Ročník 2011

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 60

Rozeslána dne 21. června 2011

Cena Kč 30,–

O B S A H:
161. N ař íz e n í v l á d y o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních
registrech
162. V y h lá š k a o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
163. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí
k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami
a jejich ochrannými pásmy
164. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
165. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
166. Sd ěle n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
167. Sd ěle n í Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Sbírka zákonů č. 161 / 2011

Strana 1594

Částka 60

161
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. května 2011
o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření
podle § 64 až 68 zákona o základních registrech

Vláda nařizuje podle § 69 odst. 2 zákona č. 111/
/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona
č. 100/2010 Sb.:
Ověření správnosti a úplnosti údajů nezbytných
pro naplnění základních registrů vedených
v agendových informačních systémech
§1
(1) Správce informačního systému evidence obyvatel do 31. října 2011 ověří správnost a úplnost údajů
nezbytných pro naplnění registru obyvatel vedených
v informačním systému evidence obyvatel tím, že je
porovná s údaji vedenými v
a) informačním systému evidence občanských průkazů,
b) informačním systému evidence cestovních dokladů,
c) informačním systému datových schránek,
d) informačním systému územní identifikace,
e) registru pojištěnců důchodového pojištění a
f) registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
(2) Správce informačního systému cizinců do
31. října 2011 ověří správnost a úplnost údajů nezbytných pro naplnění registru obyvatel vedených v informačním systému cizinců tím, že je porovná s údaji vedenými v
a) informačním systému datových schránek,
b) informačním systému územní identifikace,
c) registru pojištěnců důchodového pojištění a
d) registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
(3) Správci informačního systému evidence občanských průkazů, informačního systému evidence cestovních dokladů a informačního systému datových schránek do 31. října 2011 ověří správnost a úplnost údajů
nezbytných pro naplnění registru obyvatel vedených
v těchto informačních systémech.

§2
(1) Agendová místa uvedená v příloze k tomuto
nařízení poskytnou správci registru osob do 1 měsíce
ode dne, kdy si je správce registru vyžádal, údaje nezbytné pro naplnění registru osob obsažené v jimi vedených evidencích.
(2) Správce informačního systému územní identifikace poskytne správci registru osob do 14 dnů ode
dne, kdy si je správce registru vyžádal, údaje nezbytné
pro ověření a doplnění údajů o adrese.
(3) Správce informačního systému datových
schránek poskytne správci registru osob do 14 dnů
ode dne, kdy si je správce registru vyžádal, údaje z informačního systému datových schránek odpovídající
referenčním údajům vedeným v registru osob.
(4) Správce registru osob ověří správnost, úplnost
a nerozpornost údajů poskytnutých podle odstavců 1
až 3 a do 4 měsíců ode dne jejich poskytnutí agendovými místy předloží agendovým místům zprávu o výsledku ověření údajů. Na základě této zprávy agendová
místa do 30. listopadu 2011 odstraní zjištěné nedostatky, popřípadě v této lhůtě zahájí postup vedoucí
k jejich odstranění.
§3
(1) Správce informačního systému katastru nemovitostí do 31. října 2011 ověří správnost a úplnost údajů
nezbytných pro naplnění registru územní identifikace
vedených v informačním systému katastru nemovitostí
oproti údajům vedeným v informačním systému evidence obyvatel. Správce informačního systému katastru
nemovitostí na základě údajů poskytnutých z informačního systému evidence obyvatel sjednotí údaje o vlastnících a jiných oprávněných osobách v informačním
systému katastru nemovitostí s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel.
(2) Správci informačních systémů veřejné správy
uvedených v § 66 odst. 1 zákona o základních registrech (dále jen „zákon“) poskytnou správci informačního systému územní identifikace do 1 měsíce ode dne,
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kdy si je správce informačního systému územní identifikace vyžádal, údaje nezbytné pro naplnění informačního systému územní identifikace.
(3) Správce informačního systému územní identifikace ověří úplnost a nerozpornost údajů poskytnutých podle odstavce 2 a do 1 měsíce ode dne jejich
poskytnutí předloží správcům informačních systémů
veřejné správy uvedených v § 66 odst. 1 zákona zprávu
o výsledku ověření údajů. Na základě této zprávy
správci informačních systémů veřejné správy uvedených v § 66 odst. 1 zákona odstraní zjištěné nedostatky, a to do 1 měsíce ode dne předání zprávy.
(4) Správci informačních systémů veřejné správy
uvedených v § 66 odst. 1 zákona poskytnou správci
informačního systému územní identifikace opravené
údaje do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(5) Správce informačního systému územní identifikace do 3 měsíců ode dne poskytnutí opravených
údajů zajistí naplnění informačního systému územní
identifikace. Ode dne oznámení správce informačního
systému územní identifikace o naplnění informačního
systému územní identifikace obce aktualizují údaje
územní identifikace v tomto informačním systému.
Připojení agendových informačních systémů editorů
do systému základních registrů
§4
Správci informačního systému evidence obyvatel,
informačního systému cizinců, informačního systému
evidence občanských průkazů, informačního systému
evidence cestovních dokladů, informačního systému
datových schránek, informačního systému katastru
nemovitostí, informačního systému územní identifikace, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku
do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení
ohlásí agendu editora konanou prostřednictvím těchto
agendových informačních systémů postupem podle
§ 53 a 54 zákona. Ministerstvo vnitra za tímto účelem
ke dni účinnosti tohoto nařízení zveřejní podle § 54
odst. 2 zákona strukturu ohlášení agendy.
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§6
(1) Správce informačního systému základních registrů do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení zveřejní podmínky pro připojení agendových informačních systémů uvedených v § 4 a 5 do informačního systému základních registrů obsahující technický
popis datového rozhraní a komunikace.
(2) Správce informačního systému základních registrů do 30. září 2011 zajistí zprovoznění vnějšího
rozhraní informačního systému základních registrů
a propojení informačního systému základních registrů
s registrem obyvatel, registrem osob, registrem práv
a povinností, registrem územní identifikace a informačním systémem vedeným Úřadem pro ochranu osobních
údajů k zajištění jeho působnosti podle § 11 odst. 1
zákona a nezbytné podmínky pro propojitelnost
agendových informačních systémů uvedených v § 4
a 5 s informačním systémem základních registrů.
(3) Úřad pro ochranu osobních údajů do 30. září
2011 zajistí přidělování agendového identifikátoru fyzické osoby prostřednictvím informačního systému základních registrů agendovým informačním systémům.
(4) Správci agendových informačních systémů
uvedených v § 4 do 30. listopadu 2011 zajistí propojitelnost svého agendového informačního systému s informačním systémem základních registrů podle podmínek zveřejněných správcem informačního systému základních registrů.
(5) Správci agendových informačních systémů
uvedených v § 5 do 31. ledna 2012 zajistí propojitelnost
svého agendového informačního systému s informačním
systémem základních registrů podle podmínek zveřejněných správcem informačního systému základních registrů.
§7
Orgány veřejné moci vykonávající působnost
v agendách ohlášených podle § 4 a 5 zahájí aktualizaci
údajů v agendových informačních systémech na vyzvání správců těchto systémů do 30. září 2011 pro
agendy ohlášené podle § 4 a do 30. listopadu 2011
pro agendy ohlášené podle § 5.

