Ročník 2008

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L I KA

Částka 65

Rozeslána dne 17. června 2008

Cena Kč 42,–

O B S A H:
202. V yh l áš k a, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
203. V yh l áš k a, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku,
příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění
pozdějších předpisů
204. V yh l áš k a o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí
205. V yh l áš k a o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení
založení evropské družstevní společnosti fúzí
206. V yh l áš k a o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční
fúzi
207. V yh l áš k a o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti
dokončení přeshraniční fúze
208. V yh l áš k a, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
209. V yh l áš k a o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea
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202
V Y H L Á ŠKA
ze dne 4. června 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2
a k provedení § 62 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb.,
vyhlášky č. 193/2006 Sb. a vyhlášky č. 507/2006 Sb.,
se mění takto:
1. V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze
svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak; to
neplatí pro omezení nebo příkaz vyjádřené svislou dopravní značkou „Sněhové řetězy“ (č. C 5a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Sněhové řetězy
– konec“ (č. C 5b), svislou dopravní značkou „Zimní
výbava“ (č. C 15a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b),
svislou dopravní značkou „Zóna s dopravním omezením“ (č. IP 25a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní
značka „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IP
25b), svislou dopravní značku „Obytná zóna“ (č. IP
26a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka
„Konec obytné zóny“ (č. IP 26b), a svislou dopravní
značku „Pěší zóna“ (č. IP 27a), jejíž platnost ukončuje
svislá dopravní značka „Konec pěší zóny“ (č. IP 27b).“.
2. V § 10 odst. 1 písm. y) se tečka nahrazuje čár-

kou a doplňují se písmena z) a aa), která včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní:
„z) „Zimní výbava“ (č. C 15a), která přikazuje řidiči
motorového vozidla kategorie M nebo N8) v období od 1. listopadu do 30. dubna pokračovat
v jízdě jen za použití zimních pneumatik9), a to
u motorových vozidel o maximální přípustné
hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů
nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových
vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech
hnacích kolech; použití zimních pneumatik může
být nahrazeno použitím sněhových řetězů; pod
značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti,
aa) „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b), která ukončuje
platnost značky č. C 15a.

8

) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9
) Vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V příloze č. 3 bodu 4 se za dopravní značku
č. C 14b doplňují vyobrazení a názvy značek „C 15a
Zimní výbava“ a „C 15b Zimní výbava – konec“.
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C 15a Zimní výbava

C 15b Zimní výbava – konec

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.
Ministr:
Ing. Řebíček v. r.
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203
V Y H L Á ŠKA
ze dne 3. června 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb.,
kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného
a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo obrany stanoví podle § 73 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

1. V § 2 písm. a) se částka „65 Kč“ nahrazuje částkou „68 Kč“.

Čl. I

2. V § 2 písm. b) se částka „95 Kč“ nahrazuje
částkou „100 Kč“.

Vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku
při přestěhování a stravného a postup při přiznávání
cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve
znění vyhlášky č. 44/2001 Sb., vyhlášky č. 457/2002
Sb. a vyhlášky č. 445/2005 Sb., se mění takto:

3. V § 2 písm. c) se částka „145 Kč“ nahrazuje
částkou „155 Kč“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.

Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.
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204
V Y H L Á ŠKA
ze dne 6. června 2008
o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání
osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 65
odst. 2 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 18a odst. 2 zákona:
§1
Česká zúčastněná společnost je povinna předložit
notáři před vydáním osvědčení o zákonnosti dokončení
založení evropské společnosti fúzí podle § 18a odst. 2
zákona tyto listiny:
a) projekt založení evropské společnosti fúzí v českém jazyce,
b) projekt založení evropské společnosti fúzí v úředních jazycích všech členských států, jejichž právními řády se jednotlivé zahraniční zúčastněné společnosti řídí,
c) osvědčení vydané pro každou českou zúčastněnou
společnost podle § 16 zákona,
d) osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem veřejné moci členského státu, jehož právním řádem
se zahraniční zúčastněná společnost řídí, které dokládá splnění požadovaných formalit, provedení
předepsaných úkonů a dodržení předepsaných postupů, a
e) listiny uvedené v § 2, pokud se vyžadují.

