
Ročník 2014

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 70 Rozeslána dne 18. srpna 2014 Cena Kč 27,–

O B S A H :

167. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

168. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění
nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

169. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5
a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/
/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě obo-
rů vzdělání v základním, středním a vyšším odbor-
ném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012
Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 v oddíle C část C2 se řádek

nahrazuje řádkem, který zní:

2. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se řádek

nahrazuje řádkem, který zní:

3. V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se pod
řádek

doplňuje řádek, který zní:

4. V příloze č. 1 v oddíle D se na konci části D2
doplňují poznámky k tabulce D2 č. 9) až 11), které
znějí:
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„9) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2014/2015 počínaje
1. ročníkem.

10) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem obrany.
11) U oboru vzdělání poskytovaného na školách zřizovaných Ministerstvem obrany platí zdravotní omezení č. 27 podle

přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády s platností od školního roku 2015/2016 počínaje 1. ročníkem.“.

5. V příloze č. 1 v oddíle D části D5 se řádek

nahrazuje řádkem, který zní:

Sbírka zákonů č. 167 / 2014Částka 70 Strana 1851



Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna
2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. srpna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání,
ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zá-
kona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Čl. I

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se sta-
noví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení
vlády č. 114/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova „zdravotnickými za-
řízeními platí zvláštní předpisy.1)“ nahrazují slovy
„příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí
jiné právní předpisy1).“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších poža-
davků na postup při posuzování a uznávání nemocí z po-
volání a okruh osob, kterým se předává lékařský posu-
dek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc
nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti

lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí
z povolání).“.

2. V příloze v kapitole II položce 9 se za slo-
va „šlachových pochev“ vkládají slova „ , tíhových
váčků“.

3. V příloze v kapitole II se položky 11 a 12
zrušují.

4. V příloze v kapitole III položce 2c) se slova
„pohrudnice nebo pobřišnice“ zrušují.

5. V příloze v kapitole III položce 2d) se slova
„nebo rakovina hrtanu“ nahrazují slovy „ , rakovina
hrtanu nebo rakovina vaječníků“.

6. V příloze v kapitole III položce 5 se slova
„gama oxidu hlinitého“ nahrazují slovy „hliníku“.

7. V příloze v kapitole III položce 11 se slo-
va „ , sisalu nebo cukrové třtiny“ nahrazují slovy
„nebo sisalu“.

8. V příloze v kapitole III položka 13 zní:

„13. Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/
/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních
hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)

Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných
dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné
expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let
po skončení práce s rizikem fibrogenního prachu
s obsahem volného krystalického oxidu křemiči-
tého.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které
byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání a vznikly
za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto na-
řízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 4. srpna 2014

o rozšíření závaznosti 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 Kolektivní
smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 4. 6. 2014 mezi vyšším odborovým orgánem – Od-
borovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky a orga-
nizací zaměstnavatelů – Zemědělským svazem České republiky, je s účinností od prvního dne měsíce ná-
sledujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví
označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením Úroveň 1,
kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.

S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
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 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: 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 516 205 175. 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.
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