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Rozeslána dne 31. prosince 2013

Cena Kč 65,–

O B S A H:
453. N ař íz e n í v l á d y o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
454. N ař íz e n í v l á d y o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
455. N ař íz e n í v l á d y , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
456. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit,
a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
457. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve
znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
458. N ař íz e n í v l á d y o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
459. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů
460. N ař íz e n í v l á d y o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné
pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
461. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost
organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění
vyhlášky č. 112/2005 Sb.
462. V y h lá š k a o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání
a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní
služby

Sbírka zákonů č. 453 / 2013

Strana 7742

Částka 177

453
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. prosince 2013
o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

Vláda nařizuje podle § 2249 odst. 2 zákona č. 89/
/2012 Sb., občanský zákoník:
§1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví podrobnosti a postup pro
zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném
místě pro právní vztahy založené nájemní smlouvou, ve
které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt,
dům nebo jiný než obytný prostor (dále jen „byt“)
k zajištění jeho bytových potřeb.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) srovnatelným nájemným nájemné placené v současné době za srovnatelný byt v domě ve srovnatelném místě a v obdobných dalších podmínkách
rozhodných pro výši ujednaného nájemného,
b) srovnatelným nájemným obvyklým v daném místě
souhrnná veličina srovnatelných nájemných,
c) charakteristikou právní a věcné skutečnosti ovlivňující výši nájemného uvedené v přílohách č. 1 a 2
k tomuto nařízení.
§3
Zjištění srovnatelného nájemného obvyklého
v daném místě
(1) Ke zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se pro konkrétní byt použijí následující způsoby
a) pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného, která je pro konkrétní byt považována za
srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě,
b) stanovení na základě prokazatelného doložení
výše nejméně 3 srovnatelných nájemných.
(2) Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat jiný než obytný prostor, pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se použije
odstavec 1 přiměřeně.

§4
Posuzování srovnatelnosti
(1) Při posuzování srovnatelnosti musí existovat
shoda alespoň v některých z variant charakteristik,
a to v odpovídajícím množství charakteristik, které
podstatně ovlivňují výši nájemného.
(2) Srovnatelnost nájemného je podmíněna shodou ve variantách charakteristik, a to
a) srovnatelností nájemních vztahů v rozsahu práv
a povinností a
b) srovnatelností obytné hodnoty bytu.
(3) Při zjišťování srovnatelnosti se nezohledňuje
nájemné z bytů, které
a) jsou pronajaty jako byty služební,
b) nejsou pronajaty jako obytné prostory, a to ani
zčásti,
c) jsou přenechány k přechodnému užívání nebo
krátkodobému účelu,
d) jsou družstevními byty užívanými členy družstva,
e) jsou byty zvláštního určení,
f) mají nájemné limitováno v souvislosti s podporou
z veřejných prostředků.
(4) Při zjišťování srovnatelnosti se nezohledňuje
nájemné
a) z obytných prostorů užívaných na základě
smlouvy o ubytování,
b) z bytů, ve kterých je výše nájemného ovlivněna
zvláštní oblibou nájemce pronajímatelem.
(5) Při zjišťování srovnatelnosti se nezohledňují
charakteristiky, které souvisejí se subjektivním hodnocením nájemce pronajímatelem, především ve vztahu
k jeho sociálnímu postavení.
(6) Za srovnatelné nájemné nelze považovat nájemné ujednané jako paušální platba podle zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty.
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§5
Srovnatelnost nájemních vztahů
a obytné hodnoty bytu
(1) Při posuzování srovnatelnosti nájemních vztahů je nezbytné srovnávat nájemné z nájmu o stejném
rozsahu práv a povinností uvedených v příloze č. 1
k tomuto nařízení.
(2) Pro doložení srovnatelnosti obytné hodnoty
bytu musí být shodou zastoupena minimálně jedna varianta z každé skupiny charakteristik uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
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b) jako interval z rozdělení jednotlivých srovnatelných nájemných bez krajních hodnot, to je vyloučením jedné šestiny hodnot na spodním a jedné
šestiny hodnot na horním okraji rozdělení při jejich počtu 12 až 30, nebo
c) jako interval vymezený nejnižší a nejvyšší z doložených hodnot srovnatelného nájemného při jejich
počtu menším než 12.
(3) Pokud je v daném místě hodnota všech srovnatelných nájemných stejná, je tato konkrétní hodnota
hodnotou srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

§6
Srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě

§7

(1) Při postupu podle § 3 odst. 1 písm. a) je výše
obvyklého nájemného pro konkrétní byt uvedená v posudku znalce srovnatelným nájemným obvyklým v daném místě.

