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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. února 2014
o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými
výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb. a zákona č. 217/2013 Sb.:
§1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení upravuje podrobnosti o zacházení s pyrotechnickými výrobky při jejich skladování.
(2) Pyrotechnickými výrobky se rozumí
a) pyrotechnické výrobky kategorie 1, 2, 3, P1, T1,
b) pyrotechnické výrobky kategorie 4, P2 a T2, které
se nepovažují za výbušné předměty; seznam těchto
pyrotechnických výrobků je uveden v příloze č. 1
k tomuto nařízení,
c) pyrotechnické výrobky třídy I, II, III a podtřídy T0, T1, a
d) pyrotechnické výrobky třídy IV a podtřídy T2,
které se nepovažují za výbušné předměty; seznam
těchto pyrotechnických výrobků je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§2
Obecné požadavky na skladování
Pyrotechnické výrobky je možné skladovat jen
a) podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo jeho nejmenším spotřebitelském obalu1) nebo podle požadavků výrobce,
nebo pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním
obalu2),
b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,

c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich
samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich
neúmyslné iniciaci, nebo zážehu,
d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota
nepřesáhla 40 stupňů Celsia, pokud není v návodu
k použití, označení, nebo pokynech uvedených na
výrobku nebo jeho nejmenším spotřebitelském
obalu uvedeno jinak,
e) v původních přepravních obalech výrobce nebo
dovozce nebo v nejmenších spotřebitelských
obalech, a
f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení
života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad výrobku se
základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky1).
§3
Skladování v provozovnách
(1) V provozovně je možné skladovat pyrotechnické výrobky jen v prodejní místnosti nebo v příručním skladě provozovny.
(2) V prodejní místnosti se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše
80 kg čisté hmotnosti výbušných látek.
(3) V příručním skladě provozovny se mohou
skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše
a) 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud se
všechny nacházejí v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, opatřených podle
jiného právního předpisu2) klasifikačním kódem 1.4 G, z nichž nejvýše jeden takový obal každého druhu výrobku může být otevřen,

1

) Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

2

) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.
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b) 200 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud
nejsou splněny podmínky písmene a), nebo

ním stánku musí být dodrženy podmínky uvedené
v § 2.

c) 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek, při skladování v kombinaci podle písmen a) anebo b) společně s pyrotechnickými výrobky nacházejícími se
v původních přepravních obalech výrobce nebo
dovozce, opatřených podle jiného právního předpisu2) klasifikačním kódem 1.4 S.

(2) Prodejní stánek musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným
hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A.
(3) Pro zajištění bezpečnosti při stánkovém prodeji pyrotechnických výrobků je zakázáno kouřit.

§4
Zajištění bezpečnosti
V prostorách uvedených v § 3, pokud se v nich
nacházejí pyrotechnické výrobky, je nutno dodržovat
předpisy o požární ochraně, zejména je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a rozpálenými
předměty a odpalovat pyrotechnické výrobky. Při
opravách v těchto prostorách, které mohou ohrozit
skladované pyrotechnické výrobky, je nutné pyrotechnické výrobky z těchto prostor před započetím
opravy odstranit.

§6
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti, v platném znění.
§7

§5

Účinnost

Stánkový prodej
(1) Při prodeji pyrotechnických výrobků v prodej-

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava
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. 349/2009 Sb.:

a) lesní porosty tvořené společenstvy panonských
teplomilných doubrav na písku, panonských dubohabřin a údolních jasanovo-olšových luhů,

§1

b) rozvolněné trávníky tvořené společenstvy panonských stepních trávníků na písku,

Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Jihomoravského kraje, v katastrálním území
Hodonín. Hranice národní přírodní památky se stanoví
uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi 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.

c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů kostřava ametystová (Festuca amethystina), kavyl písečný (Stipa borysthenica), lýkovec vonný (Daphne cneorum), mečík bahenní
(Gladiolus palustris), ostřice Buxbaumova (Carex
buxbaumii), řeřišnice malokvětá (Cardamine
parviflora), sítina tmavá (Juncus atratus), hvozdík
pyšný (Dianthus superbus), kosatec různobarvý
(Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea),
zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), žluťucha jednoduchá (Thalictrum simplex) a hladýš
pruský (Laserpitium prutenicum), včetně jejich
biotopů, a

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se
rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním
území Hodonín. Hranice ochranného pásma národní
přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou
určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických
obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména
populace druhů netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteini),
kuňka obecná (Bombina bombina), okáč jílkový (Lopinga achine), přástevník kostivalový
(Callimorpha quadripunctaria), tesařík obrovský
(Cerambyx cerdo) a roháč obecný (Lucanus
cervus), včetně jejich biotopů.

