Ročník 2008

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č ESK Á REPUBLI KA
Částka 22

Rozeslána dne 29. února 2008

Cena Kč 35,–

O B S A H:
66. Z á kon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
67. N a ř í zení v lády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
68. N a ř í zení v lády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst
a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
69. Vy h l ášk a, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování,
výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.
70. Vy h l ášk a, kterou se mění vyhláška č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné
veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově
péče o válečné veterány nepožaduje
71. Vy h l ášk a, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů
72. Vy h l ášk a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
73. Vy h l ášk a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
74. Vy h l ášk a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
75. Vy h l ášk a kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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66
ZÁK O N
ze dne 29. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/
/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004
Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona
č. 261/2007 Sb., se mění takto:

„(3) Právnické osobě nebo podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo
vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská
část uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.“.
3. V § 29 odstavec 4 zní:
„(4) Právnické osobě nebo podnikateli, kteří při
výkonu své podnikatelské činnosti znečistí veřejné prostranství, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak
naruší vzhled městské části, může městská část uložit
pokutu až do výše 1 000 000 Kč.“.
4. V § 35 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) honebních společenstev.“.

1. V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) Fyzické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a naruší tím
vzhled městské části, může městská část uložit pokutu
až do výše 100 000 Kč.“.
2. V § 29 odstavec 3 zní:

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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67
NAŘÍZEN Í V L Á DY
ze dne 23. ledna 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu
a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů,
ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
Vláda nařizuje podle § 39 zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 171/2007
Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7 zákona
o podpoře výzkumu a vývoje:
Čl. I
Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení
vlády č. 28/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavce 6 a 7 znějí:
„(6) Úhradu poplatku za účast České republiky
v mezinárodním programu výzkumu a vývoje nebo
poplatku za členství v mezinárodní organizaci výzkumu
a vývoje provede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) nebo příslušný poskytovatel způsobem stanoveným v dokumentu zakládajícím účast České republiky v příslušném mezinárodním
programu výzkumu a vývoje nebo v příslušném dokumentu zakládajícím členství v mezinárodní organizaci
výzkumu a vývoje.
(7) Institucionální podpora na úhradu finančního
podílu z prostředků České republiky na projekt mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji podle § 4
odst. 5 písm. c) zákona se poskytuje na základě žádosti
uchazeče vybraného v souladu s pravidly příslušného
programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji,
obsahující vždy
a) základní identifikační údaje o uchazeči, kterými
jsou,
1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození a adresa místa
trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá
uchazeč na území České republiky místo trvalého pobytu, popřípadě i adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu
nebo bydliště; je-li tato osoba podnikatelem,
také případný dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této
osobě nebo jí provozovanému druhu podni-

kání, identifikační číslo a adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání,
2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firma
nebo název, právní forma, adresa sídla, popřípadě i adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
nebo obdobný údaj; u právnické osoby, která
nemůže mít identifikační číslo, také stát, ve kterém je registrována,
3. jde-li o organizační složku České republiky
nebo územního samosprávného celku, její název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa
sídla,
b) jde-li o právnickou osobu nebo organizační složku
České republiky nebo územního samosprávného
celku, také údaje o případné organizační složce,
vnitřní organizační jednotce nebo součásti uchazeče, pověřené na základě zvláštního právního
předpisu, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo
jiného dokladu o zřízení či založení uskutečňováním výkonu práv a povinností souvisejících s řešením projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji nebo jeho části, pokud existuje,
c) doklad, popřípadě doklady, o přijetí uchazečova
projektu výzkumu a vývoje k řešení v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a o výši finančního podílu České republiky,
který je možné hradit z veřejných prostředků;
není-li uvedený doklad vyhotoven v českém nebo
anglickém jazyce, popřípadě v jiném jazyce stanoveném příslušným poskytovatelem, také úředně
ověřený překlad uvedeného dokladu do českého
nebo anglického jazyka,
d) podpis uchazeče, jde-li o fyzickou osobu, jinak
podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.“.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Je-li doklad uvedený v odstavci 7 písm. c)
vydáván poskytovatelem příslušným rozhodnout o institucionální podpoře podle § 4 odst. 5 písm. c) a § 7
odst. 5 zákona, který uchazeče v souladu s pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji sám vybral, odstavec 7 písm. c) se na
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Čl. II
Účinnost

