Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 163

Rozeslána dne 12. prosince 2016

Cena Kč 31,–

O B S A H:
399. V y h l á š k a o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
400. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
vyhlášky č. 415/2013 Sb.
401. S d ě l e n í 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 představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů
402. S d ě l e n í 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
403. S d ě l e n í 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
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399
VYHLÁŠKA
ze dne 2. prosince 2016
o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:

pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní
pojištění pro rok 2017 jsou stanoveny v příloze k této
vyhlášce.
§2

§1
Nákladové indexy věkových skupin pojištěnců

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

Příloha k vyhlášce č. 399/2016 Sb.
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400
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 135
písm. c), h) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby
nebo k žádosti o doklad přiloží
a) rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady a
b) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením
jejich výše po odečtení povinných zákonných
odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové
přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let.
(2) Písemnosti uvedené v odstavci 1 může fyzická osoba předložit i v kopii.“.
2. § 10 včetně nadpisu zní:
„§ 10
Omezení rozsahu hlášení změn údajů v dotazníku
fyzické osoby nebo v dotazníku
(1) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické
osoby, fyzická osoba, která podala žádost o doklad,
nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného
osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, oznamuje
Národnímu bezpečnostnímu úřadu pouze
a) změnu adresy pro účely doručování,
b) změnu zaměstnavatele,
c) nabytí nemovitého majetku nacházejícího se
mimo území České republiky,
d) zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy
a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,

e) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč
nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných
odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to
pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, nebo
f) změnu údajů k osobě manžela nebo partnera
a osob starších 18 let žijících s ní v domácnosti;
fyzická osoba, jež podala žádost o doklad nebo
je jeho držitelem, změnu těchto údajů neuvádí.
(2) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické
osoby, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby, oznamuje v rozsahu
položek dotazníku fyzické osoby uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1
písm. a), b), d) a f).
(3) Fyzická osoba, která podala žádost o doklad,
nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného dokladu, oznamuje v rozsahu položek dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle
odstavce 1 písm. a), b) a d).
(4) Fyzická osoba uvedená v § 140 odst. 1
písm. a) zákona mimo údajů uvedených v odstavci 1
oznamuje zpravodajské službě
a) změnu v příslušnosti ke spolkům, nadacím
a obecně prospěšným společnostem,
b) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota
přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího
průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která
částka je vyšší,
c) nabytí či pozbytí nemovitého majetku, pokud
nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. c),
d) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč
nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního
příjmu po odečtení povinných zákonných od-
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vinných zákonných odvodů, podle toho, která
částka je vyšší, nebo

vodů, podle toho, která částka je vyšší, pokud
nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. e),
e) vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota
jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč
nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního
příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,
f) mimořádnou splátku závazku, přesáhla-li její
hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího
průměrného měsíčního příjmu po odečtení po-
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g) nařízení výkonu rozhodnutí.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

Částka 163
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401
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 28. listopadu 2016
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 věty druhé a § 3a 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 Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., pro rok 2017 platovou základnu
pro představitele ve výši 65 733,50 Kč*).

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

*

) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014-456.
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402
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 28. listopadu 2016
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
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., pro rok 2017 platovou základnu pro soudce ve
výši 80 490 Kč*).

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

*

) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014-456.
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403
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 28. listopadu 2016
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 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 zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb.,
pro rok 2017 platovou základnu ve výši 72 441 Kč*).

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

*

) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014-456.
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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
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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; Otrokovice: Ing. Kučeřík, 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, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
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Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 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.

