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SBÍRKA ZÁKONŮ
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Částka 142

Rozeslána dne 18. listopadu 2013

Cena Kč 36,–

O B S A H:
360. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech
pojistných smluv insolvenčních správců
361. V y h lá š k a , kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného
362. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.

Sbírka zákonů č. 360 / 2013

Strana 6558

Částka 142

360
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění
a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 39 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve
znění zákona č. 296/2007 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu
pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; pro fyzické osoby, které mají právo vykonávat
funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3
odst. 2 zákona, se stanoví částkou 10 000 000 Kč“.
2. V § 2 odst. 2 se slova „částkou 1 000 000 Kč
násobenou počtem ohlášených společníků“ nahrazují
slovy „jako součet částek, které by byly stanoveny jednotlivým ohlášeným společníkům podle odstavce 1“.

„§ 3
Minimální standardy pojistných smluv
Pojištění se vztahuje na odpovědnost insolvenčního správce za škodu, která je způsobena jeho konáním nebo opomenutím při výkonu funkce insolvenčního správce nebo v souvislosti s ní nebo konáním nebo
opomenutím jeho zaměstnanců při výkonu jeho
funkce, pokud ke konání nebo opomenutí došlo v době
trvání pojištění.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pojistná smlouva, která splňuje podmínky podle
vyhlášky č. 314/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, se po dobu 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky považuje za
pojistnou smlouvu splňující podmínky podle vyhlášky
č. 314/2007 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
Čl. III
„(3) Minimální limit pojistného plnění z pojištění
se stanoví pro jednu pojistnou událost.“.
4. § 3 včetně nadpisu zní:

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.
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361
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2013,
kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 132
odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních:

b) 65 000 Kč, předává-li odsouzeného cizí stát z jiného místa nacházejícího se na území Evropy, a

§1

§2

Paušální částka nákladů, které Česká republika vynaložila v souvislosti s převzetím odsouzeného, který
byl se svým souhlasem převzat z cizího státu k výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého
uznaným cizozemským rozhodnutím, činí

Vyhláška č. 24/2002 Sb., kterou se stanoví paušální
částka nákladů vynaložených státem v souvislosti
s předáním odsouzených, se zrušuje.

a) 5 000 Kč, předává-li odsouzeného cizí stát, se kterým má Česká republika společnou státní hranici,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

c) 150 000 Kč v ostatních případech.

§3

Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.
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362
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 44
odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
zákona č. 59/2003 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/
/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003
Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 1 písm. a) se slovo „vyhledání“
nahrazuje slovem „vyhledávání“.
2. V § 14 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

ným způsobem zraněné drobné zvěře [§ 14
odst. 1 písm. a)] a
2. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování
[§ 14 odst. 1 písm. d)],
b) v honitbě o výměře do 3000 ha
1. nejméně 2 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání drobné zvěře, dohledání drobné zvěře
a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným
způsobem zraněné drobné zvěře [§ 14 odst. 1
písm. a)] a
2. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování
[§ 14 odst. 1 písm. d)],
c) v honitbě o výměře od 3000 ha

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c)
a d).

1. nejméně 3 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání drobné zvěře, dohledání drobné zvěře
a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným
způsobem zraněné drobné zvěře [§ 14 odst. 1
písm. a)] a

3. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „vyhledání a“
zrušují.

2. nejméně 2 psi se zkouškou z výkonu norování
[§ 14 odst. 1 písm. d)].

4. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo „ , nebo“.

(2) Pro honitbu [§ 2 písm. i) zákona], která má
stanoveny jakostní třídy, minimální stavy a normované
stavy spárkaté zvěře [§ 2 písm. l), § 3 odst. 2 a § 29
odst. 3 zákona], se stanoví počty držených psů takto:

„b) vyhledávání spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou
výškou do 55 cm,“.

