
Ročník 2023

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 47 Rozeslána dne 31. března 2023 Cena Kč 40,–

O B S A H :

85. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro
rok 2023

86. Sdě lení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí kona-
ných dne 25. března 2023

Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb.



85

VYHLÁŠKA

ze dne 28. března 2023,

kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování

cestovních náhrad pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce:

Čl. I

V § 4 písm. d) vyhlášky č. 467/2022 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silnič-
ních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely posky-

tování cestovních náhrad pro rok 2023, se částka
„6,00 Kč“ nahrazuje částkou „8,20 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vy-
hlášení.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 27. března 2023

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 25. března 2023

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové vý-
sledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 327/2022 Sb., č. 347/2022 Sb., č. 394/2022 Sb. a č. 448/2022 Sb.
se dne 25. března 2023 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 33

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 8 293

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 5 825

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 222

v tom podle volebních stran:

80 Nezávislý kandidát 20

90 Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem 192

355 Sdružení KDU-ČSL, NK 3

387 Sdružení KSČM, NK 0

470 Sdružení STAN, NK 6

493 Sdružení Rozumní, NK 0

1 481 Sdružení VOK, NK 1

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb., o technických a organizačních podmínkách
používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat

v oblasti elektronických komunikací

V § 1 text „https://monitoring-trhu.ctu.cz“ správně zní: „https://monitoringtrhu.ctu.cz“.
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Sbírka zákonů 2023

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 11-Chodov, telefon: 974 887 312,
e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz * Redakce: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4,
telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mvcr.cz * Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných
výtisků –WalsteadMoraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 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 2023 činí 6 000 Kč) – Vychází podle potřeby. * Distribuce: Walstead
Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav – celoroční předplatné, objednávky jednotlivých částek (dobírky) a objednávky
knihkupci – telefon 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com * Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz
* Drobný prodej – Brno: Distribuce a prodej odborné literatury, Selská 997/56; Cheb: EFREX, s.r.o., Karlova 1184/31; Chomutov:
DDD Knihkupectví s.r.o., Ruská 85; Kadaň: KNIHAŘSTVÍ Jana Přibíková, J. Švermy 14; DDD Knihkupectví s.r.o., Mírové
náměstí 117; Plzeň: Literární kavárna v budově ZČU, Jungmannova 153/1; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
Řipská 542/23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4; Praha 6: SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11; Praha 10:
Monitor CZ, s.r.o., Služeb 3056/4;Ústí nad Labem: KARTOON s.r.o., Klíšská 3392/37 – vazby Sbírek zákonů, telefon: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz * 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.
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