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69

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2009

o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1

Letiště Praha-Ruzyně, jakož i veškeré nemovitosti
k němu náležející, zejména územně vymezená a vhod-
ným způsobem upravená plocha včetně souboru staveb
a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání
letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím1), smí

být jen ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“),
anebo právnických osob se sídlem ve státě, v nichž má
stát stoprocentní majetkovou účast (stoprocentní
podíl)2).

§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Vlček v. r.

Fischer v. r.
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1) § 2 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
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USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 9. března 2010

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně, přijatém Parlamentem dne
1. prosince 2009 a vráceném prezidentem republiky dne 16. prosince 2009.

Vlček v. r.
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ZÁKON

ze dne 1. prosince 2009,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 2 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu
rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech pře-
vodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku České republiky, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/

/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 179/2005
Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Dotace ze státního rozpočtu je poskytována
Fondu každoročně nejméně ve výši skutečných výdajů
určených schváleným rozpočtem Fondu na poskyto-
vání nenávratných dotací.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Vlček v. r.

Fischer v. r.
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USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 9. března 2010

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje
bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu
na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů, přijatém Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vráceném prezidentem republiky dne 15. prosince 2009.

Vlček v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2010

o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 7b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb., o stát-
ním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění
zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška

a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení1)
(dále jen „zařízení“), jejich zařazení do tříd a sku-
pin a bližší podmínky jejich bezpečnosti,

b) se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle
zákona o zdravotnických prostředcích a o změně
některých souvisejících zákonů2),

c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června
1998 o postupu při poskytování informací v oblasti
norem a technických předpisů, ve znění směrni-
ce 98/48/ES.

§ 2

(1) Zařízeními jsou zařízení

a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr
elektrické energie a elektrické instalace,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo
statické elektřiny.

(2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší podmínky bezpečnosti zařízení jsou uve-
deny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Zrušuje se:

a) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Čes-
kého báňského úřadu č. 151/1969 Sb., kterou se
určují vyhrazená technická zařízení.

b) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Čes-
kého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se
určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví ně-
které podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

c) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Čes-
kého báňského úřadu č. 553/1990 Sb., kterou se
mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpeč-
nosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979
Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bez-
pečnosti.

d) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského
úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená
elektrická zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky
č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2010.

Ministr:

JUDr. Šimerka v. r.
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1) § 6b zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. března 2010,

kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

a likvidátorech pojistných událostí,
ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 18 odst. 10
zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkova-
telích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťova-
cích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných
událostí), ve znění zákona č. 278/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředko-
vatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění
vyhlášky č. 40/2006 Sb. a vyhlášky č. 251/2007 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

2. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Instituce oprávněné poskytovat
vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy, vzdělávací programy
nebo programy celoživotního vzdělávání zaměřené na
dosažení odborné způsobilosti poskytují školy, školicí
zařízení nebo specializované profesní instituce uvedené
v seznamu uveřejňovaném Českou národní bankou
způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejích in-
ternetových stránkách a dále pojišťovny, kterým bylo
Českou národní bankou uděleno povolení k provozo-
vání této činnosti jako činnosti související s povolenou
pojišťovací činností.“.

3. Příloha č. 6 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.
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