
Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 126 Rozeslána dne 14. listopadu 2019 Cena Kč 67,–

O B S A H :

294. Sdě lení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2019

295. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad
výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

296. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle
zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/
/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

297. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad
výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce před-
stavitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů

298. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení



294

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. listopadu 2019

o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2019

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 1. listopadu 2019 vydalo výměr MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 14/2019 dne 1. listopadu 2019 a nabývá účinnosti
1. ledna 2020.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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295

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. listopadu 2019

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců
podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb. a zákona č. 316/2018 Sb., pro rok 2020 platovou základnu pro
soudce ve výši 100 872 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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296

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. listopadu 2019

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a ně-
kterých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a od-
měně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb.,
pro rok 2020 platovou základnu ve výši 90 784,80 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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297

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. listopadu 2019

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů
podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb. a zákona č. 316/2018 Sb., pro rok 2020 platovou základnu pro
představitele ve výši 84 060 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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298

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 21. října 2019

o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

Ministerstvo vnitra sděluje, že podle § 4 odst. 4 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic), vyhlašuje v příloze č. 1 seznam
hraničních přechodů. Hraničním přechodem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně státních hranic prostor na
mezinárodním letišti určený k překračování vnějších hranic.

V souladu s článkem 25 a následujícími nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým
se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex),
může členský stát, jenž je plně zapojen do schengenské spolupráce, dočasně znovu zavést ochranu svých
vnitřních hranic. Za takové situace je možné (při splnění podmínek daných Schengenským hraničním
kodexem) podle § 11 odst. 3 nebo § 12 odst. 3 zákona o ochraně státních hranic opatřením obecné povahy
výjimečně stanovit, že vnitřní hranice lze překračovat pouze v místě a době v něm určených. Pro takový
případ dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic je nezbytné mít přehled o všech místech pro
překračování vnitřních hranic. Z toho důvodu se v příloze č. 2 uvádí seznam přeshraničních propojení
zřízených do doby plného zapojení České republiky do schengenského prostoru mezinárodními smlouvami
o hraničních přechodech a dalších místech pro překračování státních hranic. V příloze č. 3 je pak uveden
Seznam přeshraničních propojení vzniklých na základě dalších mezinárodních smluv v gesci Ministerstva
dopravy, dohod přeshraničních regionů, na základě iniciativy příhraničních obcí po plném zapojení České
republiky do schengenského prostoru a společných hraničních cest. Vždy však platí, že rozsah a doba trvání
dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic nesmí překročit míru, která je nezbytně nutná jako
reakce na závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Konkrétní podoba dočasného
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic se stanoví ve spolupráci s policií, jež podle § 14 zákona o ochraně
státních hranic zajišťuje ochranu vnitřních hranic při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.

Zrušuje se sdělení Ministerstva vnitra č. 98/2018 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a sezna-
mů přeshraničních propojení.

Ministr:

Hamáček v. r.
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2

Sbírka zákonů č. 298 / 2019Strana 3136 Částka 126



Sbírka zákonů č. 298 / 2019Částka 126 Strana 3137



Sbírka zákonů č. 298 / 2019Strana 3138 Částka 126



Sbírka zákonů č. 298 / 2019Částka 126 Strana 3139



Sbírka zákonů č. 298 / 2019Strana 3140 Částka 126



Sbírka zákonů č. 298 / 2019Částka 126 Strana 3141



Sbírka zákonů č. 298 / 2019Strana 3142 Částka 126



Příloha č. 3
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e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. 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
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pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; 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 9:
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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. 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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