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97
ZÁKON
ze dne 26. března 2009,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o pozemních komunikacích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb.,
zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006
Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 18e písmeno d) zní:
„d) závazek státu předat koncesionáři územní rozhodnutí k výstavbě úseku dálnice nebo silnice I. třídy
a závazek koncesionáře toto územní rozhodnutí
převzít,“.
2. V § 18e písmeno e) zní:
„e) rozložení rizik mezi stát a koncesionáře po dobu
zajištění výstavby úseku dálnice nebo silnice
I. třídy, výstavby, provozování a údržby úseku
dálnice nebo silnice I. třídy a závazek koncesionáře
převzít území určené územním rozhodnutím k výstavbě úseku dálnice nebo silnice I. třídy po zajištění vlastnických práv nebo práv založených
smlouvou provést stavbu nebo práv odpovídajících
věcnému břemenu,“.
3. V § 25 odstavec 7 zní:
„(7) Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může povolit příslušný
silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti let, bude-li
umístění a provozování reklamního zařízení splňovat
tyto podmínky:
a) nebude jej možné zaměnit s dopravními značkami
ani dopravními zařízeními,
b) nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace a
c) pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení.
Podmínky stanovené v povolení musí trvat po celou

dobu platnosti povolení. Zánik některé z podmínek
je povinen vlastník reklamního zařízení oznámit do
30 dnů příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který
povolení odejme.“.
4. V § 27 odst. 1 se slova „Uživatelé dálnice, silnice nebo místní komunikace nemají nárok“ nahrazují
slovy „Uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace
nebo chodníku nemají nárok“.
5. V § 27 odst. 2 se slova „Vlastník dálnice, silnice
nebo místní komunikace odpovídá za škody“ nahrazují
slovy „Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace
nebo chodníku odpovídá za škody“.
6. V § 27 odst. 3 se slova „s výjimkou případů
uvedených v odstavci 4“ zrušují.
7. V § 27 odst. 3 se slova „Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada
ve schůdnosti místní komunikace“ nahrazují slovy
„Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá
za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti
chodníku, místní komunikace“.
8. V § 27 se odstavec 4 zrušuje.
Odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
9. V § 27 odst. 4 se slova „Vlastník dálnice, silnice
nebo místní komunikace odpovídá“ nahrazují slovy
„Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo
chodníku odpovídá“.
10. V § 27 odst. 5 větě první se slova „Úseky silnic
a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý“
nahrazují slovy „Úseky silnic, místních komunikací
a chodníků, na kterých se pro jejich malý“ a věta druhá
„Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj
svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým nařízením.“ se nahrazuje větou „Vymezení takových úseků silnic stanoví
příslušný kraj svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací a chodníků stanoví příslušná obec
svým nařízením.“.
11. V § 27 odst. 6 se věta druhá „Obec stanoví
nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad
ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních
úseků silnic.“ nahrazuje větou „Obec stanoví nařízením
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůd-
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nosti chodníků, místních komunikací a průjezdních
úseků silnic.“.
12. V § 46 odst. 2 se slova „§ 27 odst. 7“ nahrazují
slovy „§ 27 odst. 6“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Držitel platného povolení k umístění a provozování reklamního zařízení vydaného před nabytím účinnosti tohoto zákona, jehož součástí není podmínka vybavit pozemní komunikaci v místě umístění reklamního
zařízení svodidly nebo jiným zabezpečením proti střetu
konstrukce zařízení s vozidly, je povinen nejpozději do
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31. prosince 2009 zajistit, aby umístění a provozování
reklamního zařízení splňovalo podmínku podle § 25
odst. 7 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění tohoto
zákona, jinak marným uplynutím lhůty takové povolení zaniká. Držitel povolení je povinen ve stejném termínu oznámit splnění této povinnosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
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98
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
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):

kladním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb., se číslo „2009“
nahrazuje číslem „2012“.

Čl. I

Čl. II

V oddíle D nadpisu části D2 přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v zá-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Liška v. r.
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99
VYHLÁŠKA
ze dne 1. dubna 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb.,
o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience
na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu
kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/
/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001
Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického výrobku a o požadavcích
na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001
Sb., vyhlášky č. 444/2004 Sb., vyhlášky č. 126/2005
Sb., vyhlášky č. 104/2006 Sb., vyhlášky č. 260/2006
Sb., vyhlášky č. 474/2006 Sb., vyhlášky č. 112/2007
Sb., vyhlášky č. 230/2007 Sb., vyhlášky č. 334/2007
Sb. a vyhlášky č. 369/2008 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
1

) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se
přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/
/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice
technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII
technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kte-

rou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV
a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III
uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se
kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Rady č. 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou
se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené
směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené
směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI
uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI
uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II
a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetic-
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kých prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou
se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II
a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/88/ES ze dne 23. září 2008, kterou se
mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických
prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III
technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/123/ES ze dne 18. prosince 2008,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh
II a VII technickému pokroku.“.

