Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 42

Rozeslána dne 2. dubna 2019

Cena Kč 33,–

O B S A H:
90. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
91. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být
sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná
srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
92. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů
93. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
94. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
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ZÁKON
ze dne 20. března 2019,
kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/
/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/
/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 49 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) o odchylných opatřeních v případech mimořádných situací (§ 51a).“.
2. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který včetně
nadpisu zní:

teli, které nastaly na území dvou a více krajů, kdy
plnění povinností ze strany vlastníků lesů není možné, nebo by nevedlo k naplnění účelu zákona, může
ministerstvo rozhodnout o nezbytných opatřeních
odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6,
§ 32 odst. 1 až 3 a § 33 odst. 1 až 3 tohoto zákona za
účelem minimalizace škod na lesích. Tato opatření
může ministerstvo uložit též opatřením obecné povahy.
(2) Rozhodnutí vydané podle odstavce 1 je
prvním úkonem v řízení. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(3) Opatření obecné povahy podle odstavce 1
se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy.
(4) Opatření obecné povahy podle odstavce 1
nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední
desce ministerstva. Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, jejichž správních obvodů se
opatření obecné povahy týká.
(5) Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se
v případě vydávání opatření obecné povahy podle
odstavce 1 nepoužije.

„§ 51a

(6) V případě změny nebo zrušení opatření
obecné povahy se použijí odstavce 2 až 5 obdobně.“.

Odchylná opatření
v případech mimořádných situací

Čl. II

(1) V případech regionálních nebo celostátních
mimořádných situací majících charakter kalamit, vyvolaných zejména biotickými nebo abiotickými čini-

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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91
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. března 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky,
která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky,
nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Vláda nařizuje podle § 279 odst. 3 zákona č. 99/
/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona
č. 24/1993 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.:
Čl. I
V § 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu
výpočtu základní částky, která nesmí být sražena
povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí,
a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná
srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných
částkách), se slovo „součet“ nahrazuje slovy „dvojnásobek součtu“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být
prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově
vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy
srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. března 2019
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro
období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 částka 31 885 Kč.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Částka 42
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. března 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 – 2020, uzavřená dne 22. 1. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
2. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2019, uzavřený dne 14. 1. 2019 mezi těmito
smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR
a
Zemědělským svazem České republiky,
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.
3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2019, uzavřený dne 5. 2. 2019 mezi těmito
smluvními stranami
Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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94
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 1. dubna 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 30. března 2019

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb
do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 330/2018 Sb. se dne 30. března 2019 konaly v souladu se
zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

5

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

952

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

661

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

31

v tom podle volebních stran:
1
90

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem

2
26

355

Sdružení KDU-ČSL, NK

1

714

Svobodní

2

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.

Částka 42
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