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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek
a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 272/
/2013 Sb., o prekursorech drog:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o se-

znamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních
množstevních limitech, ve znění nařízení vlády
č. 242/2015 Sb., zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 458/2013 Sb.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016

o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování
a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1
písm. c) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:

§ 1

Minimální náležitosti odborného posouzení

(1) Odborné posouzení je výstupním doku-
mentem odborného posuzování a osvědčování, kte-
rým se prokazuje splnění jednotlivých parametrů
stanovených zákonem o hazardních hrách pro ha-
zardní hru, nebo zařízení, jehož prostřednictvím
má být hazardní hra provozována.

(2) Titulní strana odborného posouzení obsa-
huje

a) označení dokumentu „Odborné posouzení“,

b) prohlášení, že

1. předmětem posouzení je celkové posouzení
hazardní hry, zařízení, jehož prostřednictvím
má být hazardní hra provozována, nebo jeho
samostatně stojící části, je-li předmětem po-
souzení generátor náhodných čísel nebo
koncové zařízení,

2. se nejedná o právní posouzení,

3. odborné posouzení je podkladem pro správ-
ní řízení o vydání základního povolení k pro-
vozování hazardních her,

4. odborné posouzení nelze bez souhlasu pově-
řené osoby šířit jinak než jako celek a

5. kladné ani záporné posouzení shody s jednot-
livými parametry, které jsou stanoveny zá-
konem o hazardních hrách, nezakládá opráv-
nění k provozování hazardní hry, zařízení,
jehož prostřednictvím má být hazardní hra
provozována, nebo jeho samostatně stojících
částí,

c) jedinečný identifikátor odborného posouzení
a datum jeho vystavení,

d) identifikační údaje pověřené osoby, která od-
borné posouzení vydala,

e) identifikační údaje objednatele posouzení,

f) identifikaci předmětu posouzení, která obsahuje
alespoň jeho
1. název,
2. základní charakteristiku,
3. výrobce a místo výroby softwaru nebo hard-

waru a
4. verzi softwaru nebo typ hardwaru,

g) počet stran odborného posouzení,

h) jméno a funkci fyzické osoby, která provedla
posouzení, a její podpis,

i) jméno a funkci oprávněné fyzické osoby, která
schválila odborné posouzení, a její podpis,

j) datum provedení posouzení,

k) dobu platnosti odborného posouzení a

l) shrnutí výsledku posouzení.

(3) Identifikace předmětu posouzení v případě
posouzení koncového zařízení dále obsahuje alespoň

a) počet herních pozic koncového zařízení, nebo

b) typ koncového zařízení, které bylo posuzováno
jako součást technického zařízení, neboť jej ne-
lze podle zákona o hazardních hrách použít
samostatně, a počet herních pozic tohoto kon-
cového zařízení.

(4) Odborné posouzení dále obsahuje alespoň
a) podrobnou technickou charakteristiku předmě-

tu posouzení a v případě posouzení hazardní
hry podrobný popis jejího průběhu,

b) výčet metod, podle kterých pověřená osoba
provedla posouzení,

c) popis průběhu posouzení,

d) seznam podkladů, ze kterých pověřená osoba
při posouzení vycházela,

e) číslování stránek včetně uvedení jedinečného
identifikátoru odborného posouzení na každé
straně a

f) výsledek posouzení.
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(5) Výsledek posouzení obsahuje alespoň

a) vyhodnocení shody jednotlivých parametrů ha-
zardní hry, zařízení, jehož prostřednictvím má
být hazardní hra provozována, nebo jeho samo-
statně stojící části, je-li předmětem posouzení
generátor náhodných čísel nebo koncové zaří-
zení, s parametry, které jsou pro ně stanoveny
zákonem o hazardních hrách, a uvedení použi-
tých metod a

b) uvedení hodnot jednotlivých parametrů podle
písmene a) u těch parametrů, které lze hodno-
tově vyjádřit.

(6) Přílohou odborného posouzení hazardní
hry je herní plán, který byl podkladem pro posou-
zení hazardní hry.

§ 2

Minimální náležitosti osvědčení
o provozuschopnosti

(1) Osvědčení o provozuschopnosti je výstup-
ním dokumentem odborného posuzování a osvědčo-
vání, kterým se v případě

a) hazardní hry, zařízení, jehož prostřednictvím
má být hazardní hra provozována, nebo jeho
samostatně stojící části, které byly přímo před-
mětem posouzení podle § 1, rozumí výpis z od-
borného posouzení, nebo

b) generátoru náhodných čísel nebo koncového
zařízení, které jsou identické s typem generá-
toru náhodných čísel nebo koncového zařízení,
které byly samostatným předmětem posouzení
nebo byly posuzovány jako součást technic-
kého zařízení, neboť je nelze podle zákona o ha-
zardních hrách použít samostatně, prohlašuje
parametrická shoda s tímto typem.