Částka 31

2. V § 1 písmeno b) zní:
„b) značení kosmetického výrobku a vybavení návodem k použití,“.
3. V příloze č. 2 se referenční číslo „167. estery
kyseliny 4-aminobenzoové s volnou aminoskupinou,
s výjimkou látek uvedených v příloze č. 7, části 2“ nahrazuje referenčním číslem „167. kyselina 4-aminobenzoová a její estery s volnou aminoskupinou“.
4. V příloze č. 2 se doplňují referenční čísla 1329 –
1369, která znějí:

Částka 31

Sbírka zákonů č. 99 / 2009

Strana 1211

Strana 1212

Sbírka zákonů č. 99 / 2009

Částka 31

Částka 31

Sbírka zákonů č. 99 / 2009

Strana 1213

Strana 1214

Sbírka zákonů č. 99 / 2009

Částka 31

Čl. II
Přechodná ustanovení

5. V příloze č. 3 části 1 se zrušuje referenční číslo
10.
6. V příloze č. 3 části 1 se ve sloupci c referenčního
čísla 14 zrušuje položka a).

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům stanoveným v čl. I bodě 4, se posuzují podle
dosavadních právních předpisů do dne 13. října 2009.

7. V příloze č. 3 části 2 se zrušují referenční čísla 57, 59 a 60.

2. Kosmetické prostředky, které obsahují látku
stanovenou v čl. I bodě 8, se posuzují podle
dosavadních právních předpisů do dne 7. října 2009.

8. V příloze č. 7 se zrušuje referenční číslo 1.

Čl. III
Účinnost

9. V příloze č. 7 se u referenčního čísla 28 ve
sloupci c) zrušují slova „v prostředcích ke slunění“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. července
2009.

Ministryně:
Filipiová v. r.

Částka 31
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100
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 14. dubna 2009,
jímž se určují emisní podmínky
Dluhopisu České republiky, 2009 – 2012, VAR
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 – 2012, VAR:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem
financí
Název: Dluhopis České republiky, 2009 – 2012,
VAR
Zkrácený název: ČR, VAR, 12
Pořadové číslo emise: 57.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 20. dubna 2009
Datum splatnosti: 11. dubna 2012
Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001002505
Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000702139
Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000702147
Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000702154
Jistina odtržená,
ISIN: CZ0000702121
2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona
o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické
osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České
republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k ob-

chodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů
Praha, a. s.
6. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou
sazbou. Referenční sazbou je 6M PRIBOR se sazbou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období, zvýšenou o spread ve výši 100 bazických bodů. Úrokové výnosy jsou vypláceny
dvakrát ročně, a to k 11. dubnu a 11. říjnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den,
který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na
výnos za toto odsunutí platby.
7. Pro první půlroční výnosové období bude úroková
sazba stanovena v den aukce. Pro následující půlroční výnosová období bude úroková sazba stanovena 2 pracovní dny před začátkem nového výnosového období, v den stanovení bude zveřejněna.
8. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu
předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu
z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující
po rozhodném dnu a je stanoveno na 12. března
a 12. září. Úrokový výnos obdrží vždy investor,
který je vlastníkem dluhopisu 11. března a 11. září
každého roku. Úrokový výnos za první období od
data vydání do 11. října 2009 obdrží investor, který
je vlastníkem dluhopisu 11. září 2009.
9. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty
prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech ve
Středisku cenných papírů, je 11. března 2012.
10. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů
v období (BCK – standard act/360). Poměrná část
úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
11. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané Českou
národní bankou pro skupinu přímých účastníků
dne 15. dubna 2009. Další investoři se mohou
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aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej
dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 11. března 2012.

placena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu
dne 11. března 2012. Připadne-li den splátky jistiny
na den, který není pracovním dnem, bude výplata
provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

12. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými
účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší
nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování
objednávek s určitou nabízenou cenou by uspokojený objem objednávek přesáhl objem dluhopisů,
který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze v částečném rozsahu. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.

17. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony
k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy
mohla být uplatněna poprvé.

13. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je
30 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány
v menším nebo ve větším objemu v souladu s § 11
zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování státního
dluhu. Objem emise může být zvýšen maximálně
na 50 000 000 000 Kč.
14. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poorʼs je na úrovni A+, společností
Moodyʼs na úrovni A1.
15. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech je umožněno.
16. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému
majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě
ke dni 11. dubna 2012. Od tohoto dne končí
úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu
spolu s posledním úrokovým výnosem bude vy-

18. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle
těchto emisních podmínek. Platebním místem je
Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů
jsou vypláceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou
výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
19. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
20. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku,
běžně dostupném v České republice a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
21. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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