takového uchazeče nepoužije a poskytovatel si zjistí
údaje vyplývající z dokladu uvedeného v odstavci 7
písm. c) ze své úřední evidence.“.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. RNDr. Bursík v. r.
místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Liška v. r.
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68
NAŘÍZEN Í V L Á DY
ze dne 4. února 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových
pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/
/2004 Sb., o zaměstnanosti:
Čl. I
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné
podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci
investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/
/2004 Sb. a nařízení vlády č. 338/2006 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:
„(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních
pobídek činí 50 000 Kč na jedno nové pracovní místo
zřízené v územní oblasti1) s mírou nezaměstnanosti
nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice.

1

) § 111 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „ve výši průměrné míry
nezaměstnanosti v České republice“ nahrazují slovy
„o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti
v České republice,“.
Čl. II
Výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 nařízení
vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení, se vztahuje na záměry získat
investiční pobídky, podané přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
v z. RNDr. Bursík v. r.
místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
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69
VYHL Á ŠKA
ze dne 21. února 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování
bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování
ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
Čl. I
Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních
náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. e) se slova „ve vojenské škole
letová činnost prováděná u leteckého útvaru nebo v letecké školní základně za účelem přípravy vojáků, kteří
se připravují ve studijním oboru pilot vojenského letadla k výkonu služby studiem“ nahrazují slovy „letová
činnost prováděná u leteckého útvaru za účelem přípravy vojáků k výkonu funkce výkonného letce“.
2. V § 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:
„f) zahraniční operací operace mimo území České republiky, ve které voják plní úkoly v rámci jednotky
mnohonárodních sil, včetně operací mezinárodních vládních organizací,
g) prostorem nasazení geograficky vymezený prostor
zahraniční operace,
h) vysláním výkon služby vojáka v zahraniční operaci,
který začíná dnem opuštění území České republiky
nebo místa, v němž je dislokováno zahraniční pracoviště nebo působiště, ze kterého je voják odvelen, a končí dnem návratu ze zahraniční operace na
území České republiky nebo na místo, v němž je
dislokováno jeho zahraniční pracoviště nebo působiště.“.
3. V § 2 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3,
který zní:
„(3) Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování v zahraniční operaci podle odstavce 1 nebo rozhodne-li
o tom služební orgán, vyplácí se stravné jako při zahraniční služební cestě s výjimkou případu, kdy voják
k zabezpečení své činnosti dostává stravné od mezinárodní vládní organizace.“.
4. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „který studuje ve

vojenské škole ve studijním oboru pilota vojenského
letadla“ nahrazují slovy „který se připravuje k výkonu
funkce výkonného letce“.
5. V § 4 odst. 1 se na konci písmene f) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) vojákovi odvelenému do zahraniční operace, pokud k zabezpečení své činnosti nedostává stravné
od mezinárodní vládní organizace, a to po dobu
vyslání. Stravné se zabezpečuje i v případě uvedeném v § 5 odst. 1 písm. b), pokud je voják v prostoru nasazení.“.
6. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „dovolené“
vkládají slova „ , volna uděleného za nepřetržitý vojenský výcvik“.
7. V § 5 odst. 1 písm. e) se za slovo „mateřské“
vkládají slova „a rodičovské“.
8. V § 7 písm. b) se slova „studujícímu ve vojenské škole“ nahrazují slovy „připravujícímu se k výkonu
funkce výkonného letce“.
9. V § 7 písm. c) se slova „úkolů v jednotkách
mnohonárodních ozbrojených sil“ nahrazují slovy „služebních úkolů v zahraniční operaci nebo plní služební
úkoly v zahraniční operaci“.
10. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Finanční hodnota stravní dávky pro vojáka
v zahraniční operaci se stanoví v závislosti na vývoji
obchodních cen potravin v prostoru nasazení.“.
11. V § 14 odstavec 8 zní:
„(8) Vojákovi, který se připravuje pro výkon
služby studiem ve školách a kurzech v zahraničí nebo
je odvelen do zahraničí, a vojákovi, který je vyslán
k plnění služebních úkolů v zahraniční operaci, se poskytuje vojenská výstroj pro působení v zahraničí. Po
ukončení vyslání se vojákovi poskytuje vojenská výstroj
podle odstavce 1, pokud mu při povolání do služebního
poměru nebyla vydána základní nebo zmenšená základní výbava.“.
12. V § 15 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b zní:
„(1) Vojenská výstroj do vlastnictví se zabezpe-
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čuje za každý celý kalendářní měsíc, po který měl voják
nárok na plat nebo náhradu ve výši platu3a) anebo nemocenské3b), a to zpětně. Nárok vojáka na zabezpečení
vojenské výstroje vzniká i v případě, že do tohoto období spadají dny dočasné neschopnosti ke službě pro
nemoc nebo úraz, kdy se vojákovi ze zákona náhrada ve
výši platu neposkytuje. Vojenskou výstroj lze poskytnout jednorázově za kalendářní rok3a).
3a
3b