5. V § 14 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) vyhledáváním – ochota a schopnost psa v určeném
prostoru prohledávat terén a vyhledávat v něm živou zvěř drobnou i spárkatou,“.
6. § 15 včetně nadpisu zní:
„§ 15
Počty psů stanovené pro jednotlivé druhy honiteb
(1) Pro honitbu [§ 2 písm. i) zákona], která má
stanoveny jakostní třídy, minimální stavy a normované
stavy drobné zvěře [§ 2 písm. l), § 3 odst. 2 a § 29
odst. 3 zákona], se stanoví počty držených psů takto:
a) v honitbě o výměře do 1000 ha
1. nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání drobné zvěře, dohledání drobné
zvěře a přinesení usmrcené, postřelené nebo ji-

a) v honitbě o výměře do 1000 ha
1. nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a výkonu dosledování
usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem
zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)
a c)] nebo nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu
vyhledávání spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1
písm. b)] a nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo
jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14
odst. 1 písm. c)] a
2. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování
[§ 14 odst. 1 písm. d)],
b) v honitbě o výměře do 3000 ha
1. nejméně 2 psi se zkouškami z výkonu vyhledá-
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vání spárkaté zvěře a výkonu dosledování
usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem
zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)
a c)] nebo nejméně 2 psi se zkouškami z výkonu
vyhledávání spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1
písm. b)] a nejméně 2 psi se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo
jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14
odst. 1 písm. c)] a
2. nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování
[§ 14 odst. 1 písm. d)],
c) v honitbě o výměře od 3000 ha
1. nejméně 3 psi se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté zvěře a výkonu dosledování
usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem
zraněné spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)
a c)] nebo nejméně 3 psi se zkouškami z výkonu
vyhledávání spárkaté zvěře [§ 14 odst. 1
písm. b)] a nejméně 3 psi se zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo
jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře [§ 14
odst. 1 písm. c)] a
2. nejméně 2 psi se zkouškou z výkonu norování
[§ 14 odst. 1 písm. d)].
(3) V případě, že honitba má stanoveny jakostní
třídy, minimální stavy a normované stavy jak drobné,
tak spárkaté zvěře (odstavce 1 a 2), se počet držených psů se zkouškou z výkonu norování [§ 14 odst. 1
písm. d)] stanoví takto:
a) v honitbě o výměře do 3000 ha nejméně 1 pes,
b) v honitbě o výměře od 3000 ha nejméně 2 psi.
(4) V případě, že honitba [§ 2 písm. i) zákona]
nemá stanovenu jakostní třídu, minimální stav a normovaný stav drobné zvěře nebo spárkaté zvěře, stanoví se
pro všechny výměry honitby počet držených psů takto:
a) nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené
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nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře [§ 14
odst. 1 písm. a)],
b) nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání
spárkaté zvěře a výkonu dosledování usmrcené,
postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté
zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b) a c)] nebo nejméně
1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté
zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)] a nejméně 1 pes se
zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté
zvěře [§ 14 odst. 1 písm. c)] a
c) nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování
[§ 14 odst. 1 písm. d)].
(5) Pro oboru [§ 2 písm. j) zákona] se počet psů
stanoví takto:
a) nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání
spárkaté zvěře a výkonu dosledování usmrcené,
postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté
zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b) a c)] nebo nejméně
1 pes se zkouškami z výkonu vyhledávání spárkaté
zvěře [§ 14 odst. 1 písm. b)] a nejméně 1 pes se
zkouškami z výkonu dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté
zvěře [§ 14 odst. 1 písm. c)] a
b) nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování
[§ 14 odst. 1 písm. d)].“.
7. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Věta první neplatí v případě všestranných zkoušek
loveckých psů, jimiž lze současně získat loveckou upotřebitelnost podle § 14 odst. 1 písm. a) a § 14 odst. 1
písm. c) (dále jen „všestranné zkoušky“). V případě podle věty druhé postačí, aby ten, kdo chce být rozhodčím pro všestranné zkoušky, prokázal, že vycvičil
a předvedl na všestranných zkouškách alespoň dva
psy, musí však být rozhodčím pro všechny zkoušky,
z nichž jsou všestranné zkoušky složeny.“.
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8. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 244/2002 Sb.
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písm. b) a c) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Psi se zkouškou složenou podle § 14 odst. 1
písm. b) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují
za psy se zkouškou složenou podle § 14 odst. 1

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
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