§2
Česká zúčastněná společnost je dále povinna předložit notáři tyto listiny:
a) smlouvu o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti podle § 54 zákona
nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle
§ 52 odst. 1 zákona,
b) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
české zúčastněné společnosti o tom, že marně
uplynula lhůta pro přijetí usnesení vyjednávacího
výboru nebo pro uzavření smlouvy o způsobu
a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti stanovená v § 53 odst. 1 zákona, aniž byla
v této lhůtě smlouva uzavřena nebo usnesení přijato, a
c) rozhodnutí všech zúčastněných společností o tom,
že zaměstnanci evropské společnosti budou mít po
vzniku evropské společnosti právo na zapojení podle hlavy III a IV části druhé zákona (§ 53 odst. 2
zákona).
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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205
V Y H L Á ŠKA
ze dne 6. června 2008
o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání
osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 99a zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
k provedení § 19 odst. 2 zákona:
§1
České zúčastněné družstvo je povinno předložit
notáři před vydáním osvědčení o zákonnosti dokončení
založení evropské družstevní společnosti fúzí podle
§ 19 zákona tyto listiny:
a) projekt založení evropské družstevní společnosti
fúzí v českém jazyce,
b) projekt založení evropské družstevní společnosti
fúzí v úředních jazycích všech členských států, jejichž právními řády se jednotlivá zahraniční zúčastněná družstva řídí,
c) osvědčení vydané pro každé české zúčastněné
družstvo podle § 17 zákona,
d) osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem veřejné moci členského státu, jehož právním řádem
se zahraniční zúčastněné družstvo řídí, které dokládá splnění požadovaných formalit, provedení
předepsaných úkonů a dodržení předepsaných postupů, a
e) listiny uvedené v § 2, pokud se vyžadují.

a) smlouvu o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti podle § 61
zákona nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle § 57 odst. 1 zákona,
b) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
českého zúčastněného družstva o tom, že marně
uplynula lhůta pro přijetí usnesení vyjednávacího
výboru nebo pro uzavření smlouvy o způsobu
a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti stanovená v § 58 zákona, aniž
byla v této lhůtě smlouva uzavřena nebo usnesení
přijato, a
c) rozhodnutí všech zúčastněných družstev, že zaměstnanci evropské družstevní společnosti budou
mít po vzniku evropské družstevní společnosti
právo na zapojení podle § 73 až 98 zákona (§ 67
zákona).
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže
zaměstnanci evropské družstevní společnosti nemají
mít po vzniku evropské družstevní společnosti právo
na zapojení podle zákona. V takovém případě předloží
české zúčastněné družstvo o tom notáři čestné prohlášení všech členů svého statutárního orgánu.
§3

§2
(1) České zúčastněné družstvo je dále povinno
předložit notáři tyto listiny:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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V Y H L Á ŠKA
ze dne 6. června 2008
o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání
osvědčení při přeshraniční fúzi
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 388 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, (dále jen „zákon“) k provedení § 208
odst. 2 zákona:
§1
Česká zúčastněná korporace je povinna předložit
notáři před vydáním osvědčení podle § 208 odst. 2 zákona tyto písemnosti:
a) výpis z obchodního rejstříku ne starší 10 dnů,
b) písemné sdělení, které údaje z výpisu z obchodního
rejstříku neodpovídají skutečnosti a zda již byl
podán návrh na zápis do obchodního rejstříku,
včetně kopie tohoto návrhu,
c) platné úplné znění společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny nebo stanov a čestné prohlášení
všech členů statutárního orgánu české zúčastněné
korporace o tom, že toto znění stanov je platné
a úplné a bylo založeno do sbírky listin obchodního rejstříku,
d) znaleckou zprávu o přeshraniční fúzi, jestliže se
vypracovává,
e) projekt přeshraniční fúze ve znění, v jakém byl
zveřejněn,
f) stejnopis notářského zápisu, kterým bylo osvědčeno schválení přeshraniční fúze valnou hromadou
nebo členskou schůzí české zúčastněné korporace,
g) písemnosti osvědčující zveřejnění projektu přeshraniční fúze,
h) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
české zúčastněné korporace o tom, že jim není
známo, že byl podán návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady nebo členské schůze,
která schválila projekt přeshraniční fúze, nebo doklad o tom, že řízení o tomto návrhu bylo pravomocně zastaveno, popřípadě že návrh byl pravomocně zamítnut nebo odmítnut, anebo že se
všechny oprávněné osoby vzdaly práva na podání
návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto usnesení
valné hromady nebo členské schůze,
i) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
české zúčastněné korporace o tom, že byly každému společníkovi nebo členovi a věřiteli každé