) § 68 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
) Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených
silách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.“.

13. V § 16 odstavec 3 zní:
„(3) Jednorázová náhrada v penězích se vojákovi
vyplácí v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vojákovi nárok na poskytnutí náhrady v penězích vznikl.“.
14. V § 16 se 3 doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:
„(4) Příslušníkům Vojenského zpravodajství se
vyplácí náhrada v penězích za používání občanského
oděvu v souvislosti s plněním specifických úkolů Vojenského zpravodajství. Ředitel Vojenského zpravodajství každoročně vydává seznam systemizovaných míst,
u kterých je vyplácena náhrada v penězích za používání
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občanského oděvu ke služebním účelům. Tato náhrada
se vyplácí vojákovi zpětně vždy za každý uplynulý kalendářní rok. Nebyl-li příslušník Vojenského zpravodajství zařazen na uvedeném systemizovaném místě po
celý kalendářní rok nebo došlo-li v průběhu kalendářního roku ke změně jeho zařazení, vyplácí se za dané
kalendářní měsíce poměrná část náhrady.
(5) Příslušníkům Vojenské policie se vyplácí náhrada v penězích za používání občanského oděvu
k plnění specifických úkolů Vojenské policie. Náčelník
Vojenské policie každoročně vydává seznam systemizovaných míst, u kterých je vyplácena náhrada v penězích
za používání občanského oděvu ke služebním účelům.
Tato náhrada se vyplácí vojákovi zpětně vždy za každý
uplynulý kalendářní rok. Nebyl-li příslušník Vojenské
policie zařazen na uvedeném systemizovaném místě
po celý kalendářní rok nebo došlo-li v průběhu kalendářního roku ke změně jeho zařazení, vyplácí se za dané
kalendářní měsíce poměrná část náhrady.“.
15. V § 18 se slova „v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil“ nahrazují slovy „k plnění služebních úkolů v zahraniční operaci“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.

Sbírka zákonů č. 70 / 2008
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Částka 22

70
VYHL Á ŠKA
ze dne 21. února 2008,
kterou se mění vyhláška č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova
péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech,
kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje
Ministerstvo obrany stanoví podle § 6 odst. 3 a § 7
odst. 1 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech:

4. V § 2 odst. 3 se slova „odstavce 1 písm. b)“
nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a)“.

Čl. I

5. V § 2 odst. 4 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

Vyhláška č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení
vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány,
úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt
v domově péče o válečné veterány nepožaduje, se mění
takto:
1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 2 zní:
„(1) Za pobyt v domově hradí veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) podíl nákladů2)
za bydlení, služby s pobytem spojené a stravu (dále jen
„úhrada nákladů“). Službami s pobytem spojenými jsou
spotřeba energií, spotřeba teplé a studené vody, úklid,
praní a vaření.
2

) § 6 odst. 2 věta druhá zákona č. 170/2002 Sb., o válečných
veteránech.“.

2. Poznámky pod čarou č. 3 až 5 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.
3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Není-li dále stanoveno jinak, činí výše úhrady
nákladů na jednu osobu denně:
a) 85 Kč celkem za poskytnuté bydlení,
b) 70 Kč za služby spojené s pobytem,
c) 85 Kč za celodenní stravu, která zahrnuje snídani,
oběd a večeři.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3
až 6.

6. Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
ve znění pozdějších předpisů.“.

7. Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují, a to
včetně odkazů na tyto poznámky.
8. V § 3 odst. 1 se za slovo „předem“ vkládá
slovo „písemně“ a na konci věty se slova „nezbytné
služby“ nahrazují slovy „služby s pobytem spojené“.
9. V § 3 odst. 3 se za slovo „předem“ vkládá
slovo „písemně“.
10. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo
domov kratší dobu než kalendářní den během dne bezprostředně předcházejícímu dni pobytu mimo domov
nebo dne následujícího po tomto dni, anebo jde-li o pobyt mimo domov, který započne v průběhu kalendářního dne, trvá do následujícího kalendářního a skončí
v průběhu tohoto kalendářního dne, vrátí domov za
předem odhlášenou stravu poměrnou část zaplacené
úhrady nákladů ve výši odpovídající počtu a druhu neodebraných jídel. Náhrada zaplacené úhrady může být
po dohodě s veteránem, jeho manželkou nebo družkou
(manželem nebo druhem) poskytnuta ve formě potravin v hodnotě odpovídající počtu a druhu neodebraných jídel.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.

Sbírka zákonů č. 71 / 2008

Částka 22
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71
VYHL Á ŠKA
ze dne 19. února 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé
postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona
č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9 a § 9 odst. 1
a 2 zákona:

značky prvotního EHS ověření doplňuje následujícím
označením pro Českou republiku:

Čl. I
Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění
vyhlášky č. 260/2003 Sb. a vyhlášky č. 509/2004 Sb., se
mění takto:

3. V příloze č. 2 bodě 3.2.2 se příklad grafické
podoby značky prvotního EHS ověření nahrazuje následujícím příkladem:

1. Poznámka pod čarou č. 1a zní:
„1a) Směrnice Rady č. 71/316/EHS ze dne 26. července 1971
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody
metrologické kontroly.
Směrnice Rady č. 83/575/EHS ze dne 26. října 1983, kterou se mění směrnice 71/316/EHS ze dne 26. července
1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro
metody metrologické kontroly.
Směrnice Rady č. 87/355/EHS ze dne 25. června 1987,
kterou se mění směrnice 71/316/EHS ze dne 26. července
1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro
metody metrologické kontroly.
Směrnice Rady č. 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988,
kterou se mění několik směrnic o sbližování právních předpisů členských států obsahujících ustanovení o zveřejňování
atestů a certifikátů v Úředním věstníku Evropských společenství.
Směrnice Komise 2007/13/EHS ze dne 7. března 2007,
kterou se mění příloha II směrnice Rady č. 71/316/EHS
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody
metrologické kontroly.“.

2. V příloze č. 2 bodě 3.2.2 se grafická podoba

Čl. II
Značky prvotního EHS ověření použité na základě dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti do
uplynutí doby ověření měřidla.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2008.

Ministr:
Ing. Říman v. r.

Sbírka zákonů č. 72 / 2008
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Částka 22

72
VYHL Á ŠKA
ze dne 20. února 2008
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále
jen „zákon“) a k provedení § 28 odst. 1 a § 37 odst. 1
zákona:

§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití2),

§1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Drbákov – Albertovy skály (dále jen „národní přírodní
rezervace“).
(2) Předmětem zvláštní ochrany jsou společenstva
skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy se zastoupením tisu červeného (Taxus baccata) a společenstvy
skalní stepi s výskytem vzácných a ohrožených druhů
rostlin a živočichů.
§2
Vymezení národní přírodní rezervace
Národní přírodní rezervace se rozkládá na území
Středočeského kraje v katastrálním území Nalžovické
Podhájí. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví
uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, 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 vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní
přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

b) zřizovat myslivecká zařízení.
§4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se
rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálním
území Nalžovické Podhájí. Hranice ochranného pásma
národní přírodní rezervace se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
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. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3
k této vyhlášce.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

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), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2008 Sb.
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73
VYHL Á ŠKA
ze dne 20. února 2008
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále
jen „zákon“) a k provedení § 28 odst. 1 zákona:
§1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Habrůvecká bučina (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Předmětem zvláštní ochrany je zachovaný,
druhově bohatý komplex přirozených bučin a dubových
bučin na území Rudické plošiny ve střední části Moravského krasu, s výskytem řady vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů. Předmětem zvláštní ochrany
je rovněž naleziště geod v rudických vrstvách a soubor
povrchových a podzemních krasových jevů.
§2
Vymezení národní přírodní rezervace
Národní přírodní rezervace se rozkládá na území
Jihomoravského kraje v katastrálním území Habrůvka.
Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, je-

hož 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 vyhlášce.
Orientační grafické znázornění území národní přírodní
rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití2),
b) zřizovat myslivecká zařízení,
c) provádět výzkumnou činnost v podzemních prostorách a portálech jeskyní,
d) provádět výkopové práce,
e) sbírat nerosty.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

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), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Strana 1046

Sbírka zákonů č. 73 / 2008

Částka 22

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2008 Sb.

