Ročník 2022

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 35

Rozeslána dne 21. března 2022

Cena Kč 98,–

O B S A H:
60. N a ř í z e n í v l á d y o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu
vyhrazených technických zařízení
61. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,
ve znění pozdějších předpisů
62. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných
kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb.,
o oborech státní služby
63. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
64. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely
vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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60
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2022
o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace
v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Vláda nařizuje podle § 23 písm. i) zákona
č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti
s provozem vyhrazených technických zařízení
a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

e) § 13 odst. 1 písm. e) zákona 650 Kč,
f) § 13 odst. 1 písm. f) zákona 130 Kč,
g) § 13 odst. 1 písm. g) zákona 3 400 Kč,
h) § 13 odst. 1 písm. h) zákona 1 600 Kč,

§1

i) § 13 odst. 1 písm. i) zákona 750 Kč,

Předmět úpravy

j) § 13 odst. 1 písm. j) zákona 200 Kč,

Toto nařízení stanoví sazbu poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
podle zákona.

k) § 13 odst. 1 písm. k) zákona 100 Kč,
l) § 13 odst. 1 písm. l) zákona
1. pro 1. třídu kotlů 4 550 Kč,
2. pro 2. třídu kotlů 3 900 Kč,

§2

3. pro 3. třídu kotlů 2 750 Kč,

Sazby poplatků

4. pro 4. třídu kotlů 2 000 Kč,

Sazba poplatku činí v případě odborné činnosti
pověřené organizace podle
a) § 13 odst. 1 písm. a) zákona za
1. vydání odborného stanoviska podle § 13
odst. 1 písm. a) zákona 2 000 Kč,
2. zpracování odborného stanoviska podle § 13
odst. 1 písm. a) zákona 1 250 Kč za každou
započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
b) § 13 odst. 1 písm. b) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
c) § 13 odst. 1 písm. c) zákona 1 250 Kč za každou
započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
d) § 13 odst. 1 písm. d) zákona 3 000 Kč,

5. pro jinou třídu kotlů za doplňkovou zkoušku ve výši rozdílu poplatků jednotlivých tříd
kotlů podle bodů 1 až 4,
m) § 13 odst. 1 písm. m) zákona 700 Kč,
n) § 13 odst. 1 písm. n) zákona
1. pro 1. třídu kotlů 1 800 Kč,
2. pro 2. třídu kotlů 1 500 Kč,
3. pro 3. třídu kotlů 1 100 Kč,
4. pro 4. třídu kotlů 850 Kč,
o) § 13 odst. 1 písm. o) zákona 100 Kč.
§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
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61
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 240/
/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/
/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 1 písm. d) zákona:

2. V bodě VIII. přílohy se doplňuje část D.,
která včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
„D. Vnitřní bezpečnost
a) územní odbor krajského ředitelství Policie
České republiky a útvar zřízený v rámci
krajského ředitelství Policie České republiky6),

Čl. I
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro
určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. a nařízení vlády č. 154/
/2020 Sb., se mění takto:

b) Pyrotechnická služba Policie České republiky,
c) Kriminalistický ústav Policie České republiky,

1. V bodě VIII. přílohy část A. zní:
„A. Integrovaný záchranný systém

d) Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování
Policie České republiky,

a) Národní operační a informační středisko
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,

e) ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia České republiky.

b) Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje,
c) územní odbor a stanice Hasičského záchranného sboru České republiky,

6

) § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky.“.

d) operační středisko útvaru Policie České republiky,

Čl. II

e) operační středisko zdravotnické záchranné
služby,

Účinnost

f) centrální a oblastní dispečink horské služby4).“.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb.,
a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby

Vláda nařizuje podle § 5 odst. 2 a § 36 odst. 4
a 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
zákona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o rovnocennosti některých
zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části
úřednické zkoušky
Čl. I
V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.,
o rovnocennosti některých zkoušek a odborných
kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění
nařízení vlády č. 157/2019 Sb., se za řádek „Krizové
řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém“ vkládá nový řádek, který zní:

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o oborech státní služby
Čl. II
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.,
o oborech státní služby, zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.
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Čl. III
Přechodná ustanovení
1. Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru
státní služby Organizační věci státní služby a správa
služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků
bezpečnostních sborů a vojáků podle nařízení vlády
č. 1/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, vykonává ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní
služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.
2. Úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické
zkoušky pro obor státní služby Organizační věci
státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vo-

Částka 35

jáků podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení
považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby Organizační
věci státní služby a správa služebních vztahů státních
zaměstnanců.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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63
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2022,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě:

1. V příloze č. 1 části II. písm. d) se slovo
„územním“ nahrazuje slovy „územně správním“.

Čl. I

2. V příloze č. 1 části II. písm. s) se slova
„a stanovení obcí s rozšířenou působností“ zrušují.

Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech
úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018
Sb. a vyhlášky č. 160/2019 Sb., se mění takto:

3. V příloze č. 2 u oboru státní služby Daně,
poplatky a jiná peněžitá plnění a hazardní hry požadovaný rozsah znalostí zní:
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4. V příloze č. 2 u oborů státní služby Finanční
a ekonomická spolupráce se zahraničím až Ekonomická ochrana státu požadovaný rozsah znalostí zní:
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5. V příloze č. 2 u oborů státní služby Školství,
mládež a tělovýchova až Sociální služby, sociální
práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika
požadovaný rozsah znalostí zní:
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6. V příloze č. 2 u oborů státní služby Zdravotnictví a ochrana zdraví a Legislativa a právní činnost
požadovaný rozsah znalostí zní:
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7. V příloze č. 2 u oboru státní služby Vnitřní
pořádek a bezpečnost státu požadovaný rozsah znalostí zní:
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8. V příloze č. 2 u oborů státní služby Systém
veřejné správy a všeobecná vnitřní správa až Energetika požadovaný rozsah znalostí zní:
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9. V příloze č. 2 u oborů státní služby Průmysl
až Ochrana spotřebitele a trhu požadovaný rozsah
znalostí zní:
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10. V příloze č. 2 u oborů státní služby Veřejné
investování a zadávání veřejných zakázek až Bydlení, územní plánování a stavební řád požadovaný
rozsah znalostí zní:
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11. V příloze č. 2 u oborů státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny až Obrana požadovaný rozsah znalostí zní:
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12. V příloze č. 2 u oborů státní služby Technická ochrana životního prostředí až Zeměměřictví
a katastr nemovitostí požadovaný rozsah znalostí
zní:

Strana 697

Strana 698

Sbírka zákonů č. 63 / 2022

Částka 35

Částka 35

Sbírka zákonů č. 63 / 2022

13. V příloze č. 2 u oboru státní služby Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním
veřejných zakázek požadovaný rozsah znalostí zní:

Strana 699

Strana 700

Sbírka zákonů č. 63 / 2022

14. V příloze č. 2 u oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů
státních zaměstnanců požadovaný rozsah znalostí
zní:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2022.

Ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. března 2022
o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015
Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2021 ve výši 37 839 Kč
činí pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 průměrná hrubá roční mzda v České republice
454 068 Kč.

Ministr práce a sociálních věcí:
v z. Ing. Merhautová, MBA, v. r.
náměstkyně pro řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek
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