Ročník 2012

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 170

Rozeslána dne 20. prosince 2012

Cena Kč 53,–

O B S A H:
454. N ař íz e n í v l á d y , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013
455. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
456. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších předpisů
457. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Sd ěle n í Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu vyhlášeném pod č. 444/2012 Sb.
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454
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2012,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zákon“):

nostních sborů pro rok 2013 stanovená podle § 114
odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§3

§1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013 je uvedena v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

Nařízení vlády č. 378/2011 Sb., kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012, se zrušuje.
§4

§2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpeč-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 454/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 454/2012 Sb.
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455
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) a k)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb.,
vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb.,
vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb.,
vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb.,
vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb.,
vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb. a vyhlášky č. 417/2011 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci
„Obec s rozšířenou působností“ v bodě 10. „Valašské

Meziříčí“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 4. „Valašské Meziříčí“, ve sloupci „Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový
bod 3. „Krhová“.
Dosavadní body 3. až 6. se označují jako body 4. až 7.
2. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci
„Obec s rozšířenou působností“ v bodě 10. „Valašské
Meziříčí“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 4. „Valašské Meziříčí“, ve sloupci „Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový
bod 6. „Poličná“.
Dosavadní body 6. a 7. se označují jako body 7. a 8.
3. V příloze č. 2 vzor 16 zní:
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4. V příloze č. 2 vzor 17 zní:
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Čl. III

Čl. II
Přechodné ustanovení
Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních
právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky používány nejdéle do dne 31. prosince
2015 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny
změny uvedené v čl. I bodech 3 a 4.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:
Kubice v. r.
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456
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování):
Čl. I
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve
znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007
Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb.,
vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb. a vyhlášky č. 441/2011 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 v části „Jihočeský kraj“, písm. c)
se za slovo „Křemže,“ vkládají slova „Lipno nad Vltavou,“ a za slovo „Loučovice,“ se vkládá slovo „Mirkovice,“.
2. V příloze č. 1 v části „Jihočeský kraj“, písm. d)
se za slovo „Slavonice,“ vkládají slova „Staré Hobzí,“.

9. V příloze č. 1 v části „Královéhradecký kraj“,
písm. f) se za slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Dolany,“ a za slovo „Jaroměř,“ se vkládá slovo „Jasenná,“.
10. V příloze č. 1 v části „Královéhradecký kraj“,
písm. g) se za slovo „Dětenice,“ vkládá slovo „Dřevěnice,“.
11. V příloze č. 1 v části „Královéhradecký kraj“,
písm. i) se za slova „Suchý Důl,“ vkládají slova „Velká
Jesenice,“.
12. V příloze č. 1 v části „Královéhradecký kraj“,
písm. l) se za slova „Nový Bydžov,“ vkládá slovo
„Petrovice,“.
13. V příloze č. 1 v části „Moravskoslezský kraj“,
písm. f) se za slovo „Krmelín,“ vkládá slovo „Lhotka,“.
14. V příloze č. 1 v části „Olomoucký kraj“,
písm. j) se za slovo „Komárov,“ vkládá slovo „Lipina,“.

3. V příloze č. 1 v části „Jihočeský kraj“, písm. h)
se zrušuje slovo „ , Žďár“.

15. V příloze č. 1 v části „Olomoucký kraj“,
písm. m) se za slovo „Kamenná,“ vkládá slovo „Kolšov,“.

4. V příloze č. 1 v části „Jihomoravský kraj“,
písm. b) se za slovo „Svitávka,“ vkládá slovo „Šebetov,“.

16. V příloze č. 1 v části „Pardubický kraj“,
písm. d) se za slovo „Klešice,“ vkládá slovo „Kněžice,“.

5. V příloze č. 1 v části „Jihomoravský kraj“,
písm. e) se za slovo „Bučovice,“ vkládá slovo „Dražovice,“.

17. V příloze č. 1 v části „Pardubický kraj“,
písm. i) se za slova „Opatovice nad Labem,“ vkládá
slovo „Ostřešany,“.

6. V příloze č. 1 v části „Jihomoravský kraj“,
písm. s) se za slovo „Luleč,“ vkládá slovo „Lysovice,“,
za slovo „Olšany,“ se vkládá slovo „Orlovice,“, za
slova „Račice-Pístovice,“ se vkládá slovo „Radslavice,“
a za slovo „Vyškov“ se vkládají slova „ , Zelená Hora“.

18. V příloze č. 1 v části „Pardubický kraj“,
písm. k) se za slovo „Jeníkovice,“ vkládají slova „Kladruby nad Labem,“, za slovo „Lipoltice,“ se vkládá
slovo „Mokošín,“ a za slovo „Valy,“ se vkládá slovo
„Vyšehněvice,“.

