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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 145

Rozeslána dne 31. prosince 2014

Cena Kč 43,–

O B S A H:
365. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další
činnosti, ve znění pozdějších předpisů
366. 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
367. 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
368. 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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365
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech
při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131
písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb. a vyhlášky č. 149/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 5a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Formát a struktura datového souboru,
který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vy-

rozumění o tom, že byly splněny podmínky podle
§ 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního
ústavu, a datového souboru, kterým peněžní ústav
sděluje exekutorovi čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se vztahují zákazy podle § 304
odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, a označení
povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou
upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.
2. V § 10a odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
3. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3,
která zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.
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Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministryně:
prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.
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366
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. prosince 2014
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. 1 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 2015 platovou základnu
pro představitele ve výši 53 266,50 Kč.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Strana 4790

Sbírka zákonů č. 367 / 2014

Částka 145

367
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. prosince 2014
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 2015 platovou základnu pro soudce ve výši 71 022 Kč.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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368
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. prosince 2014
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 2015 platovou základnu ve výši 63 919,80 Kč.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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