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203

VYHLÁŠKA

ze dne 8. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb
a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41
odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 212/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 3 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifi-
kace jednotlivých základních služeb a základních
kvalitativních požadavků na jejich poskytování, se
mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova „za účelem zajištění
jejich“ nahrazují slovy „a která je nezbytná k na-
plnění podmínek“ a za slovo „dostupnosti“ se vklá-
dají slova „a hustoty“.

2. V § 4 odst. 2 se za slova „provozovateli v ho-
tovosti“ vkládají slova „nebo převodem peněžních
prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřed-
nictvím platební karty,“.

3. V § 4 odst. 3 se za slova „převodem peněž-
ních prostředků“ vkládají slova „ , s výjimkou pře-
vodu peněžních prostředků, k němuž je dán platební
příkaz prostřednictvím platební karty,“.

4. V § 4 odst. 4 se za slova „provozovateli v ho-
tovosti“ vkládají slova „nebo převodem peněžních
prostředků, k němuž je dán platební příkaz prostřed-
nictvím platební karty,“.

5. V § 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 5 zní:

„(2) Jako obsah poštovní zásilky při poskyto-
vání služby podle odstavce 1 jsou povoleny jen věci
pro potřebu nevidomé osoby, kterými se rozumí pí-
semnost pořízená hmatným písmem pro nevidomé
osoby, publikace včetně zvukového záznamu pro
osobní potřebu nevidomé osoby nebo jiné věci upra-
vené pro potřebu nevidomé osoby, za podmínky, že
odesílatelem nebo adresátem je nevidomá osoba

nebo právnická osoba, jejímž předmětem činnosti
je poskytování služeb nevidomým osobám nebo
uspokojování nebo ochrana jejich zájmů. Nevido-
mou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí
osoba se silnou nebo těžkou slabozrakostí nebo
osoba s praktickou nebo úplnou nevidomostí5). Poš-
tovní zásilka je zabalena tak, aby bylo možno bez
porušení obalu přezkoušet její obsah. Hmotnost
poštovní zásilky nepřesahuje 7 kg. Rozměry poš-
tovní zásilky jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší
rozměr zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech
tří rozměrů 90 cm.

5) Kapitola VII přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se
stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a ná-
ležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pra-
covní schopnosti pro účely invalidity.“.

6. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Bezúplatnost služby podle odstavců 1 až 4
se nemusí vztahovat na příplatek za leteckou pře-
pravu.“.

7. Na konci textu § 13 se doplňují slova „nebo
stanovujících závazným způsobem pravidla pro do-
ručování písemností v jiných případech6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů.“.

8. Nadpis § 14 zní: „Dostupnost a hustota
pošt“.

9. V § 14 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Dostatečná dostupnost pošt je zajištěna,
pokud celkový počet pošt odpovídá počtu provozo-
ven stanovenému nařízením vlády podle § 3 odst. 2
písm. a) zákona o poštovních službách.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako od-
stavce 2 až 6.
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10. V § 14 odst. 2 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „vzdušnou čarou“.

11. V § 14 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“
nahrazují slovy „podle odstavce 2“ a slova „v okru-
hu dané pošty“ nahrazují slovy „v území, pro něž
daná pošta zajišťuje dostupnost“.

12. V § 14 odst. 4 se slova „podle odstavce 1“
nahrazují slovy „podle odstavce 2“ a slova „dané
obce“ nahrazují slovy „ze součtu obyvatel obcí,
které mají více než 2 500 obyvatel,“.

13. V § 14 odst. 5 se slova „podle odstavce 1“
nahrazují slovy „podle odstavce 2“ a za číslo „15“ se
vkládá slovo „hodin“.

14. V § 14 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Pošta nad rámec počtu stanoveného podle od-
stavce 2 musí být dostupná veřejnosti každý pra-
covní den tak, aby součet otevíracích hodin činil ale-
spoň 10 hodin v týdnu, který má 5 pracovních dní.“.