(2) Osvědčení o provozuschopnosti obsahuje

a) označení dokumentu „Osvědčení o provozu-
schopnosti“,

b) prohlášení, že

1. osvědčení o provozuschopnosti je podkla-
dem pro správní řízení o vydání povolení
k provozování hazardních her a

2. kladné ani záporné posouzení shody s jednot-
livými parametry, které jsou stanoveny zá-
konem o hazardních hrách, nezakládá opráv-
nění k provozování hazardní hry, zařízení,

jehož prostřednictvím má být hazardní hra
provozována, nebo jeho samostatně stojících
částí,

c) jedinečný identifikátor osvědčení o provozu-
schopnosti a datum jeho vystavení,

d) identifikační údaje pověřené osoby, která
osvědčení o provozuschopnosti vydala, jmé-
no a funkce oprávněné fyzické osoby a její pod-
pis,

e) identifikační údaje objednatele osvědčení o pro-
vozuschopnosti,

f) jedinečný identifikátor a datum vystavení od-
borného posouzení, na základě kterého bylo
vydáno osvědčení o provozuschopnosti,

g) identifikaci předmětu osvědčení o provozu-
schopnosti, která obsahuje alespoň jeho

1. název,

2. základní charakteristiku,

3. výrobce a místo výroby softwaru nebo hard-
waru,

4. verzi softwaru nebo typ hardwaru a

5. výrobní číslo v případě osvědčení o provozu-
schopnosti samostatně stojícího generátoru
náhodných čísel nebo koncového zařízení,

h) hodnoty jednotlivých parametrů předmětu
osvědčení o provozuschopnosti, které jsou sta-
noveny zákonem o hazardních hrách, u těch
parametrů, které lze hodnotově vyjádřit,

i) dobu platnosti osvědčení o provozuschopnosti,
která nesmí překročit dobu platnosti odborného
posouzení, na základě kterého bylo vydáno
osvědčení o provozuschopnosti, a

j) prohlášení o parametrické shodě v případě za-
řízení podle odstavce 1 písm. b).

(3) Identifikace předmětu osvědčení o provozu-
schopnosti v případě osvědčení o provozuschopnosti
koncového zařízení dále obsahuje alespoň

a) počet herních pozic koncového zařízení a jejich
výrobní čísla, nebo

b) výrobní číslo koncového zařízení, které bylo
posuzováno jako součást technického zařízení,
pokud jej nelze podle zákona o hazardních
hrách použít samostatně, a počet herních pozic
tohoto koncového zařízení a jejich výrobní
čísla.
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§ 3

Poskytování výstupních dokumentů
odborného posuzování a osvědčování
orgánům vykonávajícím státní správu
v oblasti provozování hazardních her

(1) Výstupní dokumenty odborného posuzo-
vání a osvědčování poskytuje pověřená osoba orgá-
nům vykonávajícím státní správu v oblasti provozo-
vání hazardních her zabezpečeným vzdáleným pří-
stupem do úložiště výstupních dokumentů pověřené
osoby.

(2) Odborná posouzení jsou poskytována
v elektronické podobě ve formě

a) originálu, nebo

b) naskenované kopie originálu.

(3) Osvědčení o provozuschopnosti jsou po-
skytována zpřístupněním údajů alespoň o

a) době platnosti, jedinečném identifikátoru a datu
vydání osvědčení o provozuschopnosti,

b) výrobním čísle zařízení, prostřednictvím kte-
rého má být provozována hazardní hra, nebo

jeho samostatně stojící části, je-li předmětem
posouzení generátor náhodných čísel nebo kon-
cové zařízení, a

c) jedinečném identifikátoru odborného posou-
zení, na základě kterého bylo vydáno osvědčení
o provozuschopnosti.

(4) Vzdálený přístup do úložiště výstupních
dokumentů pověřené osoby podle odstavce 1 musí
umožňovat vyhledávání odborných posouzení nebo
údajů uvedených v osvědčení o provozuschopnosti
podle odstavce 3, a to alespoň na základě

a) výrobního čísla zařízení, jehož prostřednictvím
má být provozována hazardní hra, koncového
zařízení nebo herní pozice nebo

b) jedinečného identifikátoru odborného posou-
zení nebo osvědčení o provozuschopnosti.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2016

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle
§ 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku
práce nejméně ve výši

a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,

c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku
práce ve výši

a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-
din,

b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle
než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle
než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 28,60 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby zá-
kladní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.,
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku

a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131
písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exeku-
torech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách
soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových
výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění
odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve
znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/
/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 94/2007 Sb., vyhlášky č. 330/2008 Sb., vyhláš-
ky č. 368/2009 Sb., vyhlášky č. 63/2012 Sb. a vyhláš-
ky č. 490/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 a § 11 odst. 2 se částka
„3 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“.

2. V § 13 odst. 3 se slova „ , nepřevyšuje-li vy-
možené plnění 10 000 Kč a uhradí-li povinný“ na-
hrazují slovy „a uhradí-li“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky se použijí ustanovení vyhlášky č. 330/
/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2017.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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