Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 27

Rozeslána dne 4. dubna 2018

Cena Kč 86,–

O B S A H:
49. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek
50. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
51. V y h l á š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
52. V y h l á š k a o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
53. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů
54. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Sbírka zákonů č. 49 / 2018
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Částka 27

49
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Kocelovické pastviny (dále jen „národní přírodní
památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
s výskytem
a) travinných ekosystémů luk a pastvin a smilkových trávníků,
b) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny hořečku drsného Sturmova (Gentianella
obtusifolia subsp. sturmiana), včetně jeho populace.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihočeského kraje, v katastrálním území Kocelovice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak
jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět změny vodního režimu na pozemcích,
c) povolovat nebo provádět stavby, povolovat
nebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením
anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky
anebo chemické směsi,
e) ukládat věci,
f) rozdělávat ohně,
g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,
i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
j) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
nebo
k) vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České re-

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3

) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Částka 27
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publiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné
správy, vozidel veterinární služby a správce
vodního toku při plnění jejich úkolů a vozidel
potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně.
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§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2018.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2018 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2018 Sb.

Sbírka zákonů č. 50 / 2018
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50
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Pískovna Erika (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) mokřadních a vodních ekosystémů vegetace
parožnatek a makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod,
b) travinných ekosystémů trávníků písčin a mělkých půd,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka
velkého (Triturus cristatus), čolka horského
(Triturus alpestris), ropuchy krátkonohé (Bufo
calamita), rosničky zelené (Hyla arborea) a skokana zeleného (Rana kl. esculenta), včetně jejich
populací,
d) biotopu společenstva vážek (Odonata), včetně
jejich populací,
e) úplného profilu starosedelského souvrství a paleontologických nálezů třetihorní flory.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Karlovarského kraje, v katastrálních územích
Lomnice u Sokolova, Svatava a Týn u Lomnice.
Hranice národní přírodní památky se stanoví uza-

vřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Týn u Lomnice. Hranice ochranného
pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této
vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze
v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
c) provádět odběr písku,
d) provádět odběr paleontologických nálezů z těžební stěny (profilu),
e) povolovat nebo provádět stavby, povolovat
nebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Částka 27

Sbírka zákonů č. 50 / 2018

anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
f) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,
g) tábořit nebo rozdělávat ohně,
h) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
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l) vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné
správy a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně.

i) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,

§3

j) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

Účinnost

k) organizovat nebo pořádat veřejné sportovní, turistické nebo jiné hromadné akce, nebo

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2018.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

3

) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 50/2018 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 50/2018 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 50/2018 Sb.

Sbírka zákonů č. 51 / 2018
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51
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Břehyně – Pecopala (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a) přirozených lesních ekosystémů mokřadních
olšin, bučin, suchých borů, smrčin a rašelinných
lesů,
b) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin
a trávníků písčin a mělkých půd,
c) vodních a mokřadních ekosystémů makrofytní
vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
stojatých vod, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, makrofytní vegetace oligotrofních
jezírek a tůní, vegetace parožnatek, rákosin a vegetace vysokých ostřic a slatinných a přechodových rašelinišť,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
hlízovce Loeselova (Liparis loeselii), měkkyně
bažinné (Hammarbya paludosa), vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) a srpnatky
fermežové (Hamatocaulis vernicosus), včetně
jejich populací,
e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů páchníka hnědého (Osmoderma eremita),
tesaříka alpského (Rosalia alpina) a vážky jas-

noskvrnné (Leucorrhinia pectoralis), včetně jejich populací,
f) pískovcových skalních výchozů v podobě skalních stěn a stupňů, částečně izolovaných skalních bloků až věží s bohatě vytvořeným reliéfem (voštiny, dutiny, obří hrnce, železité inkrustace, převisy) ve složité soustavě erozních roklí
a rozsáhlého ložiska rašeliny slatinného a přechodného typu.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Libereckého kraje, v katastrálních územích
Doksy u Máchova jezera a Hradčany nad Ploučnicí.
Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami,
jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení, opatření nebo jiné úkony podle
jiných právních předpisů,

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2
a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Částka 27

Sbírka zákonů č. 51 / 2018

§3

c) umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti, nebo
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu
obdobného geologického původu.
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Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2018.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2018 Sb.
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Sbírka zákonů č. 51 / 2018
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Sbírka zákonů č. 51 / 2018
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 51/2018 Sb.

Sbírka zákonů č. 52 / 2018

Částka 27
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52
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 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. 21/
/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/
/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/
/2006 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017
Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.,
zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
Čl. I

Čl. II
V příloze II výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. listopadu 1988
č. j. 14.200/88 o prohlášení některých území v České
socialistické republice za chráněná se slova „SPR
„Dolní vinohrádky“, k. ú. Čechovice II v okrese Prostějov; částka 115/1952 Ú. l.“ a slova „SPR
„Plácky“, k. ú. Velké Němčice v okrese Břeclav;
částka 270/1950 Ú. l.“ zrušují.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne
14. listopadu 1950 č. j. 153515/50-IV/1, o zřízení
přírodní reservace „Plácky“.

Výnos Ministerstva kultury České socialistické
republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť se mění
takto:

2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne
29. července 1952 č. 40.540/52-V-VII/5, o zřízení
přírodní rezervace „Dolní Vinohrádky“.

1. V § 1 se položka 3. „pro rezervaci „Břehyně
– Pecopala“ v příloze III“ zrušuje.

Účinnost

2. Příloha III se zrušuje.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2018.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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Sbírka zákonů č. 53 / 2018

Částka 27

53
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. března 2018
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro
období od 1. května 2018 do 30. dubna 2019 částka 29 504 Kč.

Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.

Částka 27

Sbírka zákonů č. 54 / 2018
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54
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. března 2018
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 1
ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2017 – 2018, který byl uzavřen dne 28. 12. 2017 mezi vyšším
odborovým orgánem – Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů –
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po
vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy
klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342.
S obsahem Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách
Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.
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