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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 132

Rozeslána dne 18. října 2016

Cena Kč 30,–

O B S A H:
336. 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
337. 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, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
338. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců
pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
339. S d ě l e n í Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
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336
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2016,
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 podle § 111 odst. 2 a § 112
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

venou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

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., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení
vlády č. 204/2014 Sb. a nařízení vlády č. 233/2015
Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno a) zní:
„a) výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,“.

Skupina prací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. II

2. V § 2 se číslo „58,70“ nahrazuje číslem „66“
a číslo „9 900“ se nahrazuje číslem „11 000“.
3. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stano-

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
66,00
11 000
72,90
12 200
80,50
13 400
88,80
14 800
98,10
16 400
108,30
18 100
119,60
19 900
132,00
22 000.“.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
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337
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2016,
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, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb.,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,
ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1, § 112 odst. 2
a § 117 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění zákona č. 362/2007 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády 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

vanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce.“.
3. V příloze v části II se v oboru Doprava na
konci doplňuje text, který zní:
„5. skupina
Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž
délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob.“.

ČÁST DRUHÁ
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., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení
vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015
Sb. a nařízení vlády č. 336/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut,
jestliže je v době přerušení výkonu práce pro
zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich
dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena
ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec
dobu přerušení práce trávit, před klimatickými
a jinými nepříznivými vlivy.“.
2. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí při rozdělení směny nebo
výkonu práce podle § 6 odst. 2 písm. l) činí nejméně
10 % základní hodinové sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 za hodinu práce odpraco-

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví
odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku
zaměstnanců v dopravě
Čl. II
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení
vlády č. 353/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 větě poslední se slovo „i“ nahrazuje
slovy „odměnu členů osádky autobusu za dobu čekání mezi spoji časově a místně určenou jízdním řádem ve veřejné linkové osobní dopravě a“.
2. V § 2 úvodní části ustanovení se za slovo
„jsou“ vkládají slova „pro účely tohoto nařízení“.
3. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „(dále jen „člen osádky nákladního automobilu
nebo autobusu“)“.
4. V § 2 písm. d) se za slova „členy osádky autobusu“ vkládají slova „v městské autobusové dopravě27)“.
Poznámka pod čarou č. 27 zní:
„27) § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 písm. d) se slova „a členové osádky

Sbírka zákonů č. 337 / 2016

Strana 5028

autobusu linkové osobní dopravy, u které délka
žádného ze spojů nepřesahuje 50 km“ zrušují.
6. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) členové osádky autobusu v linkové osobní dopravě, kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče
a průvodčí, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km (dále jen „člen osádky autobusu v linkové osobní dopravě“); za tohoto zaměstnance se nepovažuje člen osádky autobusu
podle písmene d),“.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

Částka 132

přísluší členu osádky autobusu podle § 2 písm. a)
odměna nejméně ve výši 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro pátou
skupinu prací28). Doby čekání mezi spoji se pro
účely stanovení odměny v kalendářním měsíci sčítají.
28

) § 3 odst. 1 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.“.

12. V části druhé se za hlavu V vkládá nová
hlava VI, která včetně nadpisu zní:

7. V § 2 se písmeno g) včetně poznámky pod
čarou č. 10 zrušuje.

„H L A V A V I

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

ČLEN OSÁDKY AUTOBUSU V LINKOVÉ
OSOBNÍ DOPRAVĚ

8. V § 3 písm. a) se slova „s výjimkou doby
čekání mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě
v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem,“ zrušují.
9. V § 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

§ 19a
Na pracovní dobu, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávku člena osádky autobusu v linkové
osobní dopravě se použijí ustanovení § 16 až 19.

„c) čekáním mezi spoji ve veřejné linkové osobní
dopravě prováděné autobusy doba časově
a místně určená jízdním řádem, ve které zaměstnanec uvedený v § 2 písm. a) a e) neřídí vozidlo
ani nevykonává žádnou jinou práci pro zaměstnavatele; tato doba se nezapočítává do pracovní
doby (dále jen „doba čekání mezi spoji“),“.

Za dobu čekání mezi spoji náleží členu osádky
autobusu v linkové osobní dopravě odměna podle § 9a.“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

13. V části druhé se hlava IX včetně nadpisu
zrušuje.

10. § 9a se zrušuje.

§ 19b

Dosavadní hlavy VI až VIII se označují jako hlavy VII až IX.

14. V § 28 se odstavec 3 zrušuje.

11. V části druhé hlavě I se za díl 3 doplňuje
díl 4, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 28 zní:

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

„D í l 4

Čl. III

Odměna za dobu čekání mezi spoji
§ 9a
Za každou celou hodinu doby čekání mezi spoji

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 7
a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
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338
VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2016,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách
a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif),
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 35a
odst. 10 a § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona
č. 303/2013 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb.,
vyhlášky č. 432/2013 Sb. a vyhlášky č. 162/2016
Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části sedmé se za slovo „ODMĚNA“ vkládají slova „A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ“.

poskytovány, popřípadě v poměrné výši z této
částky odpovídající počtu kalendářních měsíců, kdy
byly údaje poskytovány, nebo v poměrné výši z této
částky, pokud byly údaje poskytovány více orgánům
veřejné moci.“.
3. V § 26a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Komoře náleží jednorázová náhrada hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého
přístupu k údajům z Rejstříku zástav orgánu veřejné
moci ve výši 1 125 300 Kč. Tuto náhradu poskytne
orgán veřejné moci, kterému byl přístup zvláštním
zákonem zřízen jako prvnímu; pokud byl přístup
takto zřízen více orgánům veřejné moci současně,
poskytnou tuto náhradu v poměrné výši.“.

2. V § 24a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Komoře náleží paušální náhrada hotových
výdajů od orgánu veřejné moci za poskytování
údajů z Rejstříku zástav tomuto orgánu prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu ve výši
225 060 Kč zpětně za kalendářní rok, kdy byly údaje

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. října 2016
o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 3/2016 ze dne 23. září 2016, kterým se stanovují
některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, dále cenové rozhodnutí č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro
podporované zdroje energie, a cenové rozhodnutí č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje
podpora pro podporované zdroje energie.
Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 3/
/2016 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. září 2016, v částce 6. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2017.
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2016 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. září 2016, v částce 7. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabylo dnem 1. října 2016.
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. září 2016, v částce 8. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2017.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

Částka 132
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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.