§5

§8

Správci informačních systémů, kteří jsou agendovými místy uvedenými v příloze k tomuto nařízení
a neohlašují agendu podle § 4, do 31. srpna 2011 ohlásí
agendu editora postupem podle § 53 a 54 zákona.

Správci agendových informačních systémů uvedených v § 4 a 5 prostřednictvím zprovozněných služeb
vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů naplní podle aktuálního právního stavu refe-

Sbírka zákonů č. 161 / 2011

Strana 1596

renční údaje do základních registrů, zahájí jejich průběžnou aktualizaci, propojí pomocí agendových identifikátorů fyzických osob údaje o fyzických osobách
s odpovídajícími referenčními údaji v registru obyvatel,
zajistí průběžnou aktualizaci údajů o fyzických osobách ve svých informačních systémech a umožní, aby
údaje vedené v jejich agendových informačních systémech bylo možné aktualizovat prostřednictvím informačního systému základních registrů, do 31. ledna 2012
pro agendy ohlášené podle § 4 a do 31. března 2012 pro
agendy ohlášené podle § 5.
Připojení vybraných agendových informačních
systémů do systému základních registrů
§9
Správci registru pojištěnců důchodového pojištění,
registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění,
informačního systému plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
České správy sociálního zabezpečení a daňového informačního systému Generálního finančního ředitelství
využívající údaje ze základních registrů ohlásí do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení agendy
konané prostřednictvím těchto agendových informačních systémů postupem podle § 53 a 54 zákona.
§ 10
(1) Správce informačního systému základních registrů zveřejní do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti
tohoto nařízení podmínky pro připojení agendových
informačních systémů uvedených v § 9 do informačního systému základních registrů obsahující technický
popis datového rozhraní a komunikace.
(2) Správce informačního systému základních registrů do 31. prosince 2011 zajistí nezbytné podmínky
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pro propojitelnost agendových informačních systémů
uvedených v § 9.
(3) Správci agendových informačních systémů
uvedených v § 9 do 30. dubna 2012 zajistí propojitelnost svého agendového informačního systému s informačním systémem základních registrů podle podmínek
zveřejněných správcem informačního systému základních registrů.
§ 11
Správci agendových informačních systémů uvedených v § 9 do 30. dubna 2012 prostřednictvím zprovozněných služeb vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů propojí pomocí agendových
identifikátorů fyzických osob údaje o fyzických osobách s odpovídajícími referenčními údaji v registru
obyvatel, zajistí průběžnou aktualizaci údajů o fyzických osobách ve svých informačních systémech, včetně
ověření jejich souladu s referenčními údaji, a umožní,
aby údaje vedené v jejich agendových informačních systémech bylo možné aktualizovat prostřednictvím informačního systému základních registrů.
§ 12
Připojení ostatních agendových
informačních systémů
Správce informačního systému základních registrů
do 31. května 2012 zpřístupní služby systému základních registrů dalším oprávněným agendovým informačním systémům.
§ 13
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 161/2011 Sb.

