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VYHLÁŠKA

ze dne 7. července 2020,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 14 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve
znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb.,
zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zá-
kona č. 295/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druho-
vého seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhláš-
ky č. 42/2014 Sb. a vyhlášky č. 3/2018 Sb., se mění
takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatné
řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise

(EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se
mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1
písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II
směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Ko-
mise 93/61/EHS. Prováděcí směrnice Komise (EU)
2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění
směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici
zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1
písm. b).“.

2. V příloze v bodu 1.2.2 Luskoviny a jeteloviny
se slovo „Vičenec“ nahrazuje slovy „Vičenec ligrus“.

3. V příloze v bodu 1.3 Olejniny a přadné rost-
liny se slovo „Mák“ nahrazuje slovy „Mák setý“.

4. V příloze bod 4 včetně nadpisu zní:
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5. V příloze v nadpise bodu 5 se za slova
„Ovocné rody a druhy“ doplňují slova „(určené
pro produkci ovoce)“ a na konci bodu 5 se na samo-
statném řádku doplňuje věta „Druhy a mezidruhové
hybridy používané jako podnože ovocných druhů.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. čer-
vence 2020.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 26. června 2020

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2019 – 2020, který
byl uzavřen dne 28. ledna 2020 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborový svaz skla, keramiky a porce-
lánu a organizací zaměstnavatelů – Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od
prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující
činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE 231, 2341 a 2342.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR
a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. června 2020

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 6. února 2020 mezi smluvními stranami
Odborový svaz KOVO
a
Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s.;

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství 2020 – 2022 uzavřená dne 15. květ-
na 2020 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České re-
publice
a
Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství;

3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený dne 26. května 2020 mezi smluvními
stranami
Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
a
Svaz bank a pojišťoven;

4. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2019 – 2024 uzavřený dne 16. dubna 2020
mezi smluvními stranami
Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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