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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 153

Rozeslána dne 6. prosince 2013

Cena Kč 40,–

O B S A H:
392. V y h lá š k a , kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše
paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
393. V y h lá š k a o seznamech druhů lesních dřevin
394. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů
soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
395. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona
č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
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392
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013,
kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
pro roky 2014 a 2015

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění zákona č. 308/2011 Sb., k provedení § 38b odst. 3
a § 75 odst. 5 veterinárního zákona:

tištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na
ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.
§3
Výše paušální částky nákladů spojených
s prováděním pohraniční veterinární kontroly

§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky
nákladů spojených s

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014
a 2015 je stanovena v příloze této vyhlášky.
§4

a) vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na
ceninovém papíře s ochrannými znaky,
b) prováděním pohraniční veterinární kontroly pro
roky 2014 a 2015.
§2
Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním
veterinárního osvědčení k vývozu
(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.
(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vy-

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 26/2012 Sb., kterou se stanoví výše
paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární
kontroly, se zrušuje.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

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

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření
dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách
zvířat, v platném znění.
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393
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013
o seznamech druhů lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39
odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/
/2013 Sb., k provedení § 2a odst. 5 a § 3 odst. 1:
§1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje
a) seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční
materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, a
b) seznam druhů lesních dřevin, které mohou být
zařazeny do Národního programu2).
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze
dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů
pro služby informační společnosti, v platném znění.
§2
Seznamy druhů lesních dřevin
(1) Seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný,
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být
zařazeny do Národního programu, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

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

1

) Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.

2

) § 2 písm. t) zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných
druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb.
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394
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 29. listopadu 2013
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb. a zákona č. 11/2013 Sb., pro rok 2014 platovou základnu pro soudce
ve výši 64 495,75 Kč.

Ministr:
Ing. Koníček v. r.
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395
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 29. listopadu 2013
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých
dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro rok 2014 platovou základnu
ve výši 58 046,17 Kč.

Ministr:
Ing. Koníček v. r.
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