české nebo zahraniční zúčastněné korporace poskytnuty veškeré informace podle § 198 zákona, a
j) písemnosti uvedené v § 2 až 11, pokud se vyžadují.
§2
Má-li česká zúčastněná korporace právní formu
společnosti s ručením omezeným, je povinna předložit
notáři písemnosti uvedené v § 93 zákona, jestliže se tyto
písemnosti podle zákona vyžadují, a čestné prohlášení
všech členů jejího statutárního orgánu o tom, že byly
tyto písemnosti odeslány ve lhůtě podle § 197 zákona
všem společníkům společnosti s ručením omezeným.
§3
Má-li česká zúčastněná korporace právní formu
akciové společnosti, je povinna předložit notáři listiny
uvedené v § 119 zákona, jestliže se tyto písemnosti
podle zákona vyžadují, a čestné prohlášení všech členů
jejího statutárního orgánu o tom, že byly tyto písemnosti k volnému nahlédnutí všem akcionářům v sídle
akciové společnosti a na valné hromadě akciové společnosti, jež schválila projekt přeshraniční fúze, a že byli
všichni akcionáři upozorněni na své právo do těchto
písemností nahlížet a pořizovat si z nich bezplatně
opisy a výpisy.
§4
Má-li česká zúčastněná korporace právní formu
družstva, je povinna předložit notáři písemnosti uvedené v § 169 zákona, jestliže se tyto písemnosti podle
zákona vyžadují, a čestné prohlášení všech členů jeho
statutárního orgánu o tom, že byly tyto písemnosti
k volnému nahlédnutí všem členům v sídle družstva
a na členské schůzi družstva, jež schválila projekt přeshraniční fúze, a že byli všichni členové upozorněni na
své právo do těchto písemností nahlížet a pořizovat si
z nich bezplatně opisy a výpisy.
§5
(1) Česká zúčastněná korporace je povinna předložit notáři čestné prohlášení všech členů svého statutárního orgánu o tom, že nevydala dluhopisy. Jestliže
česká zúčastněná korporace vydala dluhopisy, je povinna namísto tohoto prohlášení předložit notáři:
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a) emisní podmínky,
b) doklad o řádném svolání schůze vlastníků dluhopisů,
c) stejnopis notářského zápisu osvědčujícího schůzi
vlastníků dluhopisů,
d) doklad o uveřejnění stejnopisu notářského zápisu
osvědčujícího schůzi vlastníků dluhopisů a
e) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
české zúčastněné korporace o tom, že česká zúčastněná korporace uspokojila veškeré pohledávky
vlastníků dluhopisů, kteří požádali o jejich předčasné splacení ve lhůtě a za podmínek stanovených
ve zvláštním zákoně.

kona, aniž byla během této lhůty tato smlouva
nebo toto usnesení přijato,
c) rozhodnutí všech zúčastněných korporací, že zaměstnanci nástupnické korporace budou mít po
zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku
právo vlivu podle zákona (§ 235 zákona), a
d) má-li mít nástupnická korporace své sídlo mimo
území České republiky, čestné prohlášení všech
členů svého statutárního orgánu o tom, že uzavřená smlouva o rozsahu práva vlivu zaměstnanců
nástupnické korporace nebo usnesení vyjednávacího výboru jsou v souladu s právním řádem členského státu, ve kterém má mít nástupnická korporace své sídlo.

(2) Jestliže schůze vlastníků dluhopisů neproběhla
z důvodů na straně vlastníků dluhopisů, třebaže byla
řádně svolána, je česká zúčastněná korporace povinna
předložit notáři namísto písemností uvedených v odstavci 1 písm. c) až e) čestné prohlášení všech členů
svého statutárního orgánu o této skutečnosti včetně
podrobného popisu důvodů, pro které schůze vlastníků
dluhopisů neproběhla.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže
zaměstnanci nástupnické korporace nemají mít po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku podle
§ 215 zákona ani podle § 200 obchodního zákoníku
právo vlivu. V takovém případě předloží česká zúčastněná korporace o tom notáři čestné prohlášení všech
členů svého statutárního orgánu.