Částka 22

Sbírka zákonů č. 73 / 2008

Strana 1047

Strana 1048

Sbírka zákonů č. 73 / 2008

Částka 22

Částka 22

Sbírka zákonů č. 73 / 2008

Strana 1049

Strana 1050

Sbírka zákonů č. 73 / 2008

Částka 22
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74
VYHL Á ŠKA
ze dne 20. února 2008
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále
jen „zákon“) a k provedení § 28 odst. 1 zákona:
§1
Předmět úpravy

stému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak,
jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze
č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění
území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze
č. 2 k této vyhlášce.

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Hádecká planinka (dále jen „národní přírodní rezervace“).

§3
Bližší ochranné podmínky

(2) Předmětem zvláštní ochrany je zachovaný,
druhově bohatý komplex přirozených doubrav a bukových doubrav na území krasové plošiny Hády v jižní
části Moravského krasu, s výskytem řady vzácných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem
zvláštní ochrany je rovněž soubor povrchových a podzemních krasových jevů.

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití2),
b) zřizovat myslivecká zařízení,
c) provádět výzkumnou činnost v podzemních prostorách a portálech jeskyní.

§2
Vymezení národní přírodní rezervace
Národní přírodní rezervace se rozkládá na území
Jihomoravského kraje v katastrálních územích Kanice
a Maloměřice. Hranice národní přírodní rezervace se
stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi sy-

§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.

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), § 2 odst. 3 a § 6
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Částka 22

75
VYHL Á ŠKA
ze dne 20. února 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 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. 3 písm. b) a § 90 odst. 11 zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona
č. 289/1995 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona
č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona
č. 218/2004 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 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. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/
/2007 Sb., vyhlášky č. 141/2007 Sb. a vyhlášky
č. 267/2007 Sb., se slova „Drbákov – Albertovy skály
PB Nalžovické Podhájí Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 6.088/77 (5. 12. 1977)“,
„Habrůvecká bučina BK Habrůvka Výnos Ministerstva
kultury České socialistické republiky č. 7.833/75 (29. 4.
1975)“ a „Hádecká planinka BO Kanice + Vyhláška
Ministerstva školství, věd a umění č. 147.300/50
(2. 9. 1950)“ zrušují.
Čl. II
Zrušuje se:
1. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 6088/77, o zřízení státní přírodní rezervace „Drbákov – Albertovy skály“, ze dne 5. prosince 1977.
2. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 7833/75, o zřízení státní přírodní rezervace „Habrůvecká bučina“, ze dne 29. dubna 1975.

3. Výnos Ministerstva školství, věd a umění
čj. 147.300/50-IV/1 o zřízení přírodní rezervace
„Josefské údolí“ na katastrálním území Habrůvka,
Březina, Olomučany, okres Blansko a na katastrálním území Babice, okres Brno a přírodní rezervace
„Hádecká planinka“ na katastrálním území Kanice,
okres Brno, ze dne 2. září 1950.
4. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 18 093/80-VI/2, o zřízení státní přírodní
rezervace „Boberská stráň“ v Krkonošském národním parku, ze dne 21. listopadu 1980.
5. Výnos Ministerstva školství věd a umění
č.j. 106.790/51, o zřízení přírodní rezervace „Černohorská rašelina“, ze dne 11. února 1952.
6. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 18 091/80-VI/2, o zřízení státní přírodní
rezervace „Prameny Labe“, ze dne 21. listopadu
1980.
7. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 18 092/80-VI/2, o zřízení státní přírodní
rezervace „Prameny Úpy“ v Krkonošském národním parku, ze dne 21. listopadu 1980.
8. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 8825/76, o zřízení státní přírodní rezervace „Rýchory“, ze dne 1. října 1976.
9. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 22.307/60-V/2, o zřízení státní přírodní rezervace „V bažinkách“, ze dne 21. června 1960.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.
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