Pro účely stanovení nároku a výše dávek podle
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, se ustanovení § 4, 5 a 6 nepoužijí.

(2) Při postupu podle § 3 odst. 1 písm. b) se srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě vyjádří jako
interval, a to

§8

a) jako střední hodnota plus minus směrodatná odchylka z jednotlivých srovnatelných nájemných
při jejich počtu větším než 30,

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Lukl v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 453/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 453/2013 Sb.
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454
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.:
§1
Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na
služebním příjmu“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých náležející příslušníkům nebo pozůstalým podle
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívějších právních předpisů1), se
upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný
pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu

a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých,
popřípadě zvýšený podle dřívějších právních předpisů2), se zvyšuje o 0,4 %.
§2
Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na služebním příjmu a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých po 31. prosinci 2013, průměrný služební příjem
rozhodný pro výpočet náhrad se podle § 1 nezvyšuje.
§3
Úprava podle § 1 přísluší od 1. ledna 2014 a provede se bez žádosti příslušníka nebo pozůstalých a na
žádost příslušníka jen v případě, že mu náhrada za
ztrátu na služebním příjmu nenáležela z důvodu zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.
§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Pecina v. r.

1

) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních
Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

službě
sborů.
službě
službě
službě
službě
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455
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zákon“):

nostních sborů pro rok 2014 stanovená podle § 114
odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§3

§1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 je uvedena v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

Nařízení vlády č. 454/2012 Sb., kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013, se zrušuje.
§4

§2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpeč-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Pecina v. r.

Částka 177
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
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456
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona
o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany,
pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách
v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,
kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 k provedení
§ 12 odst. 1 a § 154 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 34
odst. 3 k provedení § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 písm. b)
zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení
finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou
republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí
zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek
stanovených v zákoně o veřejných zakázkách
v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších
předpisů
Čl. I

hových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 2 odst. 2 písm. a) se
částka „3 256 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 395 000
Kč“.
4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 2 odst. 2 písm. b) se
částka „5 010 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 244 000
Kč“.
5. V § 2 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 2 písm. c)
a v § 2 odst. 4 písm. a) se částka „10 021 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 489 000 Kč“.
6. V § 2 odst. 3 a v § 2 odst. 4 písm. b) se částka
„125 265 000 Kč“ nahrazuje částkou „131 402 000 Kč“.
7. V § 3 písm. a) se číslo „86“ nahrazuje číslem
„87“ a částka „18 789 000 Kč“ se nahrazuje částkou
„19 003 000 Kč“.
8. V § 3 písm. b) se částka „2 004 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 027 000 Kč“.

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách,
o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou –
Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční
limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění
nařízení vlády č. 474/2009 Sb., nařízení vlády č. 276/
/2011 Sb., nařízení vlády č. 447/2011 Sb. a nařízení
vlády č. 386/2012 Sb., se mění takto:

9. V § 3 písm. c) se částka „25 053 000 Kč“ nahrazuje částkou „25 338 000 Kč“.

1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „(2011/C
353/01)“ nahrazují slovy „(2013/C 366/01)“.

Čl. II

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince
2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně pra-

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým
se stanoví finanční limity pro účely koncesního
zákona, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění
nařízení vlády č. 474/2009 Sb. a nařízení vlády č. 447/
/2011 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova
„(2011/C 353/01)“ nahrazují slovy „(2013/C 366/01)“.
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ČÁST TŘETÍ

„2) Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince
2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek.“.

ÚČINNOST

3. V § 2 odst. 1 a 2 se částka „125 265 000 Kč“
nahrazuje částkou „131 402 000 Kč“.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Čl. III

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Lukl v. r.