§6
(1) Česká zúčastněná korporace je povinna předložit notáři písemnosti, a není-li to možné, čestné prohlášení všech členů svého statutárního orgánu o tom, že
veškeré pohledávky a jiná práva všech známých věřitelů
byly zajištěny nebo uspokojeny postupem podle § 35
až 39 zákona nebo že se věřitelé práva na zajištění nebo
uspokojení svých pohledávek vzdali nebo jej neuplatnili.
(2) Písemnosti nebo čestné prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat i jmenný seznam věřitelů, kteří
požádali o poskytnutí dostatečné jistoty, a popis způsobu, jakým byly jejich pohledávky dostatečně zajištěny, popřípadě důvodu, pro který byli žadatelé vyloučeni z okruhu osob oprávněných požadovat poskytnutí
dostatečné jistoty.
§7
(1) Česká zúčastněná korporace je povinna předložit notáři tyto písemnosti:
a) smlouvu o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace podle § 233 zákona nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle § 232
odst. 1 zákona,
b) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
všech českých a zahraničních zúčastněných korporací o tom, že marně uplynula lhůta pro přijetí
usnesení vyjednávacího výboru nebo pro uzavření
smlouvy o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace stanovená v § 232 odst. 3 zá-

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže
zaměstnanci nástupnické korporace nemají mít po zápisu přeshraniční fúze do zahraničního obchodního rejstříku podle právního řádu členského státu, do jehož
zahraničního obchodního rejstříku se zapisuje přeshraniční fúze, právo vlivu. V takovém případě předloží
česká zúčastněná korporace o tom notáři čestné prohlášení všech členů svého statutárního orgánu.
§8
Česká zúčastněná korporace je povinna předložit
notáři:
a) projekty přeshraniční fúze ve znění předloženém
společníkům nebo členům všech zahraničních zúčastněných korporací,
b) zápisy z usnesení valných hromad nebo členských
schůzí všech zahraničních zúčastněných korporací,
c) kopie všech žalob na zaplacení dorovnání, které
byly proti české zúčastněné korporaci podány,
jsou-li české zúčastněné korporaci známy, a
d) písemnosti osvědčující, že nástupnická korporace
bude mít po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního
rejstříku dostatek peněžních prostředků nebo likvidního majetku na zaplacení dorovnání nebo na
úhradu kupních cen při odkupu akcií.
§9
Česká zúčastněná korporace je povinna předložit
notáři:
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a) pravomocná rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, jež jsou podle právního řádu České
republiky podmínkou účinnosti projektu přeshraniční fúze, nebo čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu české zúčastněné korporace
o tom, že se žádné takové rozhodnutí nevyžaduje,
a
b) vykonatelná rozhodnutí orgánů Evropských společenství, jež jsou podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství podmínkou účinnosti projektu přeshraniční fúze, nebo čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu české zúčastněné korporace o tom, že se žádné takové
rozhodnutí nevyžaduje.

nosti právo na vyplacení doplatku na dorovnání, je česká zúčastněná akciová společnost povinna předložit notáři potvrzení pověřené osoby, že jí byly předány peněžní prostředky v potřebné výši.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.

Mají-li akcionáři české zúčastněné akciové společ-

§ 11
Má-li být sídlo nástupnické korporace na území
České republiky, je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři písemnosti osvědčující, že byla
za účelem výměny listinných kótovaných akcií zajištěna pověřená osoba a že jí byly předány všechny příslušné písemnosti.
§ 12

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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207
V Y H L Á ŠKA
ze dne 6. června 2008
o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání
osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 388 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, (dále jen „zákon“) k provedení § 210
odst. 2 zákona:
§1
Česká zúčastněná korporace je povinna předložit
notáři před vydáním osvědčení o zákonnosti dokončení
přeshraniční fúze podle § 210 odst. 2 zákona tyto písemnosti:
a) projekt přeshraniční fúze v českém jazyce,
b) projekt přeshraniční fúze v úředních jazycích
všech členských států, jejichž právními řády se jednotlivé zahraniční zúčastněné korporace řídí,
c) osvědčení vydané pro každou českou zúčastněnou
korporaci podle § 208 a 209 zákona,
d) osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem veřejné moci členského státu, jehož právním řádem
se zahraniční zúčastněná korporace řídí, které dokládá splnění požadovaných formalit, provedení
předepsaných úkonů a dodržení předepsaných postupů, a
e) písemnosti uvedené v § 2, pokud se vyžadují.

