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VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2015,

kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 57 odst. 6
a § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve
znění zákona č. 314/2015 Sb., a podle § 34 odst. 6
zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců,
ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje seznamy zemí,
které Česká republika považuje za bezpečné země
původu, bezpečné třetí země a evropské bezpečné
třetí země1).

(2) Tato vyhláška dále upravuje vzor průkazu
žadatele o udělení mezinárodní ochrany2) a vzor
průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany.

§ 2

Česká republika považuje za bezpečnou zemi
původu1)

1. Albánii,

2. Bosnu a Hercegovinu,

3. Černou Horu,

4. Island,

5. Kosovo,

6. Lichtenštejnsko,

7. Makedonii,

8. Mongolsko,

9. Norsko,

10. Spojené státy americké,

11. Srbsko,

12. Švýcarsko.

§ 3

Česká republika nestanovuje seznam bezpeč-
ných třetích zemí1).

§ 4

Česká republika považuje za evropskou bez-
pečnou třetí zemi1)

1. Černou Horu,

2. Moldavsko.

§ 5

(1) Vzor průkazu žadatele o udělení meziná-
rodní ochrany je uveden v příloze č. 1 k této vy-
hlášce2).

(2) Vzor průkazu žadatele o poskytnutí do-
časné ochrany je uveden v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. pro-
since 2015.

Ministr:

Chovanec v. r.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání
a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění).

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání
žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění).



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2015 Sb.

VZOR PRŮKAZU ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY2)
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2015 Sb.

VZOR PRŮKAZU ŽADATELE O POSKYTNUTÍ DOČASNÉ OCHRANY
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. prosince 2015

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů
podle zákona č. 236/1995 Sb.,

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 věty druhé a § 3a odst. 2 zákona č. 236/
/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., pro rok 2016 platovou základnu
pro představitele ve výši 60 815,65 Kč*).

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Sbírka zákonů č. 329 / 2015Částka 140 Strana 4445

*) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014-456.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. prosince 2015

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců
podle zákona č. 236/1995 Sb.,

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., pro rok 2016 platovou základnu pro soudce
ve výši 77 637 Kč*).

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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*) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014-456.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. prosince 2015

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu
a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro
rok 2016 platovou základnu ve výši 69 873,30 Kč*).

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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*) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014-456.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 1. prosince 2015

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2016 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého
statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, ve znění sdělení Českého statistického úřadu
č. 513/2004 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb.

Předmětem aktualizace je zavedení nové položky, zrušení některých položek a změny názvů vybraných
položek. Číselník měn a fondů je uveden v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) včetně prováděných změn bude k dispozici
na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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Příloha
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SDĚLENÍ

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 25. listopadu 2015

o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv,
kterými je Česká republika vázána

Národní bezpečnostní úřad podle § 23 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující převodní tabulky stupňů
utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána:
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Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.
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