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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 31

Rozeslána dne 26. března 2008

Cena Kč 16,–

O B S A H:
99. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních
opatření), ve znění pozdějších předpisů
100. V y h lá š k a o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008
101. V y h lá š k a o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru
102. Sd ěle 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
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99
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. března 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2
písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/
/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním
zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona
č. 441/2005 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách
provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek
životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004
Sb., nařízení vlády č. 119/2005 Sb., nařízení vlády
č. 515/2005 Sb., nařízení vlády č. 351/2006 Sb. a nařízení vlády č. 81/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se na konci textu odstavce 7 doplňují
slova „ , a o případném vyřazení této výměry z příslušného agroenvironmentálního opatření od počátku příslušného pětiletého období“.
2. V § 5 odstavec 8 zní:
„(8) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného
agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7
a) v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního
roku, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u opatření
1. podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
2. podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5,
nebo
b) v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního
roku, nejpozději do 30. dubna tohoto následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2
odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6;
žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle
odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost
o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku
skutečností uvedených v odstavci 5, s touto žádostí již
nepodává žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace
na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto

odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší
moci9).“.
3. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „ , jehož zahájení
oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní
předem,“ a slova „ ; pastevní období lze přerušit na
základě písemného oznámení žadatele s uvedením
délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny
před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9)“ zrušují.
4. V § 7 odst. 7 písm. e) se slova „a po skončení
pastevního období podle písmene a) jej do 20 kalendářních dnů doručí Fondu; jestliže je pastevní deník veden
digitálně, žadatel předloží Fondu jím podepsaný počítačově zpracovaný výstup“ zrušují a na konci textu
písmene e) se doplňují slova „ , přičemž pastevní deník
je žadatel, pokud jej do 20 kalendářních dnů po skončení pastevního období podle písmene a) nedoručil
Fondu, povinen předložit Fondu při kontrole na místě20a) v následujících 5 letech po roce, ve kterém byl
veden“.
Poznámka pod čarou 20a zní:
,,20a) Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.“.

5. V § 7 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) oznamuje zahájení sledovaného pastevního období
písemně Fondu nejpozději do 8. června kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na základě
písemného oznámení žadatele s uvedením délky
přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny
přede dnem zahájení přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9).“.
6. V § 7 odst. 8 písm. c) bodě 1 se slova „ , jehož
zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní předem,“ a slova „ ; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně
2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení
způsobeného zásahem vyšší moci9)“ zrušují.
7. V § 13 odst. 5 písm. a) se slova „v dávce 60 až
70 kg na ha“ zrušují.
8. V § 13 odst. 5 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , nejpozději však do 31. května kalendářního roku“.
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9. V § 13 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) v případě osetí plochy širší než 12 metrů zajistí
označení skutečné hranice biopásu viditelně v terénu.“.

dílu, přičemž současně s oznámením výsadby ovocného sadu nebo vinice požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení.“.

10. V § 14a odst. 4 písm. a) se slova „aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části A přílohy
č. 11 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „neaplikuje
přípravky na ochranu rostlin24a) obsahující alespoň
jednu účinnou látku uvedenou v části A přílohy č. 11
k tomuto nařízení“.

16. V § 16 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

11. V § 14a odst. 4 písm. h) se slova „každého
půdního bloku“ nahrazují slovy „osázené plochy daným druhem dřeviny na půdním bloku“.
12. V § 14a odst. 5 písm. a) se slova „aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části B přílohy
č. 11 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „neaplikuje
přípravky na ochranu rostlin24a) obsahující alespoň
jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11
k tomuto nařízení“.
13. V § 14a odst. 5 písm. e) body 1 a 2 znějí:
„1. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti
plísni révové, přičemž nepoužívá přípravky
obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,
2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti
padlí révovému, přičemž nepoužívá přípravky
obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,“.
14. V § 14a odst. 6 se věta třetí nahrazuje větou
„Žadatel do 20 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí tuto skutečnost Fondu
na jím vydaném formuláři.“ a za větu třetí se vkládá
věta „Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu
nebo vinice i na jiném půdním bloku, popřípadě jeho

15. V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova
„nebo e)“ nahrazují slovy „ , e) nebo i)“.

„e) porušení podmínky uvedené v bodě 5 zásad, pokud toto porušení neznemožňuje kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6
písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c)
a v § 14a odst. 5 písm. c).“.
17. V § 16 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení
podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. e).“.
18. V § 18 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ , pokud toto porušení znemožňuje kontrolu
podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6
písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c)
a v § 14a odst. 5 písm. c)“.
19. V § 20 písm. a) se za slovo „zásad,“ vkládají
slova „pokud toto porušení opakovaně znemožnilo
kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b),
§ 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6
písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c),“.
20. V § 22 se odstavec 6 včetně poznámky pod
čarou č. 25a zrušuje.
21. V příloze č. 1 bodě 2 se za slova „tímto nařízením“ vkládají slova „ , nebo nařízením vlády č. 79/
/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,“.
22. Příloha č. 11 zní:
„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
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znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, která se použijí i na tato řízení.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení neukončená ke dni nabytí účinnosti tohoto
nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) a i), § 7
odst. 8 písm. c) bodu 1, § 16 odst. 1 písm. b) bodu 1,
§ 16 odst. 2 písm. e), § 18 písm. a), § 20 písm. a) a přílohy č. 1 bodu 2 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve

Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. března
2008.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.
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100
VYHLÁŠKA
ze dne 11. března 2008
o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:
§1
Dnem 1. dubna 2008 se vydávají do oběhu bankovky po 1 000 Kč vzoru 2008 (dále jen „bankovka
vzoru 2008“). Bankovky vzoru 2008 se od bankovek
po 1 000 Kč vzoru 19931) (dále jen „bankovka vzoru
1993“) a od bankovek po 1 000 Kč vzoru 19962) (dále
jen „bankovka vzoru 1996“) liší vodoznakem, ochranným proužkem, tvarem a barvami iridiscentního pruhu,
částí podtisku, letopočtem vydání bankovky a faksimile
podpisu představitele emisní banky.
§2
(1) Bankovka vzoru 2008 má stejné rozměry
včetně přípustné tolerance jako bankovka vzoru 1993
a bankovka vzoru 1996. Ve 42 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon“) je vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Františka Palackého
směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „1000“, který je orientován souběžně
s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěn
ornament ve tvaru lipového listu.
(2) Ochranný okénkový proužek v papíru u bankovky vzoru 2008 je široký 3 mm a jeho metalická
barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění
ze zelené na hnědofialovou. Na ochranném proužku je

ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext
„ČNB 1000 Kč“.
(3) Bankovkový papír u bankovky vzoru 2008 je
opatřen dvoubarevným iridiscentním pruhem umístěným na lícní straně vpravo od portrétu Františka Palackého. Levá část pruhu získává pod určitým úhlem
světla zlaté zabarvení, nepravidelná pravá část pruhu je
fialová a je v ní umístěno negativní označení hodnoty
„1000“. Ve střední části iridiscentního pruhu se střídají
zlaté a fialové křivky.
§3
(1) Letopočet vydání bankovky na lícní straně je
na bankovce vzoru 2008 vytištěn tiskem z plochy
v barvě tmavě šedé. Je vyznačen číslem „2008“ a je
umístěn vlevo od podpisu guvernéra emisní banky.
Faksimile podpisu guvernéra emisní banky je vytištěno
v tmavě šedé barvě tiskem z plochy nad slovem „GUVERNÉR“ pod názvem emisní banky.
(2) Na lícní i rubové straně bankovky vzoru 2008
jsou tiskem z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící
součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kuponu.
§4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2008.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

1

) Vyhláška č. 112/1993 Sb., o vydání bankovek po 1 000 Kč.

2

) Vyhláška č. 279/1996 Sb., o vydání bankovek po 1 000 Kč.
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101
VYHLÁŠKA
ze dne 11. března 2008
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky
do schengenského prostoru
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:
§1
(1) U příležitosti vstupu České republiky do
schengenského prostoru se vydávají pamětní stříbrné
dvousetkoruny (dále jen „dvousetkoruna“). Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra
a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její
průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Hrana dvousetkoruny
v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Při
ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení
je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle
0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru
0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

ního pole kompozice heraldických zvířat z velkého
státního znaku. Mincovní pole je graficky rozděleno
na dvě části, které symbolizují bývalé rozdělení
Evropy. Z levého a pravého okraje dvousetkoruny vycházejí stylizované cesty, které jsou uprostřed ukončeny. Nad kompozicí heraldických zvířat z velkého
státního znaku je ročník ražby „2008“. Při horním
okraji dvousetkoruny je v neuzavřeném opisu název
státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„200 Kč“ je při spodním okraji dvousetkoruny. Značka
mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna při
spodním okraji dvousetkoruny na levé dolní cestě.
(2) Na rubu dvousetkoruny jsou stylizované cesty znázorňující volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru. Uprostřed cest je logo „EVROPOU
VOLNOU CESTOU“, jehož písmena „O“ tvoří pomyslný semafor. Při levém, horním a pravém okraji
dvousetkoruny je neuzavřený opis „VSTUP DO
SCHENGENSKÉHO PROSTORU“. Při spodním
okraji dvousetkoruny je datum „21. 12. 2007“, které
je od opisu odděleno tečkami. Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Zbyněk Fojtů, jehož
iniciály tvořené spojenými písmeny „FZ“ jsou umístěny při pravém okraji dvousetkoruny na dolní cestě.
§3

§2
(1) Na líci dvousetkoruny je uprostřed mincov-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. března
2008.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Příloha k vyhlášce č. 101/2008 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny u příležitosti vstupu České republiky do
schengenského prostoru
(lícní a rubová strana)
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102
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 17. března 2008
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 2008 do 30. dubna 2009 částka 21 692 Kč.
Ministr:
RNDr. Nečas v. r.
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předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2008 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny
3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci –
516 205 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České
Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň:
Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví ,,U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3,
Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: TYPOS, a. s., Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5:
SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky
zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov:
Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22,
tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma,
tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo
nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky
po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny
adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO
(právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