a) smlouvu o rozsahu práva vlivu zaměstnanců nástupnické korporace podle § 233 zákona nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle § 232
odst. 1 zákona,
b) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu
české zúčastněné korporace o tom, že marně uplynula lhůta pro přijetí usnesení vyjednávacího výboru nebo pro uzavření smlouvy o rozsahu práva
vlivu zaměstnanců nástupnické korporace stanovená v § 232 odst. 3 zákona, aniž byla v této lhůtě
smlouva uzavřena nebo usnesení přijato, a
c) rozhodnutí všech zúčastněných korporací, že zaměstnanci nástupnické korporace budou mít po
zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku
právo vlivu podle zákona (§ 235 zákona).
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže
zaměstnanci nástupnické korporace nemají mít po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku podle
§ 215 zákona ani podle § 200 obchodního zákoníku
právo vlivu. V takovém případě předloží česká zúčastněná korporace o tom notáři čestné prohlášení všech
členů svého statutárního orgánu.

§2

§3

(1) Česká zúčastněná korporace je dále povinna
předložit notáři tyto písemnosti:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.
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208
V Y H L Á ŠKA
ze dne 5. června 2008,
kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle
§ 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 138/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví:
a) obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům,
b) seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných
a méně nebezpečných látek,

§3
Seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných
a méně nebezpečných látek
(K § 7 odst. 2 zákona)
Stanovené látky se zařazují do jednotlivých seznamů takto:
a) vysoce nebezpečné látky do Seznamu 1, který je
obsažen v příloze č. 2,
b) nebezpečné látky do Seznamu 2, který je obsažen
v příloze č. 3,
c) méně nebezpečné látky do Seznamu 3, který je
obsažen v příloze č. 4.

§4

c) objekty1), ve kterých je možno vyrábět vysoce nebezpečné látky,

Výroba vysoce nebezpečných látek

d) obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými,
nebezpečnými a méně nebezpečnými látkami
a o výrobě určitých organických chemických látek,

Vysoce nebezpečné látky lze vyrábět pouze:

e) koncentraci nebezpečné látky a méně nebezpečné
látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení
výrobků obsahujících nebezpečné látky a méně nebezpečné látky pro účely jejich ohlašování a převodů,
f) podrobnosti o vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek.
§2
Činnosti k ochranným účelům
(K § 6 odst. 2 zákona)
Obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům je uveden v příloze č. 1.

1

(K § 9 odst. 3 zákona)

a) v jediném jednoúčelovém nízkotonážním objektu,
jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,
b) v jediném objektu pro ochranné účely, přičemž
vlastní souhrnná výroba v tomto objektu nepřevýší 10 kg za rok,
c) v objektech pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v těchto objektech je vyšší než 100 g za
rok, ale nepřevýší 10 kg za rok na jeden objekt,
d) v laboratořích pro výzkumné, zdravotnické nebo
farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba nepřevýší 100 g za rok na jednu laboratoř.

) Část I bod 6 Kontrolní přílohy Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich
zničení, jejíž přijetí bylo oznámeno pod č. 94/1997 Sb.
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§5
Hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami
(K § 18 zákona)

b) 30 hmotnostních procent méně nebezpečné látky
uvedené v Seznamu 3 a 3000 kg celkového množství směsi.

Obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými
látkami je uveden v příloze č. 5.

(2) Obsah hlášení o nakládání s méně nebezpečnými látkami a o provozech na jejich výrobu je uveden
v příloze č. 7.

§6
Hlášení o nakládání s nebezpečnými látkami
(K § 20 odst. 3 zákona)
(1) Množství nebezpečné látky a koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami se stanoví
takto:
a) 0,1 kg nebezpečné látky označené ,,*“ v Seznamu 2 části A,
b) 10 kg jiné nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2
části A,
c) 100 kg nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2
části B,
d) 30 hmotnostních procent nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části B a 300 kg celkového
množství směsi.
(2) Obsah hlášení o nakládání s nebezpečnými látkami a o provozech na jejich výrobu, zpracování nebo
spotřebu je uveden v příloze č. 6.
§7
Koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými
látkami a způsob balení výrobků obsahujících
nebezpečné látky
(K § 22 odst. 2 zákona)
Koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými
látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky se stanoví takto:
a) 1 hmotnostní procento nebezpečné látky uvedené
v Seznamu 2 části A,
b) 10 hmotnostních procent nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části B,
c) výrobky balené pro maloobchodní prodej nebo
pro individuální použití.
§8
Hlášení o nakládání s méně nebezpečnými látkami
(K § 23 odst. 3 zákona)
(1) Množství méně nebezpečné látky a koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami
se stanoví takto:
a) 1000 kg méně nebezpečné látky uvedené v Seznamu 3,

