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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 88

Rozeslána dne 21. července 2016

Cena Kč 46,–

O B S A H:
224. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského
uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
225. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení
společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
226. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,
zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění
pozdějších předpisů
227. V y h l á š k a o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence
přestupků
228. V y h l á š k a o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
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224
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. června 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 205/2015 Sb.:
Čl. I

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se mění
takto:
1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo „hluboká“ vkládají slova „á 1 cm“.

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování
bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené

2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:

„
Poranění sliznic do 10 cm2

1.8

za každých dalších
připočítat 2 body
3. V příloze č. 1 položka 1.10 a 1.11 zní:

4
10 cm2
“.

„
1.10

Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí
kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím
a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo
10 – 20 bodů

1.11

Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných
částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo
5 – 20 bodů

4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:

“.

„
1.15

Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2

5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:

2–4
za každých dalších 100 cm2
připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body
u oděrek hlubokých
“.

„
7.41

Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře

součet bodů
příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však
500 bodů
“.
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6. V příloze č. 4 se na konci kapitoly VI. doplňuje položka 6.1.2, která zní:
„
6.1.2

Nedomykavost, dysfonie, fonastenie

2000
“.
nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského
uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, stanoví se náhrada za bolest nebo
náhrada za ztížení společenského uplatnění podle

Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 225 / 2016
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225
VYHLÁŠKA
ze dne 7. července 2016,
kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest
a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem
financí, Ministerstvem spravedlnosti a zpravodajskými službami stanoví podle § 104 odst. 2 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů:
Čl. I

vání výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů,
se mění takto:
1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo „hluboká“ vkládá text „á 1 cm“.

Vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určo-

2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:

„
Poranění sliznic do 10 cm2

1.8

4
za každých dalších 10 cm2
připočítat 2 body

3. V příloze č. 1 položky 1.10 a 1.11 znějí:

“.

„
1.10

Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí
kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím
a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo
10 – 20 bodů

1.11

Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných
částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo
5 – 20 bodů

4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:

“.

„
1.15

Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2

5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:

2–4
za každých dalších 100 cm2
připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body
u oděrek hlubokých

“.

„
7.41

Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře

součet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40,
nejvýše však 500 bodů
“.
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6. Na konci přílohy č. 4 se doplňuje položka 6.1.2, která zní:
„
6.1.2

Nedomykavost, dysfonie, fonastenie

2000
“.
hlášky č. 277/2015 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského
uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle vy-

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Chovanec v. r.

Sbírka zákonů č. 226 / 2016
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226
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2016,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40
zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve
znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb.
a zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl. I
Změna jednacího řádu státního zastupitelství
Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky
č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky
č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky
č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky
č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky
č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb. a vyhlášky
č. 263/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová
písmena h) až j), která znějí:
„h) podle hlavy sedmé dílu 2 zvláštní části trestního
zákoníku a trestných činů styků ohrožujících
mír podle § 409 trestního zákoníku a porušení
mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku,
i) pokud je znakem skutkové podstaty úmysl
umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu
vlastizrady podle § 309 trestního zákoníku, teroristického útoku podle § 311 trestního zákoníku nebo teroru podle § 312 trestního zákoníku,
j) účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku nebo spáchaných
ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
pokud z okolností případu vyplývá souvislost
s některým trestným činem podle písmene h)
nebo i),“.
2. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech trestných
činů podle hlavy deváté dílů 1 a 2 zvláštní části trestního zákoníku je příslušný státní zástupce vrchního
státního zastupitelství, v jehož obvodu je nižší státní
zastupitelství, které by bylo jinak ve věci příslušné.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
3. V § 15 odst. 3 se slova „odstavci 1“ nahrazují
slovy „odstavcích 1 a 2“.
4. V § 15 odst. 4 se slova „1 a 2“ nahrazují
slovy „1 až 3“ a slova „1 nebo 2“ se nahrazují slovy „1, 2 nebo 3“.
5. V § 15 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
6. V § 15 odst. 6 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
7. V § 15 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle
§ 230 trestního zákoníku, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle
§ 231 trestního zákoníku, poškození záznamu
v počítačovém systému a na nosiči informací
a zásah do vybavení počítače z nedbalosti podle
§ 232 trestního zákoníku, obecného ohrožení
podle § 272 trestního zákoníku, nedovoleného
ozbrojování podle § 279 trestního zákoníku,
vývoje, výroby a držení zakázaných bojových
prostředků podle § 280 trestního zákoníku, nedovolené výroby a držení radioaktivní látky
a vysoce nebezpečné látky podle § 281 trestního
zákoníku, nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu
podle § 282 trestního zákoníku, nedovolené vý-
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roby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního
zákoníku, pokud z okolností případu vyplývá
souvislost s některým trestným činem uvedeným v odstavci 1 písm. h) nebo i) nebo v odstavci 2.“.
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účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, ve
kterých bylo zahájeno trestní řízení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se příslušnost státního
zástupce určí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost

