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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 183 Rozeslána dne 19. listopadu 2021 Cena Kč 53,–

O B S A H :

405. Nař ízení vlády, 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

406. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

407. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

408. Sdě lení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí
soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu



405

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. listopadu 2021,

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:

Čl. I

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vyme-
zení ztíženého pracovního prostředí a o výši pří-
platku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním pro-
středí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., na-
řízení 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., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády
č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb., na-
řízení vlády č. 273/2018 Sb., nařízení vlády č. 347/
/2019 Sb. a nařízení vlády č. 487/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 se částka „90,50 Kč“ nahrazuje částkou
„96,40 Kč“ a částka „15 200 Kč“ se nahrazuje část-
kou „16 200 Kč“.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stano-
venou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstup-
ňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc

1. 96,40 16 200
2. 106,50 17 900
3. 117,50 19 700
4. 129,80 21 800
5. 143,30 24 100
6. 158,20 26 600
7. 174,70 29 400
8. 192,80 32 400.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22
odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advo-
kátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/
/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky
č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky
č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky
č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 116/2013 Sb., vyhlášky č. 390/2013
Sb., vyhlášky č. 120/2014 Sb., vyhlášky č. 121/2018
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 302/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-

ného pod č. 28/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 43/2020 Sb., a nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 176/2020 Sb., se § 12a
zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Za úkony právní služby poskytnuté přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky náleží advokátovi od-
měna podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. listopadu 2021

o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 30. listopadu 2021 se vydává pamětní
stříbrná mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení
Velké Prahy (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení v ma-
tované a leštěné variantě. V leštěné variantě je reliéf
matovaný a pole je leštěné.

(3) Mince se razí ze slitiny obsahující nejméně
999 dílů stříbra. Hmotnost mince je 1 000 g, její prů-
měr 100 mm a síla 14 mm. Při ražbě mince je pří-
pustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 0,1 %, od-
chylka v hmotnosti nahoru 10 g, odchylka v průměru
1 mm a odchylka v síle 1 mm. Hrana mince v mato-
vané variantě je vroubkovaná a hrana mince v leštěné
variantě je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je ztvárněn historický
znak hlavního města Prahy. Ve spodní části mincov-
ního pole jsou umístěny ve třech řádcích texty

„ČESKÁ“, „REPUBLIKA“ a označení nominální
hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky
„10 000 Kč“. Značka České mincovny, která je tvo-
řena kompozicí písmen „Č“ a „M“, se nachází při
levém okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je vyobrazena mapa
Velké Prahy s vyznačením území všech původně
samostatných historických obcí a měst, které v letech
1922-1968 tvořily Velkou Prahu. Po obvodu mince
jsou v pořadí zprava nahoře vyobrazeny štíty ze
znaků těchto obcí a měst: Vršovice, Košíře, Smíchov,
Břevnov, Bubeneč, Vyšehrad, Hradčany, Malá
Strana, Staré Město pražské, Nové Město pražské,
Libeň, Vysočany, Karlín, Žižkov, Královské Vino-
hrady a Nusle. V horní části mincovního pole jsou
umístěny ve třech řádcích texty „VELKÁ“,
„PRAHA“ a „1922-2022“. Příjmení autora mince
akademického sochaře Zbyňka Fojtů je umístěno
pod mapou Velké Prahy.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. listo-
padu 2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Sbírka zákonů č. 407 / 2021Strana 5500 Částka 183



Příloha k vyhlášce č. 407/2021 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

(lícní a rubová strana)
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