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VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2017,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)
stanoví podle § 11 odst. 7, § 13 odst. 9 a § 15 odst. 9
zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní
podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č. 83/
/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/
/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona
č. 461/2016 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a) podmínky provozování informačního systému,

b) technické podrobnosti podání žádosti stavební
spořitelny o roční zálohy státní podpory sta-
vebního spoření (dále jen „žádost“), včetně způ-
sobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění,

c) technické podrobnosti podání informace o vra-
cené evidované nebo vyplacené státní podpoře
stavebního spoření (dále jen „vracená státní
podpora“) stavební spořitelnou a

d) technické podrobnosti podání žádosti stavební
spořitelny o změnu údajů o účastnících evido-
vaných v informačním systému.

§ 2

Podmínky provozování informačního systému

(K § 15 odst. 9 zákona)

(1) Do databáze informačního systému se za-
znamenávají údaje o účastnících podle § 9a odst. 2,
§ 11 odst. 7 a § 13 odst. 9 zákona.

(2) Stavební spořitelna a ministerstvo si pře-

dávají údaje o účastnících v datovém souboru, který
obsahuje datové věty, a v doprovodném datovém
souboru, který obsahuje doprovodné údaje; struk-
tura, formát a podmínky předávání datového sou-
boru a doprovodného datového souboru jsou uve-
deny v provozní dokumentaci informačního systé-
mu.

§ 3

Technické podrobnosti podání žádosti včetně
způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění

(K § 11 odst. 7 zákona)

(1) Žádost nebo její opravu podává stavební
spořitelna způsobem elektronického přenosu dat,
a to ve dvou datových souborech. První datový sou-
bor obsahuje údaje o účastnících, druhý datový sou-
bor je doprovodný a obsahuje vyčíslení celkově po-
žadovaných záloh státní podpory stavebního spoření
a číslo bankovního účtu stavební spořitelny.

(2) Doplnění žádosti provádí stavební spořitelna
způsobem elektronického přenosu dat v datovém
souboru obsahujícím údaje o účastnících.

(3) Popis datových vět a doprovodných údajů
pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání
výsledku zpracování ministerstvem je uveden v pro-
vozní dokumentaci informačního systému.

§ 4

Technické podrobnosti podání informace
o vracené státní podpoře stavební spořitelnou

(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Stavební spořitelna vrací státní podporu sta-
vebního spoření podle § 13 odst. 3 a 4 zákona na
účet, který zveřejní ministerstvo způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup.

(2) Při vracení státní podpory stavebního spo-
ření podává stavební spořitelna ministerstvu infor-
maci o vracené státní podpoře. Informaci o vracené
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státní podpoře, ve které jsou uvedeny údaje o účast-
nících, podává stavební spořitelna způsobem elektro-
nického přenosu dat, a to ve dvou datových soubo-
rech. První datový soubor obsahuje údaje o účastní-
cích, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje
informace týkající se vracené státní podpory.

(3) Popis datových vět a doprovodných údajů
pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání
výsledku zpracování ministerstvem je uveden v pro-
vozní dokumentaci informačního systému.

§ 5

Technické podrobnosti podání žádosti stavební
spořitelny o změnu evidovaných údajů

o účastnících
(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Žádost o změnu evidovaných údajů o účast-
nících podává stavební spořitelna způsobem elektro-
nického přenosu dat. Datový soubor obsahuje údaje
o účastnících a předává se v rámci informace
o vracené státní podpoře podle § 4 odst. 2 této vy-
hlášky.

(2) Popis datových vět pro předávání údajů sta-
vební spořitelnou a předávání výsledku zpracování
ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci in-
formačního systému.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí ně-
která ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o staveb-
ním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/
/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

2. Vyhláška č. 142/2009 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním
spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. května 2017

o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 1
ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 – 2019, který byl uzavřen dne 29. 3. 2017 mezi vyšším
odborovým orgánem – Odborovým svazem Stavba ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silnič-
ního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů – Svazem podnikatelů ve
stavebnictví v ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný
i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických čin-
ností CZ – NACE: 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.

S obsahem Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách
Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., 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 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; 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; 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.
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