Seznam agendových míst
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Český báňský úřad
Český telekomunikační úřad
Energetický regulační úřad
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Česká národní banka
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní veterinární správa
Úřad pro civilní letectví
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Česká advokátní komora
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Exekutorská komora České republiky
Komora auditorů České republiky
Komora daňových poradců České republiky
Komora patentových zástupců České republiky
Komora veterinárních lékařů České republiky
Notářská komora České republiky
krajské veterinární správy
krajské úřady
Magistrát hlavního města Prahy
obecní úřady
rejstříkové soudy
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162
VYHLÁŠKA
ze dne 8. června 2011
o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění zákona č. 179/2010 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 46a zákona:

zadavatelem nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§3
Vozidla zvláštního určení a vícepalivová vozidla

§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob stanovení zvláštních technických podmínek, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M31).
§2
Způsob stanovení zvláštních technických podmínek
(1) Zadavatel stanoví v zadávací dokumentaci
zvláštní technické podmínky odkazem na emisní limity
ve výfukových plynech EURO. Vozidlo musí splňovat
alespoň emisní limity EURO uvedené v příloze č. 1
k této vyhlášce, pokud zadavatel nestanoví požadavek
na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.
(2) Zadavatel v případě dodávek vozidel kategorie
N1 a M1 dále stanoví v zadávací dokumentaci maximální spotřebu pohonných hmot2) pro kombinovaný
provoz3). Maximální spotřeba pohonných hmot v případě motorového benzínu a motorové nafty stanovená

Maximální hodnoty uvedené v příloze č. 2 k této
vyhlášce se nepoužijí v případě veřejných zakázek na
dodávky vozidel kategorie N1 a M1, pokud předmětem
jsou
a) vozidla zvláštního určení4), nebo
b) vícepalivová vozidla, u kterých alespoň jednou alternativní pohonnou hmotou jsou zkapalněné
ropné plyny (LPG), stlačený zemní plyn (CNG),
směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 % nebo čisté biopalivo.
§4
Přechodné ustanovení
Tato vyhláška se nevztahuje na zadávací řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jankovský v. r.

1

) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2

) § 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.

3

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí
z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách
a údržbě vozidla, ve znění nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008.
Směrnice Rady 80/1268/EHS ze dne 16. prosince 1980 o emisích oxidu uhličitého a spotřebě paliva motorových vozidel, ve
znění směrnice Komise 1999/100/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/3/ES.

4

) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 162/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2011 Sb.
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163
VYHLÁŠKA
ze dne 9. června 2011,
kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků
a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech
tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami
a jejich ochrannými pásmy

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona
č. 349/2009 Sb.:
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti
správ národních parků a správ chráněných krajinných
oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech
tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy,
se mění takto:
1. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti
Blaník“ ve sloupci „Národní přírodní památky“ se
před slova „Chýnovská jeskyně (136)“ vkládají slova
„Hadce u Želivky (5645)“.
2. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“
se slova „Hrabanovská černava (118)“ a slova „Žehuňský rybník (540)“ zrušují.
3. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko“ ve sloupci „Národní přírodní památky“

se za slova „Holý vrch (112)“ vkládají slova „Hrabanovská černava (118)“ a za slova „V Jezírkách (1056)“
se vkládají slova „Žehuňský rybník (540)“.
4. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti
Labské pískovce“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“ se za slova „Jezerka (144)“ vkládají slova „Kaňon
Labe (5608)“.
5. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“ se slovo „SOOS“ nahrazuje slovem „Soos“.
6. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“
se slova „Ruda (375)“ zrušují.
7. V řádce „Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko“ ve sloupci „Národní přírodní památky“
se za slova „Kaproun (1375)“ vkládají slova „Ruda
(375)“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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164
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 8. června 2011
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 22. října 2011 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec

okres

kraj

Kratonohy

Hradec Králové

Královéhradecký

Branišov

České Budějovice

Jihočeský

Adamov

Kutná Hora

Středočeský

Ministr:
Kubice v. r.

Částka 60

Sbírka zákonů č. 165 / 2011

Strana 1603

165
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 8. června 2011
o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 22. října 2011 opakované volby do zastupitelstva obce:

obec

okres

kraj

Bohy

Plzeň-sever

Plzeňský

Ministr:
Kubice v. r.
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166
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 10. června 2011
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

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 22. října 2011 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec

okres

kraj

Počítky

Žďár nad Sázavou

Vysočina

Ministr:
Kubice v. r.
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167
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. června 2011
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje s účinností od 1. července 2011 aktualizaci Číselníku zemí (dále jen číselník „CZEM“) vydaného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006 a č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010.
Do aktualizovaného číselníku CZEM jsou promítnuty změny k mezinárodní normě ISO 3166-1, které na
svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto
sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách ČSÚ na
adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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