15. V § 14 se odstavec 6 zrušuje.

16. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , nebo poukázaná peněžní částka
přesahuje 150 000 Kč“.

17. V § 16 odst. 2 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , anebo bezodkladně poté, co na-
stane nepředvídatelná skutečnost, která je důvodem
pro využití výjimky podle odstavce 1 písm. a) a b)“.

18. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Žádosti podle odstavce 1 nemusí být vy-
hověno nebo podle ní nemusí být postupováno, po-
kud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jed-
noznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané
peněžní částky, jichž se žádost týká. O takovém po-
stupu musí být žadatel neprodleně písemně informo-
ván.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

19. V § 18 odst. 3 se za slova „nemusí být vy-
hověno“ vkládají slova „nebo podle ní nemusí být
postupováno“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta
„O takovém postupu musí být žadatel neprodleně
písemně informován.“.

20. V § 20 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud by vzhledem k okolnostem nebylo
možné jednoznačně identifikovat poštovní zásilku

nebo poukázanou peněžní částku, které se žádost
podle odstavce 1 týká, vyloučí se z náhradního do-
dání veškeré poštovní zásilky nebo poukázané
peněžní částky, jež by mohly být touto žádostí do-
tčeny. O takovém postupu musí být žadatel nepro-
dleně písemně informován.“.

21. V § 21 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Žádosti podle odstavce 1 nemusí být vy-
hověno nebo podle ní nemusí být postupováno, po-
kud by vzhledem k okolnostem nebylo možné jed-
noznačně identifikovat poštovní zásilky a poukázané
peněžní částky, jichž se žádost týká. O takovém po-
stupu musí být žadatel neprodleně písemně informo-
ván.“.

22. V § 22 odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 4 zní:

„(2) Při měření přepravních dob podle od-
stavce 1 se postupuje podle metody obsažené v české
technické normě, která obsahuje způsob měření pře-
pravní doby služeb mezi koncovými body pro jed-
notlivé poštovní zásilky4), a podle metodiky pro
provádění měření specifikující obecné požadavky
stanovené touto českou technickou normou, při je-
jichž použití se má za to, že měření bylo provedeno
a výsledek měření je způsobilý k ověření. Metodika
pro provádění měření podle věty předchozí podléhá
předchozímu schválení Úřadem.

4) ČSN EN 13850 Poštovní služby – Kvalita služby – Mě-
ření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro
jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.“.

23. V § 23 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje
číslem „50“.

24. V § 25 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ , a rozlišení, zda se jedná o poštu nebo jinou
provozovnu“.

25. V § 25 písmeno b) zní:

„b) poštovním směrovacím čísle, které je určeno
pro udanou adresu,“.

26. V § 27 odst. 1 se slova „dočasného uzavření
nebo zrušení“ nahrazují slovy „plánovaného dočas-
ného uzavření nebo zrušení, anebo bezodkladně
v případech, které držitel poštovní licence nemohl
předvídat“.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Při plnění poštovní povinnosti (§ 21 zákona
o poštovních službách) držitelem poštovní licence
podle čl. II bodu 2 zákona č. 221/2012 Sb. v rozsahu
podle § 14 vyhlášky č. 464/2012 Sb., ve znění účin-
ném po dni účinnosti této vyhlášky, nesmí u pošt
dojít po dobu platnosti této poštovní licence ke

zhoršení jejich dostupnosti a hustoty v obcích oproti
stavu pošt ke dni účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2016.

Předseda Rady:

Ing. Mgr. Novák v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků,

ve znění pozdějších předpisů

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 33
a § 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpeč-
nostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:

Čl. I

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., o fy-
zické bezpečnosti a certifikaci technických pro-
středků, ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb.,
bod 4.1. včetně nadpisu zní:

„4. 1. SYSTÉM KONTROLY VSTUPU DO ZABEZPEČENÉ OBLASTI NEBO OBJEKTU

Systém kontroly vstupu je hodnocen za předpokladu jeho realizace na všech vstupech do objektu nebo
zabezpečené oblasti.