(4) Orientační grafické znázornění území národní
přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§3

§2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky
jsou

Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo
způsobů jejich využití2),
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb

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), a § 3 odst. 2 a § 31
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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nebo změny staveb před jejich dokončením nebo
umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,

g) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace, nebo

c) povolovat a provádět geologické práce spojené se
zásahem do zemského povrchu,

h) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky.

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

§4

e) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,

Účinnost

f) navrhovat a vyznačovat cyklistické trasy nebo
trasy pro pěší,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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34
VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2014,
kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných
oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi,
národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona
č. 381/2009 Sb.:
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti
správ národních parků a správ chráněných krajinných
oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech
tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy,
ve znění vyhlášky č. 163/2011 Sb., vyhlášky č. 324/

/2011 Sb., vyhlášky č. 216/2012 Sb. a vyhlášky
č. 206/2013 Sb., se mění takto:
1. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Pálava“ ve sloupci „Národní přírodní památka“ se za
slova „Dunajovické kopce (1454)“ vkládají slova
„Hodonínská Dúbrava“.
2. V řádce „Správa Chráněné krajinné oblasti
Pálava“ ve sloupci „Národní přírodní památka“ se za
slovo „Kukle“ vkládá slovo „(5783)“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. dubna 2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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35
VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2014,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 39 odst. 11 a § 44 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.,
vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb.,
vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb.,
vyhlášky č. 61/2010 Sb. a vyhlášky č. 170/2010 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. f) a v § 2 písm. e) se slova
„§ 15 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 5“.
2. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.
3. V § 21 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou
„V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů,
a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede
průběžná evidence v měsíčních intervalech.“.
4. § 28 včetně nadpisu zní:
§ 28
Plán odpadového hospodářství obce

Plán odpadového hospodářství obce obsahuje:
a) název obce,
b) přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů,
způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití
nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu
nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,
c) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství
obce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,
d) přehled cílů a opatření k jejich dosažení, včetně
termínů, která bude obec realizovat k předcházení
vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství
kraje,
e) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních
dokumentů a
f) jméno a kontaktní údaje odpadového hospodáře,
je-li obec povinna odpadového hospodáře podle
§ 15 zákona ustanovit.
5. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů
1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:
a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,
c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu
a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,
d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným
odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to
vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu,
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.
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2. Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady
v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:
a) název, adresu sídla a IČ, bylo-li přiděleno, dodavatele odpadu,
b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to
vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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36
VYHLÁŠKA
ze dne 4. března 2014,
kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 76 a § 184 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 370/2012 Sb.:
Čl. I

zkoušky po dohodě se žákem stanoven do 30. června
příslušného školního roku.“.
7. V § 6 odst. 1 se slova „ředitel školy stanoví
témata pro závěrečnou zkoušku“ nahrazují slovy „se
koná závěrečná zkouška“.
8. V § 6 odst. 4 se za slovo „losovat“ vkládají
slova „u jedné zkušební komise“.

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění
vyhlášky č. 126/2011 Sb., se mění takto:

9. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která
včetně nadpisu zní:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ze
závažných organizačních důvodů může ředitel školy
stanovit pořadí zkoušek odlišně.“.

„ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

2. V § 2 odst. 3 se slova „je stanoveno“ nahrazují
slovy „ředitel školy stanoví“.

§ 10a

3. V § 2 odst. 4 se za slova „25 až 30 témat“ vkládají slova „zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka“.

Odměňování předsedů zkušebních komisí
pro závěrečné zkoušky a předsedů zkušebních komisí
pro absolutorium v konzervatoři

4. V § 4 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou případů podle § 2 odst. 1
věty druhé“.

Předsedovi zkušební komise pro závěrečné
zkoušky a předsedovi zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři náleží odměna ve výši 130 Kč za
každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy.
Počet hodin výkonu činnosti vykáže předseda řediteli
školy. Odměna je splatná v pravidelných termínech výplaty mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním
poměru.“.

5. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka7), může po dohodě se žákem stanovit
termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného
školního roku.“.

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

Čl. II

„7) § 75 odst. 2 školského zákona.“.

6. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března
2014.

Ministr:
PhDr. Chládek, MBA, v. r.
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37
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. března 2014
o uložení kolektivních smluv 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, byly u něj uloženy v období od 28. 1. 2014 – 28. 2. 2014 dva dodatky
ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a dvě kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 22. 1. 2014 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 19. 12. 2013 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu ČR.
3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2014, uzavřený dne 23. 12. 2013 mezi smluvními
stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 23. 1. 2014 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých výrobců.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Částka 14
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