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50
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. února 2010
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči:
§1
Prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto
nemovité kulturní památky:
a) v Jihočeském kraji
1. Zemědělská usedlost čp. 3 v Krníně,
2. Zámek Vimperk,
3. Zemský hřebčinec v Písku;
b) v Jihomoravském kraji
1. Hotel Avion v Brně,
2. Klášter cisterciaček Porta coeli v Předklášteří,
3. Archeologické naleziště Dolní Věstonice – Pavlov,
4. Větrný mlýn v Kuželově;
c) v Karlovarském kraji
1. Císařské lázně v Karlových Varech,
2. Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech,
3. Lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních;
d) v Královéhradeckém kraji
1. Dům čp. 92 „Dřevěnka“ v Úpici,
2. Vodní elektrárna – přehrada Les Království
v Bílé Třemešné;
e) v Libereckém kraji
1. Hospodářský dvůr zámku v Zákupech,
2. Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova;
f) v Moravskoslezském kraji
Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny
Alois Larisch v Krnově;
g) v Olomouckém kraji
Vila Primavesi v Olomouci;
h) v Pardubickém kraji
1. Kostel sv. Bartoloměje v Kočí u Chrudimi,

2. Zámek s opevněním v Pardubicích,
3. Krematorium v Pardubicích,
4. Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou
světničkou Bohuslava Martinů;
i) v Plzeňském kraji
1. Zámek Červené Poříčí,
2. Klášter premonstrátek v Chotěšově,
3. Vodní hamr Dobřív,
4. Jízdárna ve Světcích;
j) v hlavním městě Praze
1. Dům U Černé Matky Boží v Praze na Starém
Městě,
2. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech,
3. Čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči;
k) ve Středočeském kraji
Park a zámek v Průhonicích;
l) v Ústeckém kraji
Děkanský
v Mostě;

kostel

Nanebevzetí

Panny

Marie

m) v kraji Vysočina
1. Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě,
2. Klášter premonstrátů v Želivě;
n) ve Zlínském kraji
1. Hřbitov ve Střílkách,
2. Fojtství ve Velkých Karlovicích.
(2) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto
movité kulturní památky:
a) v Jihočeském kraji
Závišův kříž z kláštera ve Vyšším Brodě;
b) v Jihomoravském kraji
Světelský oltář;
c) v Moravskoslezském kraji
Železniční motorový vůz M 290.001 – „Slovenská
strela“;
d) v hlavním městě Praze
Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného
Dalimila;
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e) v kraji Vysočina
Přemyslovský krucifix z Jihlavy.
(3) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Názvy, čísla v rejstříku Ústředního seznamu
kulturních památek České republiky (dále jen „ústřední
seznam“), charakteristiky a trvalé umístění národních
kulturních památek podle odstavce 2 jsou uvedeny
v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(5) Národní památkový ústav vyznačí národní
kulturní památky podle odstavce 1 vždy do 2 vyhotovení kopií katastrální mapy a ve lhůtě 60 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení 1 vyhotovení uloží do
ústředního seznamu a 1 vyhotovení zašle krajskému
úřadu, v jehož působnosti se národní kulturní památka
podle odstavce 1 nachází.
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(6) Pokud se v příloze č. 1 k tomuto nařízení
uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena
v kopiích katastrální mapy podle odstavce 5.
§2
Pro zabezpečení ochrany nemovitých národních
kulturních památek prohlášených tímto nařízením se
stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch,
tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím byly poškozeny
kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Předseda vlády:
v z. PhDr. Kohout v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Ministr kultury:
prof. Riedlbauch v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 50/2010 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 50/2010 Sb.
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51
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. února 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení
některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči:
Čl. I
V bodě 3 přílohy k nařízení vlády č. 147/1999 Sb.,
o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, písmeno a)
zní:
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Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Předseda vlády:
v z. PhDr. Kohout v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Ministr kultury:
prof. Riedlbauch v. r.
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52
VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace
na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení,
ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

1. V § 2 odst. 2 větě první se zrušují slova „změně
trasy plynovodu nebo“.

Čl. I

3. V § 6 písm. b) se zrušují slova „nebo není-li
územní energetická koncepce zpracována, k vyjádření
místně nebo územně příslušného orgánu státní správy
nebo samosprávy“.

Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení,
ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb., se mění takto:

2. V § 3 odst. 1 větě první se zrušují slova „jiné
závažné údaje, kterými jsou“.

4. Přílohy č. 1 až 7 k této vyhlášce znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Částka 19
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.
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Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2010.
Ministr:
Ing. Tošovský v. r.
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53
VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona
č. 186/2006 Sb.:

„(2) Technické podmínky stanovené pro požární techniku uvedenou v odstavci 1 písm. b) a c) se
vztahují pouze na jednotky hasičských záchranných
sborů krajů a na jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí.“.

Čl. I
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, se mění takto:

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

1. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

2. Přílohy č. 1 až 3 včetně poznámek pod čarou
č. 2 až 6 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
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nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadního právního předpisu.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro požární techniku zařazenou do vybavení
jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky platí technické podmínky stanovené dosavadním právním předpisem.
2. Výroba požární techniky zahájená přede dnem

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.
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54
VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků,
vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních
ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků
(o podrobnostech nakládání s autovraky)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 37 odst. 9 a § 37b odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků,
o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů
vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování auto-

vraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), se mění takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Informační systém je napojen na kontaktní místa veřejné
správy.“.
2. V příloze č. 2 bodě 2.2.2.2. se na konci písmene b) doplňují slova „pokud je nelze deaktivovat,“.
3. V příloze č. 2 se doplňuje bod 2.2.2.3., který
zní:

„2.2.2.3. Části a součásti k opětovnému použití (katalyzátor; pneumatiky; velké části plastu, například nárazník,
přístrojová deska, kryty kol; kovové části obsahující měď, hliník, hořčík; sklo), jestliže není možno je
oddělit při drcení a účinně využít jako materiály, musí být z autovraku přednostně odstraněny.“.
4. Příloha č. 3 zní:

Částka 19
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„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Potvrzení o převzetí autovraku
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5. V příloze č. 4 ve druhé větě pod nadpisem „Vysvětlivky“ se slova „šest desetinných míst“ nahrazují
slovy „tři desetinná místa“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Dusík, M.Sc., v. r.
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55
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 18. února 2010,
jímž se určují emisní podmínky
Dluhopisu České republiky, 2010 – 2015, 3,40 %

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, 2010 – 2015, 3,40 %:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2010 – 2015,
3,40 %
Zkrácený název: ČR, 3,40 %, 15
Pořadové číslo emise: 60.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 1. března 2010
Datum splatnosti: 1. září 2015
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou
3,40 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ 0001002737
Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000702337
Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000702345
Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000702352
Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000702360
Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000702378
Jistina odtržená, ISIN: CZ0000702329
Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona
o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
2. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.
3. 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.
4. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů
k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných
papírů Praha, a. s.
5. 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 2. srpna.
Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je
vlastníkem dluhopisu 1. srpna počínaje rokem 2011.
Úrokový výnos za první výnosové období od data
vydání do 1. září 2011 obdrží investor, který je
vlastníkem dluhopisu 1. srpna 2011.
6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou
ve výši 3,40 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 1. září počínaje
rokem 2011. 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. 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 1. srpen 2015.
8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech
(BCK – standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od
data emise.
9. 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 24. února 2010. Další investoři se mohou aukce
zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků.
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investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne
1. srpna 2015. 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.

Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků
budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších
tranší bude prováděn za stejných podmínek.
Emisní lhůta končí dnem 1. srpna 2015.
10. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými
účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší
nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování
objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne
uspokojený objem objednávek objem dluhopisů,
který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.
11. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je
50 000 000 000 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 schodku
státního rozpočtu. Objem emise může být zvýšen
maximálně na 65 000 000 000 Kč.
12. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor's je na úrovni A+, společností
Moody's na úrovni A1.
13. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech je umožněno.
14. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému
majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě
ke dni 1. září 2015. Od tohoto dne končí úročení
dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu
s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena
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15. 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.
16. 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, příp.
v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata
kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
17. 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.
18. 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.
19. 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. Janota v. r.
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