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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 164 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 45,–

O B S A H :

391. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

392. Nař ízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

393. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o ve-
řejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve
znění pozdějších předpisů

394. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

395. Nař ízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše
nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na
bydlení

396. Nař ízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. pro-
since 2016

397. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služeb-
ním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

398. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů
České republiky

399. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
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ZÁKON

ze dne 16. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným cel-
kům a některým státním fondům (zákon o rozpočto-
vém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb.,
zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zá-
kona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014
Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu
daně z přidané hodnoty,“.

2. V § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 10 se slova
„písm. h)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

3. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu
daně z přidané hodnoty,“.

4. V § 4 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písme-
na g) a h).

5. V § 4 odst. 11 písm. c) se slova „písm. i)“
nahrazují slovy „písm. h)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při stanovení podílů krajů na daňových pří-
jmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl
krajům nárok podle zákona č. 243/2000 Sb., ve zně-
ní účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů kra-
jů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

2. Při stanovení podílů obcí na daňových pří-
jmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl
obcím nárok podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 2
až 5 tohoto zákona, a které nebyly převedeny do
rozpočtů obcí přede dnem nabytí účinnosti čl. I bo-
dů 2 až 5 tohoto zákona, se postupuje podle zákona
č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti čl. I bodů 2 až 5 tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou čl. I bodů 2 až 5 a čl. II bodu 2,
které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2015

o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

Vláda nařizuje podle § 17d odst. 2 a 3 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění zá-
kona č. 131/2015 Sb.:

§ 1

Sazba poplatku v odvětví elektroenergetiky

Sazba poplatku na činnost Energetického re-
gulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky činí
2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka
odebírajícího elektřinu.

§ 2

Sazba poplatku v odvětví plynárenství

Sazba poplatku na činnost Energetického regu-
lačního úřadu v odvětví plynárenství činí 1,34 Kč/
/MWh za množství spotřebovaného plynu.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb.,
o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách,

o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany,
pro které platí zvláštní finanční limit,

a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,

kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 k provedení
§ 12 odst. 1 a § 154 zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 34 odst. 3 k provedení § 14 odst. 1
a § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 139/2006 Sb., o kon-
cesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 77/2008 Sb.

Čl. I

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení fi-
nančních limitů pro účely zákona o veřejných zakáz-
kách, o vymezení zboží pořizovaného Českou repu-
blikou – Ministerstvem obrany, pro které platí
zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stano-
vených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na
českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009
Sb., nařízení vlády č. 276/2011 Sb., nařízení vlády
č. 447/2011 Sb., nařízení vlády č. 386/2012 Sb. a na-
řízení vlády č. 456/2013 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta čtvrtá
nahrazuje větou „Sdělení Komise Odpovídající pra-
hové hodnoty podle směrnic Evropského parla-
mentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/
/ES (2015/C 418/1).“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Komise (EU) 2015/2341 ze dne 15. prosince
2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/17/ES ohledně prahových hodnot použí-
vaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Nařízení Komise (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince
2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot použí-
vaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince
2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot použí-
vaných při postupech zadávání veřejných zakázek.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 2 odst. 2
písm. a) se částka „3 395 000 Kč“ nahrazuje část-
kou „3 686 000 Kč“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 2 odst. 2
písm. b) se částka „5 244 000 Kč“ nahrazuje část-
kou „5 706 000 Kč“.

5. V § 2 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 2 písm. c)
a v § 2 odst. 4 písm. a) se částka „10 489 000 Kč“
nahrazuje částkou „11 413 000 Kč“.

6. V § 2 odst. 3 a v § 2 odst. 4 písm. b) se částka
„131 402 000 Kč“nahrazuje částkou„142 668 000 Kč“.

7. V § 3 písm. a) se částka „19 003 000 Kč“
nahrazuje částkou „20 478 000 Kč“.

8. V § 3 písm. b) se částka „2 027 000 Kč“ na-
hrazuje částkou „2 184 000 Kč“.

9. V § 3 písm. c) se částka „25 338 000 Kč“
nahrazuje částkou „27 305 000 Kč“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 78/2008 Sb.

Čl. II

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona, ve
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znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb., nařízení vlády
č. 447/2011 Sb. a nařízení vlády č. 456/2013 Sb., se
mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta druhá
nahrazuje větou „Sdělení Komise Odpovídající pra-
hové hodnoty podle směrnic Evropského parla-
mentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/
/ES (2015/C 418/1).“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Komise (EU) 2015/2342 ze dne 15. prosince
2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot použí-
vaných při postupech zadávání veřejných zakázek.“.

3. V § 2 odst. 1 a 2 se částka „131 402 000 Kč“
nahrazuje částkou „142 668 000 Kč“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Šlechtová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2015

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní
nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu

po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 220/1999
Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vo-
jenských cvičení a o některých právních poměrech
vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zá-
kona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 300/2013 Sb., a po-
dle § 127 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-

covní neschopnosti nebo při uznání invalidity vznik-
lé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, ná-
hrada za ztrátu na platu po skončení neschopnosti
výkonu služby nebo při uznání invalidity vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada
nákladů na výživu pozůstalých (dále jen „náhrada“),
příslušející vojákovi nebo pozůstalým po něm podle
jiného právního předpisu1), se upravuje tak, že prů-
měrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, po-
případě zvýšený podle jiného právního předpisu2),
se zvyšuje o 40 Kč.
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1) § 62 a 67 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých
právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů.
§ 118 a 123 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 306/2008.

