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Cena Kč 30,–

O B S A H:
174. R o zho d n u tí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
175. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
176. V y h lá š k a , kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů
177. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb.
178. Sd ěle n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
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174

R O ZH ODNUT Í
prezidenta republiky
ze dne 1. června 2010
o svolání zasedání Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Podle článku 34 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
svolávám
zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovím den jeho zahájení na 11. června 2010.

Klaus v. r.
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175
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. května 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace
o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Vláda
/2001 Sb.,
některých
robků), ve

nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 102/
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti význění zákona č. 277/2003 Sb.:

2. V § 1 se za slovo „společenství3)“ vkládají slova
„(dále jen „pokyny Komise“)“ a slova „č. 1“ se zrušují.
3. § 2 včetně nadpisu zní:

Čl. I

„§ 2

Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, se mění takto:

Obsah a forma informace

1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16. prosince 2009,
kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství
pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle
článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti
výrobků).“.

Informace podle § 1 oznamují orgány dozoru písemně v českém a anglickém jazyce a v souladu s pokyny Komise prostřednictvím jednotného formuláře
pro oznámení, uvedeného v části IV. bodu 1 pokynů
Komise, nebo formuláře pro reakce, uvedeného v části IV. bodu 2 pokynů Komise.“.
4. Přílohy č. 1 až 4 se zrušují.
5. Příloha včetně nadpisu zní:
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Tošovský v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 24. května 2010,
kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů,
usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření České advokátní komory stanoví podle § 5d
odst. 1, § 35m odst. 3 a § 52c zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon“):
§1
Náležitosti identifikačních průkazů
(1) Identifikační průkaz musí obsahovat
a) fotografii držitele průkazu,
b) jméno a příjmení držitele průkazu, popřípadě jeho
akademický titul,
c) datum narození držitele průkazu,

§2
Použití identifikačních průkazů
(1) Advokát nebo usazený evropský advokát se
identifikačním průkazem prokazuje při poskytování
právních služeb, zejména při zastupování v řízení před
soudy a jinými orgány a při obhajobě v trestních věcech.
(2) Advokátní koncipient se identifikačním průkazem prokazuje při výkonu právní praxe, zejména při
zastupování advokáta nebo usazeného evropského advokáta na základě jeho pověření při jednotlivých úkonech právní pomoci.

d) označení „advokát“ („advokátka“), „usazený
evropský advokát“ („usazená evropská advokátka“) nebo „advokátní koncipient“ („advokátní
koncipientka“),
e) evidenční číslo, pod kterým je držitel průkazu zapsán v seznamu advokátů, seznamu evropských
advokátů nebo seznamu advokátních koncipientů.
(2) Identifikační průkaz advokáta zapsaného do
seznamu advokátů podle § 5a zákona musí obsahovat
rovněž omezení rozsahu poskytování právních služeb
podle § 5a odst. 2 zákona.
(3) Identifikační průkaz usazeného evropského
advokáta musí obsahovat rovněž profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona.
(4) Identifikační průkaz může obsahovat i další
identifikační znaky, zejména data umožňující elektronickou identifikaci advokáta, usazeného evropského
advokáta nebo advokátního koncipienta.

§3
Vzory identifikačních průkazů
(1) Vzor identifikačního průkazu advokáta je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Vzor identifikačního průkazu usazeného
evropského advokáta je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Vzor identifikačního průkazu advokátního
koncipienta je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Ministryně:
JUDr. Kovářová v. r.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 176/2010 Sb.
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177
VYHLÁŠKA
ze dne 24. května 2010,
kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků,
údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů,
ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí stanoví podle § 114 odst. 3 a k provedení
§ 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):

Čl. I
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 54/2008 Sb., o způsobu
předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných
na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, zní:
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Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
Jurásková v. r.
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178
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. května 2010
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 2010, uzavřená dne 5. 3. 2009 mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství
a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky a Zemědělským svazem České republiky, je s účinností
od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující
činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE: Úroveň 1, Kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na úřadech práce a na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministr:
JUDr. Šimerka v. r.
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