-
kona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona
č. 71/2006 Sb.:

§ 1

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. 147.037/50-IV/1 o zřízení přírodní rezervace
Ruda ze dne 11. 5. 1950.

2. Vyhláška Okresního národního výboru v Šum-
perku o zřízení chráněného přírodního výtvoru
Jeskyně Na Pomezí ze dne 25. 5. 1965.

3. Výnos Ministerstva školství a národní osvěty
č. 27.921/35 o zřízení přírodní rezervace Ve Stude-
ném ze dne 9. 3. 1935.

4. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18 355/72 o zří-
zení státní přírodní rezervace Bílá strž ze dne
29. 12. 1972.

5. Článek 1 odst. 4 vyhlášky Okresního úřadu v Čes-
kých Budějovicích o zřízení chráněných přírodních
výtvorů ochrany přírody ze dne 30. 12. 1991.

6. Příloha č. IX výnosu Ministerstva kultury ČSR
č. 14.505/89-SOP ze dne 21. 12. 1989.

7. Článek 1 odst. 7 vyhlášky Okresního úřadu v Pra-
chaticích, kterou se určují chráněné přírodní vý-
tvory, ze dne 24. 5. 1989.

8. Vyhláška Okresního úřadu v České Lípě o zřízení
přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz ze dne
22. 12. 1993.

9. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. 1900/1949 Ú. l. II., o zřízení částečné přírodní
reservace „Rečkov“ na katastrálním území Nová
Ves u Bakova (okres Mnichovo Hradiště), ze dne
17. srpna 1949.

10. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 55.768/55
o zřízení státních přírodních rezervací Křížová ces-
ta, Borek, Hejda, Kočičí skály a Ostaš ze dne
4. 7. 1956.

11. Výnos Ministerstva školství a osvěty č. II-3-155-1-
-1/7/53 o zřízení státní přírodní rezervace Prácheň
ze dne 8. 6. 1953.

12. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. 172.890/49-IV/1 o zřízení přírodní rezervace
Mniší hora ze dne 11. 2. 1950.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministryně:

Ing. Bízková v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. června 2010

o uložení Kolektivní smlouvy 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, byla u něj uložena tato Kolektivní smlouva vyššího stupně:

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice uzavřená na období
2010 – 2012 (část A.) a 2010 (část B.) dne 10. 5. 2010 mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících
odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodář-
ství.

Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. června 2010

o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy 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, byl u něj uložen v období od 8. 4. 2010 do 30. 4. 2010 tento Dodatek
č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně:

Dodatek č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2008 – 2010 uzavřený dne 15. 12. 2009 mezi
Odborovým svazem Stavba České republiky, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství
a autoopravárenství Čech a Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.
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