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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 181

Rozeslána dne 27. prosince 2016

Cena Kč 31,–

O B S A H:
445. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní
zkoušky
446. N a ř í z e n í v l á d y o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince
2017
447. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené
formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
448. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí
2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
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445
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2016
o stanovení oborů vzdělání,
v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/
/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012
Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
§1

§2
Přechodné ustanovení
V oborech vzdělání uvedených v příloze k tomuto nařízení je matematika zkušebním předmětem
společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří
úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání
s maturitní zkouškou po 30. září 2020.

Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví obory vzdělání, v nichž je
matematika zkušebním předmětem společné části
maturitní zkoušky. Obory vzdělání podle věty první
jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.
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446
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2016
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období do 31. prosince 2017

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§3
Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů
podle § 1.
§4

§1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti
se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává nejvýše 84 vojáků v činné službě.

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů
Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění
a povinnosti příslušníka Policie České republiky
v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20,
24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63,
110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§2

§5

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod
velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci
v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

(1) Toto nařízení
1. ledna 2017.

nabývá

účinnosti

dnem

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
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447
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání
do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
(technická vyhláška o účetních záznamech),
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona
č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona
č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle
§ 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:

Čl. I
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního
systému účetních informací státu a o požadavcích
na technické a smíšené formy účetních záznamů
(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění
vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb.
a vyhlášky č. 370/2015 Sb., zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. V účetním období započatém před 1. lednem
2017 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Soupis pohledávek, soupis závazků, soupis
podmíněných pohledávek a soupis podmíněných zá-

Částka 181

vazků ve stavu k 31. prosinci 2016 již vybraná účetní
jednotka nesestavuje a nepředává je do Centrálního
systému účetních informací státu.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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448
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 7. prosince 2016
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114
odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje,
že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 činí 27 000 Kč.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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