Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 136

Rozeslána dne 11. srpna 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
340. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného
na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
341. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců
pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
342. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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340
VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2020,
kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného
na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 36 odst. 3
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 203/2017 Sb.:

Čl. I
V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení vyhlášky
č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu
mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb. a vyhlášky č. 62/2012 Sb., se
číslo „0,9241“ nahrazuje číslem „0,9302“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro výpočet rozdílu mezi příjmy pojistného na
důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového
pojištění za kalendářní roky 2019 a předcházející se
použije výše koeficientu podle § 4 odst. 2 vyhlášky
č. 76/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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341
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2020,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů,
správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107
zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a podle § 516 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:
Čl. I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb.,
vyhlášky č. 432/2013 Sb., vyhlášky č. 162/2016 Sb.
a vyhlášky č. 338/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 se částka „400 Kč“ nahrazuje
částkou „1 000 Kč“.
2. V § 11 odst. 2 se slova „činí odměna notáře
jako soudního komisaře 2 500 Kč“ nahrazují slovy
„je základem odměny notáře jako soudního komisaře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do
společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela“.
3. V § 13 odst. 1 se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“, slova „z přebývající
částky až do 500 000 Kč základu … 1,2 %“ se zrušují
a částka „600 Kč“ se nahrazuje částkou „2 000 Kč“.
4. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.
5. V § 14 odst. 2 se částka „500 Kč“ nahrazuje
částkou „1 500 Kč“.

znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady
a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.“.
7. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Není-li řízení zastaveno, náleží notáři
vedle náhrady hotových výdajů podle odstavce 1
také paušální náhrada nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti ve
výši 300 Kč.“.
8. V oddílu I položce A přílohy se věta třetí
nahrazuje větou „Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo
ji lze určit jen s nepoměrnými náklady,
a) jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro
zápis do veřejného rejstříku ….….…. 4 000 Kč,
b) jde-li o notářský zápis o právním jednání při
přeměně právnické osoby …….….. 10 000 Kč,
c) jde-li o notářský zápis o smlouvě o manželském
majetkovém režimu nebo o dohodě o změně
manželského majetkového režimu … 5 000 Kč,
d) jde-li o jiný notářský zápis o právním jednání .…….….….….….….….….….…. 3 000 Kč.“.
9. V oddílu I položce B bodu 2 větě třetí
přílohy se částka „3 000 Kč“ nahrazuje částkou
„4 000 Kč“.
10. V oddílu II položce H bodu 2 přílohy
se částka „30 Kč“ nahrazuje částkou „70 Kč“.
Čl. II
Přechodná ustanovení

6. § 16 zní:
„§ 16
Notář má v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na
úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie
ve výši 300 Kč a nárok na náhradu jiných hotových
výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Jinými hotovými výdaji jsou zejména
soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje,

1. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 196/2001
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky.
2. Na úkony notářské činnosti, o jejichž provedení žadatel požádal přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, se použije vyhláška č. 196/2001 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
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Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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342
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 7. srpna 2020
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 12. prosince 2020 nové volby do zastupitelstev obcí:

obec

okres

kraj

Bynovec

Děčín

Ústecký

Vražkov

Litoměřice

Ústecký

Ministr:
Hamáček 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 – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
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 základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; 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, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: 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. 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.