Čl. II
Přechodné ustanovení
Ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm. h) až
j) a v § 15 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
prvého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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227
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2016
o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů
a žádosti o opis z evidence přestupků

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 17a
zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
zákona č. 204/2015 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
Obecné náležitosti formulářů
Náležitostmi formulářů žádosti o opis z evidence Rejstříku trestů, o výpis z evidence Rejstříku
trestů a o opis z evidence přestupků jsou kolonky
pro
a) údaj o tom, zda žadatel žádá o opis z evidence
Rejstříku trestů, o výpis z evidence Rejstříku
trestů nebo o opis z evidence přestupků,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, rodné číslo, je-li přiděleno, místo a okres
narození nebo v případě narození v cizině místo
a stát narození fyzické osoby, jíž se má výpis
nebo opis týkat, anebo identifikační číslo právnické osoby, jíž se má výpis nebo opis týkat,
a není-li přiděleno, její název, právní forma,
adresa sídla a údaj obdobný identifikačnímu
číslu,

§2
Náležitosti formulářů žádosti o opis z evidence
Rejstříku trestů a žádosti o opis
z evidence přestupků
Kromě náležitostí podle § 1 jsou náležitostmi
formuláře žádosti o opis z evidence Rejstříku trestů
a formuláře žádosti o opis z evidence přestupků dále
kolonky pro vymezení účelu podání žádosti a pro
označení řízení, pro jehož potřeby má být opis vydán, spisovou značkou žadatele.
§3
Náležitosti formuláře žádosti o výpis
z evidence Rejstříku trestů
(1) Kromě náležitostí podle § 1 jsou náležitostmi formuláře žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů dále kolonky pro

d) podpis žadatele, nejde-li o žádost podle § 11aa
zákona, a datum podání žádosti a

a) údaj o tom, zda žadatel žádá, aby výpis z evidence Rejstříku trestů byl vydán s přílohou,
která bude obsahovat informace o jeho pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci jiného členského státu
Evropské unie, ve kterém žadatel měl nebo
má bydliště nebo jehož byl státním příslušníkem, a určení tohoto členského státu Evropské unie, a zda žádá informace z evidence
rejstříku trestů členského státu Evropské unie
pro účel výkonu profesní nebo organizované
dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý
a pravidelný kontakt s dětmi podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU
o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii,

e) otisk razítka orgánu veřejné moci, jde-li o žádost
orgánu veřejné moci podávanou v listinné podobě.

b) označení orgánu, který ověřil totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v žádosti,
a razítko, datum ověření a podpis ověřovate-

c) označení žadatele jménem, příjmením, datem
narození a místem trvalého pobytu, adresou
pro doručování, pokud je odlišná od místa
trvalého pobytu, je-li žadatel fyzickou osobou, anebo názvem, identifikačním číslem
nebo obdobným údajem a adresou sídla nebo
adresou pro doručování, pokud je odlišná od
sídla, je-li právnickou osobou nebo orgánem veřejné moci,

Částka 88
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le, jde-li o žádost podle § 11 nebo § 11a zákona, a
c) označení dokladu, na jehož základě byla ověřena totožnost žadatele, jde-li o žádost podle
§ 11 nebo § 11a zákona.
(2) Náležitostmi formuláře žádosti o výpis
z evidence Rejstříku trestů jsou kromě náležitostí
podle § 1 také kolonky pro vymezení účelu podání
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žádosti a pro označení řízení, pro jehož potřeby má
být výpis vydán, spisovou značkou žadatele, jde-li
o žádost orgánu veřejné moci.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2016.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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228
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2016
o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon
o ochraně státních hranic):
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) podmínky, které
v souvislosti s ochranou hranic musí splňovat mezinárodní letiště, na němž se na vnějších letech odbaví
alespoň 5 000 osob v kalendářním roce.
§2
Neschengenská zóna letiště
Pro účely této vyhlášky se neschengenskou zónou letiště rozumí prostor na mezinárodním letišti
určený pro pohyb cestujících na vnějších letech před
provedením vstupní hraniční kontroly a po provedení výstupní hraniční kontroly, s výjimkou pohybové plochy.
§3
Oddělení cestujících na vnějších letech
(1) Neschengenská zóna letiště je oddělena od
ostatních prostor letiště stavební nebo konstrukční
překážkou, která brání neoprávněnému proniknutí
osob nebo předání předmětů.
(2) Na mezinárodním letišti jsou přijata provozní opatření, která zajišťují oddělení cestujících
na vnějších letech od ostatních cestujících na pohybové ploše.
§4
Odbavovací pracoviště
pro provádění hraniční kontroly
(1) Mezinárodní letiště je vybaveno odbavova-

