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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 182 Rozeslána dne 27. prosince 2016 Cena Kč 31,–

O B S A H :

449. Nař ízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše
nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na
bydlení

450. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování
shody, ve znění pozdějších předpisů



449

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona
č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným po-
dle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od
1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní
měsíc částku:

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Kč

jedna 1 944

dvě 2 660

tři 3 478

čtyři a více 4 194

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná
paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro
období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za
kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Kč

jedna 711

dvě 973

tři 1 272

čtyři a více 1 572

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení
podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro ob-
dobí od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní
smlouvy:
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Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha
více než
100 000

50 000 –

90 999
10 000 –

49 999 do 9 999

jedna 7 720 6 114 5 822 4 950 4 763

dvě 11 004 8 806 8 407 7 213 6 957

tři 14 896 12 022 11 500 9 939 9 604

čtyři a více 18 577 15 112 14 482 12 599 12 195

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlast-
níků:

Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha
více než
100 000

50 000 –

99 999
10 000 –

49 999 do 9 999

jedna 4 357 4 357 4 357 4 357 4 357

dvě 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429

tři 8 880 8 880 8 880 8 880 8 880

čtyři a více 11 244 11 244 11 244 11 244 11 244

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stano-
vení příspěvku na bydlení za leden 2017.

§ 4

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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450

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona
č. 34/2011 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. a),
§ 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se sta-
noví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění
nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/
/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb., nařízení
vlády č. 329/2002 Sb. a nařízení vlády č. 88/2010
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2, § 3 odst. 3 úvodní části usta-
novení, § 6 odst. 1 písm. f) a v § 6 odst. 2 se slova
„výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „výrobce,
dovozce nebo distributor“.

2. V § 2 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 1, 6
a 7 a v § 4 odst. 1 se slova „Výrobce nebo dovozce“
nahrazují slovy „Výrobce, dovozce nebo distribu-
tor“.

3. V § 2 písm. b) se text „§ 12 odst. 4 písm. a)“
nahrazuje textem „§ 12 odst. 3 písm. a)“.

4. V § 3 odst. 1 se text „§ 12 odst. 4 písm. b)“
nahrazuje textem „§ 12 odst. 3 písm. b)“.

5. V § 3 odst. 2 a 5 a v § 6 odst. 1 písm. a) se
slova „výrobci nebo dovozci“ nahrazují slovy „vý-
robci, dovozci nebo distributorovi“.

6. V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 6 odst. 1 písm. g)
se slova „výrobcem nebo dovozcem“ nahrazují slovy
„výrobcem, dovozcem nebo distributorem“.

7. V § 3 odst. 7 se text „§ 12 odst. 4“ nahrazuje
textem „§ 12 odst. 3“.

8. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „výrobcem,
popř. dovozcem“ nahrazují slovy „výrobcem, do-
vozcem nebo distributorem“.

9. V § 6 odst. 1 písm. g) a h) se slova „výrobce

nebo dovozce“ nahrazují slovy „výrobce, dovozce
nebo distributora“.

10. V příloze č. 1 položka 2 zní:
„

2 zásahové požární automobily uvedené
v jiném právním předpise upravujícím
technické podmínky požární techniky, a
to

a) s celkovou hmotností do 3 000 kg,

b) dopravní automobily s celkovou hmot-
ností nad 3 000 kg v provedení
základním, které nejsou vybaveny ji-
ným než základním požárním příslu-
šenstvím uvedeným v tabulce č. 1
přílohy č. 2 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.,
o technických podmínkách požární
techniky, ve znění vyhlášky č. 53/
/2010 Sb.,

c) automobilové jeřáby, nebo

d) automobily vyprošťovací

“.
11. V příloze č. 2 položce 5 písmeno c) zní:

„c) zásahové požární automobily s celkovou hmot-
ností nad 3 000 kg, s výjimkou zásahových po-
žárních automobilů podle přílohy č. 1 polož-
ky 2,“.

12. V příloze č. 2 položce 5 se na konci písme-
ne f) doplňuje čárka a doplňuje se písmeno g), které
zní:

„g) požární kontejnery používané ke stejnému
účelu jako zásahové požární automobily“.

Čl. II

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.
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Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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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.
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