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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 51

Rozeslána dne 20. května 2010

Cena Kč 48,–

O B S A H:
137. Zák o n , kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně
některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
138. Zák o n o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje
139. Zák o n , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
140. Zák o n , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
141. Zák o n , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
142. V y h lá š k a o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
143. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
144. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
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137
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Čl. II

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 6 odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), se věta druhá nahrazuje
větou „Ustanovení věty první se nepoužije pro stanovení výkupních cen pro následující kalendářní rok pro
ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce,
v němž se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let;
Úřad při stanovení výkupních cen postupuje podle odstavců 1 až 3.“.

Přechodné ustanovení
Poprvé Úřad postupuje podle § 6 odst. 4 věty
druhé zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, při stanovení výkupních cen pro
zdroje uváděné do provozu v roce 2011.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 138 / 2010
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ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

vedoucím organizační složky státu za předávajícího
a statutárním orgánem nabyvatele. K protokolu se připojí veškerá technická dokumentace.

§1
(1) Dnem účinnosti tohoto zákona přechází
z vlastnictví státu do vlastnictví Pardubického kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona včetně
vybavení dle inventarizace ke dni přechodu.
(2) O předání a převzetí majetku státu sepíší
předávající organizační složka státu s Pardubickým
krajem (dále jen „nabyvatel“) nejpozději do dvou měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona protokol
o předání a převzetí majetku podle tohoto zákona.
(3) Protokol podle odstavce 2 musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo předávajícího a nabyvatele
a výčet nemovitých věcí, které se zapisují do katastru
nemovitostí, s uvedením údajů nezbytných pro zápis
do katastru nemovitostí1). Protokol musí být podepsán

(4) Nemovité věci, které přecházejí do vlastnictví
nabyvatele, musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány
ke dni přechodu vlastnictví podle odstavce 1. Stanou-li
se před uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento
účel nepotřebnými, musí být přednostně nabídnuty
bezúplatně do vlastnictví státu. Pokud stát nepřijme
písemnou nabídku nabyvatele ve lhůtě dvou měsíců
od jejího doručení, naloží nabyvatel s těmito věcmi
bez uvedených omezujících podmínek.
§2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Příloha č. 1
Seznam
nemovitého majetku, který je převáděn z majetku státu do vlastnictví Pardubického kraje
administrativní budova č. p. 12 na pozemku stavební parcele číslo 2207 a pozemek označený jako stavební parcela
číslo 2207, vše v katastrálním území Pardubice, obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, zapsáno na LV
č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice.

1

) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,
zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.
a zákona č. 269/2007 Sb.
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ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

z rozpočtu Evropské unie výdaje nebo náklady, které
budou vyúčtovány jako paušální15b), jejichž výše nemusí být prokazována. Paušální výdaje nebo náklady
se stanoví
a) procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů nebo
nákladů projektu,

Změna rozpočtových pravidel
Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona
č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/
/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona
č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/
/2009 Sb., se mění takto:

b) na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo
c) jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje či náklady projektu nebo jejich část.
15b

) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/
/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, ve
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 397/
/2009.
Čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, ve znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009.“.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.
2. V § 14 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

ČÁST DRUHÁ

1. V § 14 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který včetně poznámky pod čarou č. 15b zní:
„(7) Poskytovatel může v rozhodnutí o dotaci stanovit u programů nebo projektů spolufinancovaných

ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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140
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona
č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/
/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/
/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001
Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona
č. 253/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 131/2006
Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 119/2008 Sb.,
zákona č. 95/2009 Sb. a zákona č. 299/2009 Sb., se mění
takto:

„(4) Pozemkový fond může poskytovat finanční
prostředky, které lze čerpat v závislosti na průběhu
prací postupně, na pozemkové úpravy, a to do výše
400 mil. Kč ročně.“.
4. V § 15 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) na národní doplňkové platby k přímým podporám
pro rok 2010 ve výši 1 500 mil. Kč,
i) na podporu značky kvality „KLASA“ ve výši
150 mil. Kč.“.
5. V § 15 odst. 8 se slova „písm. a) a g)“ nahrazují
slovy „písm. a), g) až i)“.
6. V § 15 odst. 10 se za slovo „odstavce“ vkládají
slova „4 a odstavce“.
Čl. II

1. V § 11 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

Účinnost

2. V § 11 odst. 3 se slovo „přítomných“ zrušuje.
3. V § 15 odstavec 4 zní:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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ZÁKON
ze dne 23. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

2. V § 24 odst. 1 písm. c), e) a g) se slova „§ 25
až 30“ nahrazují slovy „§ 25 až 28 a 30“.

Čl. I

3. V § 24 odst. 1 písm. g) se za slova „výdělečné
činnosti,“ vkládají slova „osobu, která je invalidní
v prvním nebo ve druhém stupni,“.

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „a osob, které
jsou invalidní ve třetím stupni, ale nemají nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ zrušují.

4. V § 24 odst. 1 se na konci písmene g) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 4. května 2010
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§1
Předmět ochrany
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Kaňon Labe (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Předmětem ochrany jsou

stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2).
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. 3 k této vyhlášce.
§3
Bližší ochranné podmínky

a) přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu
řeky Labe tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy a bory a tvořícími
biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

b) geomorfologicky ojedinělý útvar pravého svahu
kaňonu řeky Labe tvořeného formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní
křídy vyskytujícími se zde především v podobě
rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných
hřbetů, suťových polí, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a

b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla
jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky
významná lokalita Labské údolí a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.
§2
Vymezení národní přírodní rezervace
Národní přírodní rezervace se rozkládá na území
Ústeckého kraje, v katastrálních územích Hřensko, Janov u Hřenska, Labská Stráň, Loubí u Děčína, Ludvíkovice a Růžová. Hranice národní přírodní rezervace se

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
jejich využití3),

c) provádět zásahy do koryt nebo břehů vodních
toků,
d) provádět výzkumnou a průzkumnou činnost
v podzemních prostorách a portálech jeskyní
a štol,
e) provádět geologické práce spojené se zásahem do
území,
f) zřizovat myslivecká zařízení,
g) odstraňovat stromy ohrožující provoz na silnici I/62 Děčín – Hřensko.
§4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se

1

) Příloha č. 316 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.

2

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

3

) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 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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fické znázornění ochranného pásma národní přírodní
rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2010.

Ministryně:
Ing. Bízková v. r.
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143
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. května 2010
o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byl u něj uložen v období od 8. 4. 2010 do 30. 4. 2010 tento Dodatek
č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně:
Dodatek č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2008 – 2010 uzavřený mezi Odborovým svazem
pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice dne 15. 12. 2009 nabyl účinnosti dne 1. 4. 2010.

Ministr:
JUDr. Šimerka v. r.
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144
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. května 2010
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy 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. 3
kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřený dne 15. 12. 2009 mezi Odborovým svazem Stavba ČR, Odborovým
svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a Svazem podnikatelů
ve stavebnictví v České republice 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 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 41, 42, 43.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na úřadech práce a na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministr:
JUDr. Šimerka v. r.
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