1

cími pracovišti pro provádění hraniční kontroly (dále
jen „odbavovací pracoviště“), a to nejméně
a) jedním pro provádění vstupní hraniční kontroly
osob požívajících právo na volný pohyb podle
práva Unie,
b) jedním pro provádění vstupní hraniční kontroly
všech osob,
c) jedním pro provádění výstupní hraniční kontroly osob požívajících právo na volný pohyb
podle práva Unie a
d) jedním pro provádění výstupní hraniční kontroly všech osob.
(2) Odbavovací pracoviště jsou označena tabulemi odpovídajícími vzorům stanoveným v Schengenském hraničním kodexu.
(3) Odbavovací pracoviště musí splňovat následující technické podmínky:
a) čelní část odbavovacího pracoviště je směřována
kolmo k proudu přicházejících cestujících,
b) podlahová část odbavovacího pracoviště je vyvýšena nejméně o 20 cm nad úroveň podlahy
prostoru určeného pro cestující,
c) do vnitřních prostor odbavovacího pracoviště
není možné nahlížet z vnějšku, vyjma jeho čelní
části,
d) vnitřní uspořádání odbavovacího pracoviště
umožňuje umístění výpočetní techniky a techniky pro kontrolu dokladů,
e) odbavovací pracoviště je napojeno na strukturovanou datovou kabeláž,
f) v čelní části odbavovacího pracoviště je umožněno instalovat čtečku otisků prstů a zařízení ke
snímání zobrazení obličeje,
g) odbavovací pracoviště je uzamykatelné.
(4) Vně odbavovacího pracoviště je umístěna

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie
o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
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a) zábrana, která umožňuje usměrňování průchodu cestujících kolem odbavovacího pracoviště a která je ovládána zevnitř odbavovacího
pracoviště, a
b) zrcadlo, které umožňuje sledování průchodu
cestujících kolem odbavovacího pracoviště.
(5) Odbavovací pracoviště pro provádění vstupní hraniční kontroly osob nesmí být od nejbližšího
pracoviště podle § 5 odst. 1 písm. a) vzdáleno více
než 100 metrů. Odbavovací pracoviště pro provádění
výstupní hraniční kontroly osob nesmí být od nejbližšího pracoviště podle § 5 odst. 1 písm. b) vzdáleno více než 100 metrů.
§5
Pracoviště pro provádění dalších úkonů
souvisejících s hraniční kontrolou
(1) Mezinárodní letiště je vybaveno pracovišti
pro provádění dalších úkonů souvisejících s hraniční
kontrolou, a to nejméně
a) jedním pro provádění dalších úkonů souvisejících se vstupní hraniční kontrolou a
b) jedním pro provádění dalších úkonů souvisejících s výstupní hraniční kontrolou.
(2) Pracoviště pro provádění dalších úkonů
souvisejících s hraniční kontrolou musí splňovat následující technické podmínky:
a) z pracoviště je možné sledovat toky cestujících
před odbavovacími pracovišti,
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d) pracoviště je napojeno na strukturovanou datovou kabeláž,
e) pracoviště zahrnuje oddělený prostor určený
pro provádění pohovorů, prohlídek osob
a pro vydávání víz na hranicích,
g) pracoviště je uzamykatelné.
§6
Místnost pro cizince, kterým byl odepřen vstup
na území České republiky
(1) Mezinárodní letiště je vybaveno místností
v neschengenské zóně letiště, v níž mohou být umístěni cizinci, kterým byl odepřen vstup na území
a kteří budou dopraveni do zahraničí podle zákona
o pobytu cizinců na území České republiky.
(2) Místnost má oddělenou část pro muže a oddělenou část pro ženy.
(3) Každá oddělená část je vybavena nejméně
dvěma lůžky, stolem a dvěma židlemi.
(4) Z místnosti je přístup k tekoucí pitné a teplé
vodě, sprše a toaletě.
(5) V případě potřeby je k dispozici dětská postýlka.
(6) Místnost splňuje technické požadavky kladené na pobytové místnosti stanovené právním předpisem upravujícím technické požadavky na stavby2).
§7

b) do vnitřních prostor pracoviště není možné nahlížet z vnějšku,

Účinnost

c) vnitřní prostory pracoviště umožňují umístění
výpočetní techniky, techniky pro kontrolu dokladů a dalšího potřebného vybavení,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2016, s výjimkou ustanovení § 6, které nabývá účinnosti dnem 1. února 2017.

Ministr:
Chovanec v. r.

2

) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
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