§9
Koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi
s jinými látkami a způsob balení výrobků
obsahujících méně nebezpečné látky
(K § 25 odst. 2 zákona)
Koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících
méně nebezpečné látky se stanoví takto:
a) 30 hmotnostních procent méně nebezpečné látky
uvedené v Seznamu 3,
b) výrobky balené pro maloobchodní prodej nebo
pro individuální použití.
§ 10
Vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných
a méně nebezpečných látek
(K § 25a odst. 2 zákona)
(1) Evidenční kniha se skládá z jednotlivých evidenčních listů, které musí být svázány a průběžně očíslovány tak, aby údaje v nich uvedené nebylo možno
dodatečně měnit. Vzor listu je uveden v příloze č. 8.
(2) Evidenční kniha obsahuje:
a) na titulní straně
1. údaje o identifikaci fyzické osoby (jméno, příjmení a adresu, na které se trvale zdržuje) nebo
právnické osoby (název, sídlo nebo místo usazení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
2. datum, od kterého se záznamy provádějí,
3. jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho
členů, adresu, na které se trvale zdržuje, a podpis statutárního orgánu nebo jeho členů,
4. jméno a příjmení zaměstnance, který je určen
pro vedení evidence, adresu, na které se trvale
zdržuje, a jeho podpis,
5. název stanovených látek, pro které je evidence
vedena,
6. u držitelů licence údaje o udělených licencích
s uvedením čísla jednacího, případně jejich
změn, včetně data udělení,
b) na první straně seznam stanovených látek; tento
seznam obsahuje pořadové číslo stanovené látky
a uvedení první stránky výskytu položky v evidenční knize.
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(3) Pro každou stanovenou látku se vede evidence
na vyčleněných po sobě jdoucích samostatných listech
v evidenční knize.

evidenci vytisknout a svázat tak, aby údaje v ní uvedené
nebylo možno dodatečně měnit.

(4) Chybné údaje se opravují tak, aby původní zápis zůstal čitelný, a každá oprava je podepsána zaměstnancem, který vede evidenci. K podpisu zaměstnanec
připojí datum provedení opravy.

§ 11
Hlášení o výrobě určitých organických
chemických látek

(5) Pokud se vyčerpá počet stránek vyčleněných
v evidenční knize pro konkrétní položku, je možné
v téže evidenční knize vyčlenit pro tytéž stanovené
látky nové po sobě jdoucí stránky a doplnit o tuto položku seznam na první straně evidenční knihy.

Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek a o provozech na jejich výrobu je uveden
v příloze č. 9.

(K § 26 odst. 4 zákona)

§ 12

(6) Evidenční knihy se pro látky uvedené v seznamech podle § 3 písm. a) až c) vedou odděleně.

Účinnost

(7) Pokud se evidence vede v elektronické formě, je
nutno ke dni 31. prosince každého kalendářního roku

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.

Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D. v. r.
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209
V Y H L Á ŠKA
ze dne 28. května 2008
o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea
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) Ke 100. výročí založení Národního technického muzea 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 2,25 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 %.

seči železničního kola znázorněna jedna z prvních na
území České republiky vyrobených lokomotiv, která je
součástí sbírek Národního technického muzea. Na obvodu horní poloviny dvousetkoruny je při jejím okraji
v neuzavřeném opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ a značka mincovny,
která dvousetkorunu razila. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky je od názvu
státu a značky mincovny odděleno tečkami. Na obvodu
dolní poloviny dvousetkoruny je při jejím okraji znázorněna část ozubeného kola.
(2) N a r ubu dvousetkoruny je v horní části na
výseči hodinového ciferníku znázorněno průčelí budovy Národního technického muzea. Pod levou částí
budovy Národního technického muzea je zobrazena
část astrolábu. Na obvodu horní poloviny dvousetkoruny je při jejím okraji neuzavřený opis „NÁRODNÍ
TECHNICKÉ MUZEUM“. Při pravém okraji dvousetkoruny jsou dole letopočty „1908 – 2008“, oddělené
od opisu a mezi sebou tečkami. Při spodním okraji
dvousetkoruny jsou umístěny iniciály autora dvousetkoruny, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které
jsou tvořeny spojenými písmeny „FZ“.
§3

§2
(1) N a l í c i dvousetkoruny je v horní části na vý-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. června
2008.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 209/2008 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Národního technického muzea
(lícní a rubová strana)
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