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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 86

Rozeslána dne 26. září 2014

Cena Kč 27,–

O B S A H:
204. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
205. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
206. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování
a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů
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204
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. září 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb.,
zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb. a zákona
č. 303/2013 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/
/2012 Sb. a nařízení vlády č. 210/2013 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 se číslo „50,60“ nahrazuje číslem „55“
a číslo „8 500“ se nahrazuje číslem „9 200“.

2. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

v Kč za hodinu v Kč za měsíc
55,00
9 200
60,70
10 200
67,00
11 200
74,00
12 400
81,70
13 700
90,20
15 100
99,60
16 700
110,00
18 400.“.

3. V § 5 odst. 2 se slovo „sazba“ nahrazuje
slovy „měsíční sazby“.
4. Na konci textu § 7 se doplňují slova „a § 5
odst. 1“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. září 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem,
ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 1 zákona č. 198/
/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
a o odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011
Sb.:
Čl. I

odst. 3 rozhoduje Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti osoby uvedené v § 1 odst. 3, která
k žádosti připojí doklady osvědčující její nárok. Žádost lze podat nejpozději do 31. března 2015, jinak
nárok na výplatu příspěvku zaniká.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí
jednorázového příspěvku ke zmírnění některých
křivd způsobených komunistickým režimem, ve
znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Osoba uvedená v odstavci 2, které byl přiznán příspěvek podle odstavce 1 nebo 2, má nárok
na poskytnutí příspěvku i za dobu zařazení v technickém praporu, pokud zařazení v technickém praporu bezprostředně navazovalo na zařazení ve vojenském táboře nucených prací; příspěvek za dobu
zařazení v technickém praporu nenáleží za měsíc, za
který již byl přiznán příspěvek za dobu zařazení ve
vojenském táboře nucených prací.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 3 se slova „v § 1 odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy „v § 1 odst. 1, 2 nebo 3“.
5. Na konci textu § 3 se doplňují slova „ , a v případě žádosti o vyplacení příspěvku podle § 1 odst. 3
o vdovu po občanu České republiky splňujícím podmínky podle § 1 odst. 3, byl-li tomuto občanu České
republiky nebo vdově po něm přiznán příspěvek
podle § 1 odst. 1 nebo 2“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pokud byl osobě přiznán nárok na výplatu příspěvku podle nařízení vlády č. 135/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, nelze jí nárok na výplatu příspěvku přiznat na
základě týchž skutečností znovu.

2. V § 1 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo v technickém praporu“.
3. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) O nároku na výplatu příspěvku podle § 1

Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2014,
kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování
a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 61a odst. 3
zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona
č. 136/2006 Sb., a po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 182 odst. 1 písm. d) zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., a podle § 20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona
č. 379/2007 Sb.:

který má nejlepší bodové ohodnocení stanovené pro
otisk prstu s nižší kvalitou.“.
2. Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) Čl. 2 písm. c) a čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/
/2004, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 444/2009.“.

3. V § 3a odst. 1 se slovo „čtvrté“ nahrazuje
slovem „páté“.
4. V § 3a odst. 2 a 3 se slova „v požadované
kvalitě“ zrušují.

Čl. I
Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví
technické podmínky a postup při pořizování a dalším
zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/
/2009 Sb. a vyhlášky č. 83/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3a odst. 1 se za větu třetí vkládá věta
„V případě, že žádný z otisků prstů pravé ruky nedosáhne požadované kvality, je vybrán otisk prstu,

5. V § 3a se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , včetně údaje o kvalitě otisku prstu“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:
Chovanec v. r.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady 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.