Sbírka zákonů č. 457 / 2013
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457
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu,
ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 7 zákona č. 266/
/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu
pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě se slova „k provedení § 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., a“ a slova „§ 771 odst. 1 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a“ zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod
č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.
7. V § 11 odst. 2 se slova „takováto zásilka se považuje za nevyzvednutou věc podle zvláštního právního předpisu.3)“ nahrazují slovy „bude postupovat
podle § 2581 odst. 1 občanského zákoníku.“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů
na poznámku pod čarou.
8. V § 11 odst. 5 se slova „je zásilka považována
za nevyzvednutou věc podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „bude postupovat podle § 2581
odst. 1 občanského zákoníku“.
9. § 12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 4 zrušuje.
10. V § 17 odstavec 1 zní:

3. V § 3 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1
až 5.
4. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ve
vnitrostátní přepravě vozových zásilek lze namísto nákladního listu použít náložný list podle občanského
zákoníku.“.
5. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Lhůta pro vyzvednutí zásilky se u věcí nebezpečné povahy zkracuje na 1 měsíc a u živých zvířat
a u věcí, které se rychle kazí, na 1 týden. Po uplynutí
těchto lhůt postupuje dopravce podle § 2581 odst. 1
občanského zákoníku.“.
6. V § 5 odst. 2 písm. b) a v § 22 odst. 3 písm. b)

„(1) Přeprava zemřelých osob v drážní přepravě
se uskutečňuje jako rychlá vozová zásilka.“.
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
11. V § 24 odst. 4 se slova „jako s nevyzvednutou
věcí“ nahrazují slovy „podle § 2581 odst. 1 občanského
zákoníku“.
12. V příloze č. 2 se slova „Rodné číslo“ nahrazují
slovy „Datum narození“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr dopravy:
Žák v. r.

Sbírka zákonů č. 458 / 2013
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458
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013
o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

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

nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti, v platném znění.

Seznam výchozích a pomocných látek a jejich
roční množstevní limity jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§2
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směr-

§3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr zdravotnictví:
Holcát v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001
Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb.,
zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona
č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/
/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/
/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/
/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb.., zákona č. 72/2012 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/
/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., k provedení zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona
č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona
č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/
/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004
Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012
Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.,
a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/
/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001
Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona
č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/
/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004

Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008
Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/
/2013 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení
vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb.,
nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/
/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády
č. 20/2009 Sb. a nařízení vlády č. 375/2010 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak“.
2. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce,
který vykonává funkci starosty, může být měsíční odměna poskytnuta až do výše 0,6násobku výše měsíční
odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení
pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 3 odst. 3 se slova „sloupců 1 až 9“ nahrazují
slovy „sloupců 1 až 8“.
4. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Částka 177

Sbírka zákonů č. 459 / 2013

Strana 7757

5. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Pecina v. r.
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460
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. prosince 2013
o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty
věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy

Vláda nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 109/
/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších
zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 476/2004 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb.:

§3
Hodnota osobního daru k narozeninám, k jiným
obvyklým příležitostem a k úspěšnému ukončení studia
činí nejvýše
a) 1 740 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 2 140 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku,

§1
Výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám ve školských zařízeních
pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
činí za kalendářní měsíc
a) 1 113 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1 503 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku,
c) 1 742 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu.
§2
Výše kapesného činí za kalendářní měsíc
a) 40 až 60 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

c) 2 450 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu.
§4
Hodnota věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt ve školském
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy z důvodů uvedených v § 24 odst. 5 písm. b) a c)
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, činí nejvýše 25 000 Kč.

b) 120 až 180 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 200 až 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,

§5

d) 300 až 450 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Štys v. r.
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461
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb.,
o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru
nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 6a odst. 3 zákona
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 398/2001 Sb., o stanovení
poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/
/2005 Sb., se mění takto:
1. V bodu 1 se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“ a částka „750 Kč“ se nahrazuje částkou
„1 250 Kč“.
2. V bodech 2 a 3 se částka „750 Kč“ nahrazuje
částkou „1 250 Kč“.
3. V bodu 4 se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 Kč“.
4. V bodu 5 se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou
„650 Kč“.
5. V bodu 6 se částka „100 Kč“ nahrazuje částkou
„130 Kč“.
6. V bodu 7 se částka „2 600 Kč“ nahrazuje částkou „3 400 Kč“.