4.1.1. Systém kontroly vstupu typ 4:
SS6 = 4 body

Systém kontroly vstupu typu 4 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně stupeň 3 podle
ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: Elektronické systémy
kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty, a k přístupu je používán:

a) identifikační prvek a PIN,
b) biometrie a PIN, nebo
c) identifikační prvek a biometrie.

Systém kontroly vstupu typu 4 musí být doplněn přístupovou bariérou znemožňující opakovaný
přístup a zabezpečující režim „jedna transakce – jeden průchod“.

4.1.2. Systém kontroly vstupu typ 3:
SS6 = 3 body

Systém kontroly vstupu typu 3 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně stupeň 3 podle
ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: Elektronické systémy
kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty, a k přístupu je používán:

a) identifikační prvek a PIN,
b) biometrie a PIN, nebo
c) identifikační prvek a biometrie.

4.1.3. Systém kontroly vstupu typ 2:
SS6 = 2 body
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Systém kontroly vstupu typu 2 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně stupeň 3 podle
ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: Elektronické systémy
kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty, a k přístupu je používán:

a) identifikační prvek,
b) PIN, nebo
c) biometrie.

Systém kontroly vstupu typu 2, lze nahradit kontrolou vstupu, kterou nepřetržitě provádí ostraha
příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, a to na všech vstupech do objektu nebo zabezpečené
oblasti.

4.1.4. Systém kontroly vstupu typ 1:
SS6 = 1 bod

Systém kontroly vstupu typu 1 tvoří uzamykatelná mechanická zábrana na vstupu.

Poznámka k bodu 4.1.:

Systém kontroly vstupu typu 1 lze použít pouze na vstupu do zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné
nebo Vyhrazené.

Při kontrole vstupu do objektu nebo zabezpečené oblasti kategorie Přísně tajné se používají zařízení
sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů.

Elektronický systém kontroly vstupu musí hlásit na stálé stanoviště ostrahy neoprávněný pokus nebo
samotné otevření místa přístupu nebo uplynutí povolené doby po oprávněném otevření místa přístupu.

Za certifikovaný elektronický systém kontroly vstupu lze považovat i certifikovaný poplachový za-
bezpečovací systém s přístupovou nadstavbou.

Rozsah zkoušek, které jsou požadovány pro certifikaci elektronického systému kontroly vstupu, je
zveřejňován v certifikačním postupu Úřadu.

Instalace elektronického systému kontroly vstupu, jeho provoz a údržba musí splňovat ČSN EN
60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-2: Elektronické systémy kontroly
vstupu – Pokyny pro aplikace.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech
a jejich určujících kritériích

Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vni-
tra stanoví podle § 28 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti):

Čl. I

Ve vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných in-
formačních systémech a jejich určujících kritériích,
příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb.
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“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2016.

Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.

Ministr:

Chovanec v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. června 2016

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. července 2016 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého
statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, ve znění sdělení Českého statistického úřadu
č. 513/2004 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu
č. 332/2015 Sb.

Do aktualizovaného Číselníku měn a fondů jsou promítnuty změny z mezinárodní normy ISO 4217,
kterou na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny
jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových strán-
kách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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Příloha

Tab. č. 1: Zavedené položky Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. července 2016:

Měna Alfabetický kód Numerický kód Poznámka

běloruský rubl BYN 933
nové kódy
(alfabetický i numerický)

sol PEN 604
změněn název měny,
kódy zůstávají stejné

Tab. č. 2: Zrušená položka Číselníku měn a fondů (ČMF) k 30. červnu 2016:

Měna Alfabetický kód Numerický kód

nový sol PEN 604
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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., Vino-
hradská 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.
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