2) Nařízení vlády č. 329/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na
výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 12/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na
výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 373/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na
výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 448/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na
výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 413/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).



§ 2

Vznikl-li nárok na náhradu po 31. prosinci
2015, průměrný výdělek se podle § 1 nezvyšuje.)

§ 3

Úprava náhrady podle § 1 se provede bez žá-
dosti vojáka nebo pozůstalých; na žádost se provede
v případech, kdy mu náhrada nepříslušela pouze
v důsledku zvýšení invalidního důchodu podle práv-

ních předpisů o sociálním zabezpečení nebo o důcho-
dovém pojištění.

§ 4

Náhrada upravená podle tohoto nařízení pří-
sluší od 1. ledna 2016.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.
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Nařízení vlády č. 449/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 492/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 350/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní
služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých (úprava náhrady).



395

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2015,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona
č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným po-
dle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od
1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní
měsíc částku:

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Kč

jedna 1 923

dvě 2 632

tři 3 441

čtyři a více 4 150

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná
paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro
období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za
kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Kč

jedna 706

dvě 966

tři 1 263

čtyři a více 1 561

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení
podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro ob-
dobí od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní
smlouvy:
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Počet osob
v rodině
podle § 7 odst. 5
zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha
více než
100 000

50 000 –

99 999
10 000 –

49 999
do 9 999

jedna 7 731 6 146 5 858 4 996 4 811

dvě 11 114 8 945 8 551 7 372 7 119

tři 15 114 12 277 11 762 10 220 9 890

čtyři a více 18 947 15 526 14 905 13 046 12 648

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlast-
níků:

Počet osob
v rodině
podle § 7 odst. 5
zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha
více než
100 000

50 000 –

99 999
10 000 –

49 999
do 9 999

jedna 4 484 4 484 4 484 4 484 4 484

dvě 6 703 6 703 6 703 6 703 6 703

tři 9 316 9 316 9 316 9 316 9 316

čtyři a více 11 887 11 887 11 887 11 887 11 887

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stano-
vení příspěvku na bydlení za leden 2016.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2015

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období do 31. prosince 2016

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti
se střežením areálu muničních skladů Květná se po-
volává 84 vojáků v činné službě.

§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod
velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci
v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donu-
covacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě,
včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů
podle § 1.

§ 4

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů
Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění
a povinnosti příslušníka Policie České republiky
v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20,
24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63,
110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Po-
licii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2016.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2015

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada
za ztrátu na služebním příjmu“) a náhrada nákladů
na výživu pozůstalých náležející příslušníkům nebo

pozůstalým podle zákona č. 361/2003 Sb., o služeb-
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívěj-
ších právních předpisů1), se upravuje tak, že prů-
měrný služební příjem rozhodný pro výpočet ná-
hrady za ztrátu na služebním příjmu a pro výpočet
náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě
zvýšený podle dřívějších právních předpisů2), se
zvyšuje o 40 Kč.

§ 2

Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na slu-
žebním příjmu a na náhradu nákladů na výživu po-
zůstalých po 31. prosinci 2015, průměrný služební
příjem rozhodný pro výpočet náhrad se podle § 1
nezvyšuje.

§ 3

Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle § 1
přísluší od 1. ledna 2016 a provede se bez žádosti
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1) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní
policie, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních
sborů.
Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 454/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.



příslušníka nebo pozůstalých a na žádost příslušníka
jen v případě, že mu náhrada za ztrátu na služebním
příjmu nenáležela z důvodu zvýšení invalidního dů-
chodu podle právních předpisů o sociálním zabezpe-
čení nebo o důchodovém pojištění.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti
určených ústavních činitelů České republiky

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. a) zá-
kona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

Čl. I

V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 468/2008 Sb.,
o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů
České republiky písmeno a) zní:

„a) ministru financí,“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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399

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2
k provedení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních ko-
munikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o po-
jištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vo-
zidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zá-
kona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona
č. 239/2013 Sb.:

Čl. I

§ 25 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozi-
del, včetně nadpisu zní:

„§ 25

Forma, provedení a obsah registrační značky
na přání

(K § 7b odst. 6 zákona)

Znaky registrační značky na přání jsou prove-
deny 8 velkými písmeny latinské abecedy a arab-
skými číslicemi. Registrační značka na přání pro mo-
tocykly je provedena 7 velkými písmeny latinské
abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka
na přání pro mopedy je provedena 5 velkými pís-
meny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V regis-
trační značce na přání se mohou písmena a číslice
použít libovolně.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; 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
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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 jedno-
rázově. 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.
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