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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 177 Rozeslána dne 9. prosince 2022 Cena Kč 84,–

O B S A H :

388. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol
a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

389. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem,
a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města
Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

390. 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

391. 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

392. 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, ve znění pozdějších předpisů



388

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2022,

kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení
a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zá-
kona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumen-
tace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských
zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci
škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/
/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/
/2009 Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb., vyhlášky č. 131/
/2013 Sb., vyhlášky č. 202/2016 Sb. a vyhlášky
č. 162/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„Právnické osoby a organizační složky státu vyko-
návající činnost škol nebo školských zařízení (dále
jen „právnická osoba“) předávají“ nahrazují slovy
„Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení předává“.

2. V § 3 odst. 3 a 4 se za slova „právnická
osoba“ vkládají slova „vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení“.

3. V § 4 odst. 3 se za slova „k této vyhlášce se
v případě“ vkládají slova „mateřských škol,“.

4. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „čl. 4 a 10 přílohy č. 2“ nahrazují slovy „čl. 6
přílohy č. 1 a čl. 3 a 8 přílohy č. 2“.

5. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „a čl. 3 a 8“ nahrazují slovy „a čl. 8“.

6. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4a
odst. 2 úvodní části ustanovení, § 4a odst. 3 úvodní
části ustanovení a v § 4a odst. 4 úvodní části ustano-
vení se slovo „odloučené“ zrušuje.

7. V § 4a odst. 1 písm. a), b) a c), § 4a odst. 2
písm. a), b) a c), § 4a odst. 3 písm. a), b) a c) a v § 4a
odst. 4 písm. a), b) a c) se slovo „odloučeným“ zru-
šuje.

8. V § 4a odst. 1 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje slovem „a“.

9. V § 4a odst. 1 se na konci písmene d) slo-
vo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

10. V § 4a odst. 2 úvodní části ustanovení se
číslo „11“ nahrazuje číslem „9“.

11. V § 4a odst. 2 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje slovem „a“.

12. V § 4a odst. 2 se na konci písmene d) slo-
vo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

13. V § 4a odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „a podle čl. 6 přílohy č. 2“ zrušují.

14. V § 4a odst. 4 úvodní části ustanovení se
číslo „12“ nahrazuje číslem „10“.

15. V § 4a odst. 5 se slova „a domovy mládeže“
nahrazují slovy „ , domovy mládeže, pedagogicko-
-psychologické poradny, speciálně pedagogická cen-
tra a střediska výchovné péče“.
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16. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.
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Poznámky pod čarou č. 7 až 11 se zrušují.

17. V příloze č. 2 se články 3 a 5 zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Právnická osoba vykonávající činnost mateřské
školy nebo základní školy, která má zřízenou pří-
pravnou třídu, či základní školy speciální, která má
zřízen přípravný stupeň, předává do 31. srpna 2025
individuální údaje podle čl. 5 odst. 2 nebo čl. 6 pří-
lohy č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a záro-
veň agregované údaje podle čl. 3 nebo 5 přílohy č. 2
k vyhlášce č. 364/2005 Sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo pouze agre-
gované údaje podle čl. 3 nebo 5 přílohy č. 2 k vy-
hlášce č. 364/2005 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky. To platí i pro předá-
vání údajů za každé jednotlivé pracoviště mateřské
školy podle § 4a odst. 1 nebo základní školy podle
§ 4a odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023, s výjimkou čl. I bodů 5 a 17, které nabývají
účinnosti dnem 1. září 2025.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

prof. JUDr. Balaš, CSc., v. r.
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389

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí

do jiného okresu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obec-
ním úřadem, ve znění zákona č. 51/2020 Sb., a podle
§ 7 odst. 1 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správ-
ním členění státu a o změně souvisejících zákonů
(zákon o územně správním členění státu):

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o stanovení správních obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem

Čl. I

Vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, se mění
takto:

1. V § 7 odst. 7 se za slovo „Polomí,“ vkládá
slovo „Přemyslovice,“.

2. V § 7 odst. 14 se slovo „Přemyslovice, “ zru-
šuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Správní řízení vedená Magistrátem města
Prostějov jako místně příslušným pověřeným obec-
ním úřadem pro území obce Přemyslovice, která ne-
byla pravomocně skončena přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky, dokončí Magistrát města Prostě-
jov.

2. Úkoly pověřeného obecního úřadu v souvis-
losti s volbami vyhlášenými přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky pro území obce Přemyslovice
plní Magistrát města Prostějov.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o stanovení správních obvodů
obcí s rozšířenou působností, území obvodů

hlavního města Prahy a příslušnosti některých
obcí do jiného okresu

Čl. III

Vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů
hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí
do jiného okresu, se mění takto:

1. V § 11 odst. 3 se za slovo „Polomí,“ vkládá
slovo „Přemyslovice,“.

2. V § 11 odst. 8 se slovo „Přemyslovice, “ zru-
šuje.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Správní řízení vedená Magistrátem města
Prostějov jako místně příslušným obecním úřadem
obce s rozšířenou působností pro území obce
Přemyslovice, která nebyla pravomocně skončena
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí
Magistrát města Prostějov.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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390

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 30. listopadu 2022

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., zákona č. 316/2018 Sb., zákona č. 587/2020 Sb. a zákona č. 18/
/2022 Sb., pro rok 2023 platovou základnu pro představitele ve výši 94 757,50 Kč.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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391

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 30. listopadu 2022

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., zákona č. 316/2018 Sb., zákona č. 587/2020 Sb. a zákona č. 18/
/2022 Sb., pro rok 2023 platovou základnu pro soudce ve výši 113 709 Kč.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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392

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 30. listopadu 2022

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, 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, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb.,
zákona č. 347/2011 Sb. a zákona č. 18/2022 Sb., pro rok 2023 platovou základnu ve výši 102 338,10 Kč.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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