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ZÁKON

ze dne 28. prosince 2012,

kterým se mění zákon 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, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů

státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu

Čl. I

V § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dal-
ších náležitostech spojených s výkonem funkce před-
stavitelů státní moci a některých státních orgánů a soud-
ců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., se za
slovo „roku“ vkládá slovo „2,75násobek“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Platová základna podle tohoto zákona se použije
poprvé pro určení platu a náhrady výdajů za měsíc
leden 2013.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. III

V § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona
č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/
/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995

Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona
č. 470/2011 Sb., se za slova „funkčních požitků“ vklá-
dají slova „ , s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných
procentem z platové základny představitelům státní
moci a některých státních orgánů a soudců74)“.

Poznámka pod čarou č. 74 zní:

„74) Zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění

Čl. IV

V § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 161/
/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zá-
kona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona
č. 458/2011 Sb., se za slova „funkčních požitků“ vklá-
dají slova „ , s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných
procentem z platové základny představitelům státní
moci a některých státních orgánů a soudcům53)“.

Poznámka pod čarou č. 53 zní:

„53) Zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. ledna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6
písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění zákona č. 184/2011 Sb.:

Čl. I

V § 6 vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky
č. 395/2011 Sb., odstavec 7 včetně poznámky pod ča-
rou č. 54 zní:

„(7) Povrch plechů musí být rýhovaný nebo jinak
zdrsněný. Požadavek kontroly stavu opotřebení kry-
cích plechů a mřížových roštů se považuje za splněný,
postupuje-li se podle určené technické normy54), týka-
jící se navrhování konstrukcí. Kontrolovaný prvek se
vymění, jestliže jeho tloušťka je menší, než stanovuje

pevnostní výpočet uvedený v projektu nebo ve znalec-
kém posudku.

54) Například ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí –
Hodnocení existujících konstrukcí.“.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směr-
nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu poskytování informací v ob-
lasti technických norem a předpisů a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2013.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. ledna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Český báňský úřad stanoví podle § 37 odst. 7 zá-
kona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007
Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění
bezpečného stavu podzemních objektů, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tato vyhláška stanoví:

a) lhůty pravidelných prohlídek podzemních ob-
jektů1) a způsob ověřování jejich bezpečného
stavu2),

b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence
podzemních objektů,

c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu pod-
zemních objektů především z hlediska jejich
větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných
objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,

d) náležitosti plánu zdolávání závažných provozních
nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní
prevenci a na zdolávání předpokládaných havá-
rií.“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) ostění soubor výztužních prvků sloužících k zajiš-
tění světlého průřezu podzemního objektu před
jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k zajiš-
tění proti uvolňování a opadávání horniny nebo
obdobným vlivům,

b) narušený podzemní objekt takový podzemní ob-
jekt, jehož bezpečný stav je ohrožen pádem nebo
tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které
mohou narušit jeho statiku.“.

3. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 15 zní:

„(1) Stav podzemních objektů se ověřuje prohlíd-
kami. Prohlídkou se ověřuje bezpečný stav podzem-
ního objektu, zejména stav jeho ostění a dodržení po-
žadovaného volného profilu, zajištění větrání podzem-
ního objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak
nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a plynů15)
v něm a zajištění přístupových cest v podzemí, zjišťují
se a dokumentují poškozená, popřípadě deformovaná
místa a místa nežádoucích průniků kapalin, plynů nebo
jiných látek do podzemního objektu; zvláštním druhem
prohlídky je prohlídka narušeného podzemního ob-
jektu.

15) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod-
mínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

4. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 16 zní:

„(2) Prohlídka se provede na žádost vlastníka
podzemního objektu nebo jím písemně pověřeného
provozovatele (dále jen „ustanovená osoba“)4) pro-
střednictvím odborně způsobilých zaměstnanců orga-
nizace, která má zřízenu báňskou záchrannou sta-
nici16). K žádosti se při první prohlídce nebo při změně
stavby přiloží kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad
o povolení užívat podzemní objekt.

16) Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve
znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou
„Zpráva o prohlídce se v jednom vyhotovení založí do
dokumentace podzemního objektu podle § 8 a v jednom
vyhotovení se neprodleně zašle obvodnímu báňskému
úřadu, v jehož obvodu7) se podzemní objekt nachází.“.

6. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo
„bezpečného“ zrušuje.

7. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) nežádoucí průsak kapalin nebo průnik plynů do
podzemního objektu a jeho vliv na ostění, způsob
odvádění vody vniklé do podzemního objektu,“.

8. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene e) do-
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plňují slova „zajištění podzemního objektu proti na-
hromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo
zdraví škodlivých látek a plynů v něm,“.

9. V § 5 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) schůdnost a průchodnost používaných cest včetně
přístupových cest a zajištění vstupu do podzem-
ního objektu.“.

10. V § 5 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

11. V § 6 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou
„Zpráva o prohlídce narušeného podzemního objektu
se v jednom vyhotovení založí do dokumentace pro-
vozovaného podzemního objektu podle § 8 a v jednom
vyhotovení se neprodleně zašle obvodnímu báňskému
úřadu7).“.

12. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Dokumentace a záznamy

Dokumentace a záznamy o výsledcích prohlídek
uchovává14) ustanovená osoba do příští prohlídky, nej-
méně však 5 let.“.

13. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nad-
pisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

„§ 8a

Plán zdolávání závažných provozních nehod

(1) Plán zdolávání závažných provozních nehod
(dále jen „havarijní plán“) musí být vypracován pře-
hledně, srozumitelně a měněn tak, aby odpovídal sku-
tečnosti. Obsahuje část pohotovostní, operativní a ma-
povou. Nedílnou součástí havarijního plánu je doku-

mentace vypracovaná podle zákona o požární ochra-
ně17).

(2) Pohotovostní část havarijního plánu obsahuje
seznam osob, zaměstnavatelů, organizací a orgánů, kte-
rým musí být havárie ohlášena, jakož i zvláštní povin-
nosti osob, orgánů a organizací v případě havárie.

(3) Operativní část havarijního plánu obsahuje ře-
šení všech druhů havárie, jejichž výskyt v podzemním
objektu lze předpokládat, a těch havárií na povrchu,
které by svými důsledky ohrozily osoby v podzemí
nebo samotný podzemní objekt, prostředky a postupy
při záchraně osob, jejich ošetření a transportu, jakož
i prostředky pro likvidaci havárie, včetně prostředků
první pomoci a jejich rozmístění, způsob vyhlašování
poplachu pro zaměstnance organizace a nutné změny
ve větrání zajišťující bezpečný odchod osob z postižené
části podzemních prostor, a stanovuje dobu, po které
musejí být odvolány osoby z podzemí při přerušení
větrání.

(4) Pohotovostní i operativní část obsahuje opa-
tření nezbytná pro likvidaci havárie ve vztahu k soused-
ním podzemním objektům, podzemním dílům a po-
vrchovým objektům.

(5) Mapovou část havarijního plánu tvoří mapa
zdolávání havárií, která obsahuje zejména vyznačení
podzemních prostor, únikových cest, příjezdových ko-
munikací, umístění prostředků k záchraně osob, jejich
ošetření a transportu zraněných osob.

17) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.
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14. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2008 Sb.

Identifikační údaje podzemního objektu

1. Název podzemního objektu.

2. Typ podzemního objektu.

3. Účel podzemního objektu.

4. Vlastník podzemního objektu včetně kontaktních a identifikačních informací.

5. Provozovatel podzemního objektu písemně pověřený vlastníkem včetně kontaktních informací.

6. Umístění podzemního objektu (v souvislé zástavbě, mimo zástavbu, blízké inženýrské sítě).

7. Způsob výstavby podzemního objektu (včetně bližší specifikace mimořádných událostí při výstavbě, popří-
padě provozu).

8. Datum ukončení výstavby podzemního objektu.

9. Datum uvedení podzemního objektu do provozu.

10. Druh ostění podzemního objektu (např. uvést hořlavé, nehořlavé, v jakých úsecích).

11. Profil podzemního objektu.

12. Přístupná délka podzemního objektu.

13. Přístupnost veřejnosti do podzemního objektu.

14. Zajištění báňské záchranné služby.

15. Vstupy do podzemního objektu včetně jejich souřadnicového určení.

16. Způsob větrání podzemního objektu (větrní zařízení, monitoring ovzduší atd.).

17. Přítoky vody do podzemního objektu.

18. Způsob odvádění, popřípadě odčerpávání vod z podzemního objektu.

19. Napojení podzemního objektu na jiné objekty.

20. Topografická mapa s vyznačením vstupu do podzemního objektu a povrchových přístupových cest k němu.

21. Označení organizace zajišťující provádění prohlídek podzemního objektu.“.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směr-
nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu poskytování informací v ob-
lasti technických norem a předpisů a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2013.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 9. ledna 2013

o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje, že dne 28. listopadu 2012 vydalo výměr MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2012 ze dne 28. listopadu 2012 a nabyl účinnosti dne
1. ledna 2013.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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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.
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