7. V příloze č. 1 v části „Jihomoravský kraj“,
písm. t) se za slovo „Hodonice,“ vkládají slova „Horní
Břečkov,“.

19. V příloze č. 1 v části „Plzeňský kraj“, písm. b)
se za slova „Bělá nad Radbuzou,“ vkládají slova „Česká
Kubice, Díly,“, za slovo „Domažlice,“ se vkládá slovo „Drahotín,“ a za slovo „Újezd“ se vkládá slovo
„ , Vlkanov“.

8. V příloze č. 1 v části „Královéhradecký kraj“,
písm. c) se za slovo „Borovnice,“ vkládá slovo „Borovnička,“ a za slovo „Kocbeře,“ se vkládá slovo „Kohoutov,“.

20. V příloze č. 1 v části „Plzeňský kraj“, písm. h)
se za slovo „Úherce,“ vkládá slovo „Úlice,“.
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21. V příloze č. 1 v části „Plzeňský kraj“, písm. j)
se za slovo „Nezdice,“ vkládá slovo „Oplot,“.

písm. n) se za slovo „Kokořín,“ vkládá slovo „Lhotka,“.

22. V příloze č. 1 v části „Plzeňský kraj“, písm. m)
se za slovo „Kostelec,“ vkládá slovo „Ošelín,“.

29. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,
písm. p) se za slova „Mnichovo Hradiště,“ vkládá slovo
„Strážiště,“.

23. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,
písm. d) se za slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Adamov,“.

30. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,
písm. s) se za slovo „Sány,“ vkládá slovo „Sloveč,“.

24. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,
písm. e) se za slovo „Karlík,“ vkládá slovo „Klínec,“,
za slovo „Libeř,“ se vkládá slovo „Líšnice,“, za slovo
„Středokluky,“ se vkládá slovo „Svrkyně,“, za slovo
„Tuchoměřice,“ se vkládá slovo „Úholičky,“ a za slovo
„Vestec,“ se vkládá slovo „Vonoklasy,“.

32. V příloze č. 1 v části „Ústecký kraj“, písm. n)
se za slovo „Stebno,“ vkládá slovo „Tašov,“.

25. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,
písm. g) se za slovo „Rosovice“ vkládá slovo „ , Voznice“.

33. V příloze č. 1 v části „Kraj Vysočina“, písm. g)
se za slova „Kralice nad Oslavou,“ vkládá slovo „Kuroslepy,“.

26. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,
písm. i) se za slovo „Stochov,“ vkládá slovo „Svárov,“.

34. V příloze č. 1 v části „Kraj Vysočina“,
písm. m) se za slovo „Stařeč,“ vkládají slova „Šebkovice, Štěměchy,“.

27. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,
písm. k) se za slovo „Vojkovice“ vkládá slovo „ , Zlosyň“.
28. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,

31. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“,
písm. x) se za slova „obecní úřady“ vkládá slovo
„Hospozín,“.

35. V příloze č. 1 v části „Zlínský kraj“, písm. i) se
na konci textu doplňují slova „ , Vysoké Pole“.
36. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 36/2006 Sb.

Částka 170

Sbírka zákonů č. 456 / 2012

Strana 6033

Strana 6034

Sbírka zákonů č. 456 / 2012

Částka 170

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:
Kubice v. r.
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457
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1
písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/
/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních
úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními
místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech
veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb. a vyhlášky č. 464/2011 Sb., se mění
takto:
1. V příloze č. 1, části Jihočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se za slova
„Nová Pec“ vkládá slovo „ , Pěčnov“.
2. V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Boskovice se za
slovo „Ludíkov“ vkládá slovo „ , Makov“.
3. V příloze č. 1, části Liberecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov se za slovo
„Ohrazenice“ vkládá slovo „ , Olešnice“.
4. V příloze č. 1, části Pardubický kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Přelouč se za
slovo „Vyšehněvice“ vkládá slovo „ , Zdechovice“.

5. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Nýřany se za
slovo „Čerňovice“ vkládá slovo „ , Dolany“ a za slovo
„Úherce“ se vkládá slovo „ , Úlice“.
6. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Benešov se za
slovo „Chotýšany“ vkládá slovo „ , Chrášťany“.
7. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Beroun se za slovo
„Bykoš“ vkládají slova „ , Hlásná Třebaň“ a za slovo
„Měňany“ se vkládá slovo „ , Mezouň“.
8. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav se
za slovo „Řepov“ vkládá slovo „ , Řitonice“.
9. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní
obvod obce s rozšířenou působností Říčany se za slova
„Kostelec u Křížků“ vkládá slovo „ , Křenice“.
10. V příloze č. 1, části Vysočina se nadpis „Vysočina“ nahrazuje nadpisem „Kraj Vysočina“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:
Kubice v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v nálezu Ústavního soudu č. 444/2012 Sb. ze dne 30. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu
na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání
na zemské digitální televizní vysílání

Na straně č. 5739 na konci nálezu za bodem 63. mají být slova:

„Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Rychetský v. r.“
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Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362,
po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, 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; 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.