9. V bodu 10 se částka „100 Kč“ nahrazuje částkou „200 Kč“.
10. V bodech 11 a 14 se částka „50 Kč“ nahrazuje
částkou „100 Kč“.
11. V bodu 12 písm. a) se částka „3 500 Kč“ nahrazuje částkou „4 550 Kč“.
12. V bodu 12 písm. b) se částka „3 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 900 Kč“.
13. V bodu 12 písm. c) se částka „2 150 Kč“ nahrazuje částkou „2 750 Kč“.
14. V bodu 12 písm. d) se částka „1 610 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“.
15. V bodu 12 písm. f) se částka „540 Kč“ nahrazuje částkou „700 Kč“.
16. V bodu 13 písm. a) se částka „1 400 Kč“ nahrazuje částkou „1 800 Kč“.
17. V bodu 13 písm. b) se částka „1 200 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 Kč“.
18. V bodu 13 písm. c) se částka „860 Kč“ nahrazuje částkou „1 100 Kč“.
19. V bodu 13 písm. d) se částka „650 Kč“ nahrazuje částkou „850 Kč“.
Čl. II

7. V bodu 8 se částka „1 200 Kč“ nahrazuje částkou „1 600 Kč“.

Účinnost

8. V bodu 9 písm. a) a b) se částka „540 Kč“ nahrazuje částkou „750 Kč“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:
Ing. Koníček v. r.

Sbírka zákonů č. 462 / 2013

Strana 7762

Částka 177

462
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv,
na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací
z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení
§ 97 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích:
§1
Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro
připojení koncového telekomunikačního zařízení pro
odposlech a záznam zpráv
Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní
pro připojení koncového telekomunikačního zařízení
pro odposlech a záznam zpráv1) (dále jen „rozhraní“)
se určuje jako součet odpisů podle právních předpisů
upravujících účetnictví (dále jen „účetní odpisy“) rozhraní nebo nákladů na jeho pronájem a nákladů vynaložených na zabezpečení tohoto rozhraní.
§2
Výše nákladů na uchovávání a poskytování
provozních a lokalizačních údajů
(1) Výše nákladů na uchovávání provozních a lokalizačních údajů se určuje jako součet účetních odpisů
zařízení sloužícího pro jejich uchovávání a nákladů vynaložených na zabezpečení tohoto zařízení.
(2) Náklady na poskytování provozních a lokalizačních údajů zahrnují náklady na manuální zpracování
žádosti o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů
a náklady na zařízení umožňující automatizované zpracování žádostí o poskytnutí provozních a lokalizačních
údajů od oprávněného subjektu, pokud bylo takové
zařízení pořízeno.

1

(3) Výše nákladů na manuální zpracování žádosti
o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů je stanovena v části I přílohy k této vyhlášce.
(4) Pokud žádost o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů obsahuje několik úkonů uvedených
v příloze k této vyhlášce, zahrnují se do vyúčtování
úhrady nákladů (dále jen „vyúčtování nákladů“) náklady ve výši odpovídající součtu nákladů na provedení
příslušných úkonů.
(5) Výše nákladů na zařízení umožňující automatizované zpracování žádostí o poskytnutí provozních
a lokalizačních údajů od oprávněného subjektu se
určuje jako součet účetních odpisů tohoto zařízení a nákladů vynaložených na zabezpečení provozu tohoto
zařízení.
§3
Výše nákladů na poskytování informací
z databáze účastníků
(1) Náklady na poskytování informací z databáze
účastníků veřejně dostupné telefonní služby zahrnují
náklady na manuální zpracování žádosti o poskytnutí
těchto informací a náklady na zařízení umožňující automatizované zpracování žádostí o poskytnutí informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní
služby od oprávněného subjektu, pokud bylo takové
zařízení pořízeno.
(2) Výše nákladů na manuální zpracování žádosti
o poskytnutí informací z databáze účastníků veřejně
dostupné telefonní služby je stanovena v části II přílohy k této vyhlášce.
(3) Výše nákladů na zařízení umožňující automatizované zpracování žádostí o poskytnutí informací
z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 336/2005 Sb., o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné
telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení
pro odposlech a záznam zpráv.
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od oprávněného subjektu se určuje jako součet účetních
odpisů tohoto zařízení a nákladů vynaložených na zabezpečení provozu tohoto zařízení.
Způsob úhrady nákladů
§4
(1) Úhrada nákladů podle § 1 nenáleží za dobu,
kdy rozhraní nesplňuje technické a provozní podmínky
v souladu s právním předpisem k provedení § 97 odst. 9
zákona o elektronických komunikacích2).
(2) Úhrada nákladů podle § 2 odst. 1 nenáleží za
dobu, kdy zařízení pro uchovávání provozních a lokalizačních údajů není schopno poskytovat provozní a lokalizační údaje v souladu s právním předpisem k provedení § 97 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích3).
(3) V případě úhrad nákladů podle § 1 se zasílá
doklad obsahující vyúčtování nákladů subjektu, na základě jehož žádosti byl dlouhodobý majetek pořízen.
(4) V případě úhrad nákladů podle § 2 odst. 1, § 2
odst. 5 a § 3 odst. 3 zasílá subjekt, kterému náleží
úhrada nákladů, vyúčtování nákladů Ministerstvu vnitra.
(5) V případě úhrad nákladů podle § 2 odst. 3 zasílá subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, vyúčtování
nákladů kontaktnímu pracovišti subjektu, který uplatnil žádost o poskytnutí provozních a lokalizačních
údajů.
(6) V případě úhrad nákladů podle § 3 odst. 2 zasílá subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, vyúčtování
nákladů kontaktnímu pracovišti subjektu, který uplatnil žádost o poskytnutí informace z databáze účastníků.
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za měsíc listopad doručí subjekt nejpozději do 10. prosince téhož roku.
(3) V odůvodněném případě může subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, vystavit se souhlasem
oprávněného subjektu vyúčtování nákladů v jiné frekvenci, než je uvedeno v odstavci 1. V takovém případě
se použije ustanovení odstavce 2 obdobně.
(4) Splatnost vyúčtování nákladů je do 30 dnů ode
dne jeho doručení.
§6
Společná ustanovení
(1) Do výše nákladů se zahrnují pouze ty náklady,
které byly zachyceny v účetnictví subjektem, jemuž
náleží jejich úhrada.
(2) Sazby na úhradu nákladů uvedené v příloze
k této vyhlášce ve sloupci „Standardizované žádosti“
se použijí pouze v případě, že oprávněný subjekt podá
žádost v elektronické podobě ve formátu umožňujícím
její automatizované zpracování a subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, pořídí příslušné zařízení umožňující automatizované zpracování žádostí o poskytnutí
provozních a lokalizačních údajů nebo informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby od
oprávněného subjektu. V opačném případě se využijí
sazby na úhradu nákladů uvedené ve sloupci „Ostatní
žádosti“.
(3) Součástí vyúčtování nákladů jsou tyto doklady:
a) výpočet výše celkových nákladů v souladu s touto
vyhláškou,

