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197

VYHLÁŠKA

ze dne 4. června 2008,

kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a
písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění zákona č. 123/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Vzor formuláře návrhu na vydání elektronického
platebního rozkazu pro řízení podle § 174a odst. 1 zá-

kona je uveden v příloze této vyhlášky a zveřejněn na
internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti
„http://www.justice.cz“.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2008.

Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.



Příloha k vyhlášce č. 197/2008 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. května 2008,

kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu
a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty,

ve znění vyhlášky č. 174/2006 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 odst. 6
a § 42a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění
zákona č. 350/2005 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše
úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém
zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty, se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 a 2 se slova „v pobytovém ne-
bo integračním azylovém středisku“ nahrazují slovy
„v azylovém zařízení“.

2. V § 2 se číslo „16“ nahrazuje číslem „30“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. května 2008,

kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti,
která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem fi-
nancí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní in-
formační službou a Úřadem pro zahraniční styky a in-
formace stanoví podle § 15 odst. 7 a § 79 odst. 7 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů:

Čl. I

Vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobi-
losti, která je předpokladem pro výkon služby v bez-
pečnostním sboru, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb.
a vyhlášky č. 468/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zru-
šuje.

2. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),
které zní:
„d) domněnka, že příslušník je dočasně nebo trvale

osobnostně nezpůsobilý k výkonu služby na slu-
žebním místě v rámci bezpečnostního sboru, pro
které je stanoven jiný zvláštní požadavek osob-
nostní způsobilosti, nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

3. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) O zjišťování osobnostní způsobilosti žádá slu-
žební funkcionář. Lékař zařízení závodní preventivní
péče žádá o zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu
uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) prostřednictvím slu-
žebního funkcionáře. Z téhož důvodu může žádat o zjiš-
ťování své osobnostní způsobilosti příslušník.“.

4. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

5. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Psychologické pracoviště bezpečnostního
sboru, které dříve zjišťovalo osobnostní způsobilost
posuzované osoby, poskytne s písemným souhlasem
této osoby její dokumentaci jinému psychologovi bez-
pečnostního sboru, jestliže o ni požádá.“.

6. V § 4 odst. 4 se slova „případně další“ zrušují.

7. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:

„(5) Pokud v rámci zjišťování osobnostní způsobi-
losti z důvodu podle § 2 písm. d) se vyskytne pochyb-
nost, že posuzovaná osoba je dočasně nebo trvale ne-
způsobilá k výkonu služby v bezpečnostním sboru,
informuje psycholog o této skutečnosti služebního
funkcionáře.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

8. V § 4 odst. 7 se slovo „zašle“ nahrazuje slovem
„poskytne“.

9. V § 5 se na konci textu písmene b) doplňují
slova „nebo na služebním místě v rámci bezpečnost-
ního sboru, pro které je stanoven jiný zvláštní požada-
vek osobnostní způsobilosti,“.

10. V § 5 písmeno f) zní:
„f) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání

závěru vedoucímu psychologického pracoviště
bezpečnostního sboru (dále jen „vedoucí psycho-
log“).“.

11. V § 6 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) Vedoucí psycholog posoudí na návrh opráv-

něné osoby závěr psychologa, který osobnostní způso-
bilost zjišťoval, nebo určí k jeho posouzení psychologa
bezpečnostního sboru, který v daném případu u posu-
zované osoby nezjišťoval osobnostní způsobilost. Po-
souzení se provede bez zbytečného odkladu a vedoucí
psycholog vyrozumí posuzovanou osobu nejpozději
do 30 dnů od doručení návrhu.

(2) V přezkumném řízení se posuzují metody
použité při zjišťování osobnostní způsobilosti a správ-
nost jejich vyhodnocení. K posouzení správnosti zá-
věru psychologa si může vedoucí psycholog zřídit jako
svůj poradní orgán komisi složenou z psychologů bez-
pečnostních sborů. Členem komise nemůže být psy-
cholog, který v daném případu u posuzované osoby
zjišťoval osobnostní způsobilost.

(3) Vedoucí psycholog, jím zřízená komise nebo
jím určený psycholog bezpečnostního sboru provede
znovu zjišťování osobnostní způsobilosti posuzované
osoby, je-li to nezbytné k posouzení závěru. Vedoucí
psycholog nebo jím určený psycholog bezpečnostního
sboru sdělí posuzované osobě termín nového zjišťování
osobnostní způsobilosti prostřednictvím služebního
funkcionáře.“.

12. V § 6 odst. 5 se slovo „zašle“ nahrazuje slo-
vem „poskytne“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2008,

kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování
na rok 2008

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b)
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění zákona č. 411/2000 Sb.:

Čl. I

V příloze č. 2 částech I a II písm. d) Ministerstvo
průmyslu a obchodu se položky číslo

10. Ic (MPO) 1–01 Roční výkaz dodavatelů investič-
ních celků,

12. Ba (MPO) 1–01 Roční výkaz bavlnářského prů-
myslu,

13. Lv (MPO) 1–01 Roční výkaz průmyslu lýkových
vláken a textilní technické produkce,

14. Vl (MPO) 1–01 Roční výkaz vlnařského průmyslu,

15. Pl (MPO) 1–01 Roční výkaz pletařského průmyslu,

16. Op (MPO) 1–01 Roční výkaz oděvního průmyslu,

17. Kž (MPO) 1–01 Roční výkaz kožedělného prů-
myslu,

19. SK (MPO) 1–01 Roční výkaz sklářského a keramic-
kého průmyslu,

20. Dp (MPO) 1–01 Roční výkaz dřevařského prů-
myslu,

21. Dp (MPO) 2–01 Roční výkaz nábytkářského prů-
myslu a vybraných produkcí ostatního zpracova-
telského průmyslu,

23. Sl (MPO) 1–01 Roční výkaz slévárenství,

24. Nk (MPO) 1–01 Roční výkaz hutního zpracování
neželezných kovů,

27. PC (MPO) 1–01 Roční výkaz průmyslu papíru
a celulózy,

28. Ko (MPO) 1–01 Roční výkaz kovárenství,

29. Pol (MPO) 1–01 Roční výkaz polygrafického prů-
myslu

z r u š u j í.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Předseda:

Ing. Fischer, CSc. v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. května 2008,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima

a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely
státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2008 je podle
a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné

měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2007 částka 10 800 Kč,
b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb. a zákona
č. 124/2005 Sb., částkou odpovídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2007 částka 10 800 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2007 částka 5 400 Kč.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.
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