(1) Vyúčtování nákladů se vystavuje za kalendářní
měsíc.

b) kopie daňového dokladu k pořízení dlouhodobého majetku, včetně jeho příloh, s vyznačením
položek a jim odpovídající pořizovací ceny zařízení, jejichž účetní odpisy se zahrnují do úhrady
nákladů, a s výpočtem účetních odpisů v návaznosti na pořizovací cenu a odpisový plán,

(2) Vyúčtování nákladů doručí subjekt, kterému
náleží úhrada nákladů, do dvacátého pátého dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém vznikl nárok na
úhradu nákladů podle § 1 až 3. Vyúčtování nákladů

c) kopie daňového dokladu k pronájmu dlouhodobého majetku, včetně jeho příloh, s vyznačením
položek a jim odpovídající ceny pronájmu zařízení,

§5

2

) Vyhláška č. 336/2005 Sb., o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní
služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro
odposlech a záznam zpráv.

3

) Vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.
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d) kopie daňového dokladu ke službě zabezpečení
povinností uvedených v § 1 až 3,
e) kopie dokladů o nákladech na zabezpečení dlouhodobého majetku podle písmene b) prováděné
vlastními pracovníky, jako jsou výkazy práce s počtem odpracovaných hodin a hodinové sazby.
(4) Subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, zašle
doklady k vyúčtování nákladů kontaktním pracovištím
oprávněných subjektů s prvním vyúčtováním nákladů
a v případě, že dojde ke změně údajů, zašle doklad
o této změně spolu s nejbližším příštím vyúčtováním
nákladů.
(5) V odůvodněném případě může subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, zaslat se souhlasem oprávněného subjektu doklady k vyúčtování nákladů, případně doklad o změně údajů jiným způsobem, než je
uvedeno v odstavci 3.

Částka 177

a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů
na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení
koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování
provozních a lokalizačních údajů a na poskytování
informací z databáze účastníků veřejně dostupné
telefonní služby.
2. Vyhláška č. 73/2013 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob
úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení
a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového
telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

§7

§8

Zrušovací ustanovení

Účinnost

1. Vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Zrušuje se:

Předseda Rady:
Ing. Mgr. Novák v. r.
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