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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 90

Rozeslána dne 23. srpna 2018

Cena Kč 79,–

O B S A H:
184. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená
data
185. V y h l á š k a , kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
186. N á l e z Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé
zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů
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184
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. července 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb.,
o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Vláda nařizuje podle § 21 odst. 3 zákona č. 106/
/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění zákona č. 298/2016 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, se mění
takto:

kon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“.
Dosavadní body 7 až 14 se označují jako body 8 až 15.
4. V příloze bodě 9 se slova „o zaměstnanosti,“
zrušují.
5. V příloze se za bod 9 vkládá nový bod 10,
který zní:

1. V příloze se vkládají nové body 1 a 2, které „10. Informace obsažené ve školském rejstříku zveznějí:
řejňovaném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy podle zákona č. 561/2004 Sb.,
„1. Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočo předškolním, základním, středním, vyšším
níků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou data
2. Informace obsažené v seznamu znaleckých
narození ředitele školy nebo školského zaříústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění
zení“.
pozdějších předpisů“.
Dosavadní body 10 až 15 se označují jako boDosavadní body 1 až 11 se označují jako body 3 dy 11 až 16.
až 13.
6. V příloze se za bod 11 vkládá nový bod 12,
2. V příloze se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:
který zní:
„12. Informace o léčivých přípravcích s omezením
výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský
„4. Obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační
předpis s omezením, informace o léčivých
číslo osoby a datum vzniku oprávnění k činnosti
přípravcích s možností výdeje bez lékařského
obsažené v seznamu bank a poboček zahraničpředpisu nebo bez lékařského předpisu s omeních bank působících na území České republiky
zením a informace o vyhrazených léčivých přípodle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pravcích obsažené v evidenci registrovaných
pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn
léčivých přípravků vedené Státním ústavem
těchto informací“.
pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007
Sb., o léčivech a o změnách některých souviseDosavadní body 4 až 13 se označují jako body 5
jících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozaž 14.
dějších předpisů, s výjimkou dokumentů do
3. V příloze se za bod 6 vkládá nový bod 7,
této evidence vkládaných“.
který zní:
Dosavadní body 12 až 16 se označují jako bo„7. Informace obsažené v informačním systému vý- dy 13 až 17.
zkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130/
7. V příloze se za bod 13 vkládají nové bo/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentáldy
14
až 18, které znějí:
ního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zá- „14. Informace obsažené v základním registru agend,
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orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů
15. Informace obsažené v základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí podle
zákona č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
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ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů“.
Dosavadní body 21 a 22 se označují jako body 22 a 23.
9. V příloze se na konci bodu 23 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.
10. V příloze se doplňuje bod 24, který zní:

16. Informace obsažené v Národním registru posky- „24. Informace bez jejich předchozích změn obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/
třebitelského úvěru k činnostem podle zákona
/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
o spotřebitelském úvěru vedeném podle zákona
jejich poskytování (zákon o zdravotních služč. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve
bách), ve znění pozdějších předpisů
znění pozdějších předpisů, a to
17. Informace obsažené v registru poskytovatelů
a) jméno, popřípadě obchodní firma, adresa
pomoci obětem trestných činů podle zákona
bydliště, identifikační číslo osoby, bylo-li
č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k čina o změně některých zákonů (zákon o obětech
nosti u fyzické osoby samostatného zprotrestných činů), ve znění pozdějších předpisů
středkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského
18. Jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obúvěru,
chodní firma, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění
b) obchodní firma nebo název, sídlo, identifiprovozovat směnárenskou činnost u fyzické
kační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a daosoby a obchodní firma nebo název, sídlo, identum vzniku oprávnění k činnosti u právnické
tifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění
osoby samostatného zprostředkovatele, váprovozovat směnárenskou činnost u právnické
zaného zástupce, zprostředkovatele vázaosoby obsažené v registru směnárníků podle záného spotřebitelského úvěru a nebankovního
kona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve
poskytovatele spotřebitelského úvěru,
znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích
c) jméno, popřípadě obchodní firma nebo názměn těchto informací“.
zev, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační
číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické
Dosavadní body 14 až 17 se označují jako body 19
nebo právnické osoby zahraničního zproaž 22.
středkovatele“.
8. V příloze se za bod 20 vkládá nový bod 21,
který zní:
Čl. II
„21. Informace obsažené v Registru zdravotnických
Účinnost
prostředků podle zákona č. 268/2014 Sb.,
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
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185
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2018,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí
podle § 92 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Ministerstvem
práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle
§ 59 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 320/2009 Sb., v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí
podle § 74 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 320/2009 Sb., v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 70 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Ministerstvem práce
a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 69
písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon
o volbě prezidenta republiky):

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 130/
/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002
Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006
Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009
Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb., vyhlášky č. 452/2013
Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb. a vyhlášky č. 475/2017
Sb., se mění takto:
1. V § 17 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 25 znějí:
„(1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna20) (dále jen
„odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč

a ostatním členům okrskové volební komise ve výši
1 800 Kč. V případě opakování hlasování se odměna
zvyšuje o 400 Kč.
(2) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů
v souběhu s jinými volbami21), zvyšuje se odměna
člena okrskové volební komise podle odstavce 1
o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále
odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo
volby prezidenta republiky podle zvláštního právního předpisu25).
25

) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb.
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 17 odst. 4 větě druhé se slova „předseda
nebo“ zrušují, za slova „podle odstavce 1“ se vkládají slova „a 2“ a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem
„jeho“.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl. II
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 247/
/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního
soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona
č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb.,
vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb.,
vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb.,
vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb.,
vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb.,
vyhlášky č. 91/2017 Sb. a vyhlášky č. 475/2017 Sb.,
se mění takto:
1. V § 12 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod
čarou č. 27 znějí:
„(1) Při volbách do Poslanecké sněmovny Par-
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lamentu České republiky přísluší předsedovi
okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební
komise za výkon funkce zvláštní odměna22) (dále jen
„odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní
okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním
členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové
volební komise ve výši 1 800 Kč.
(2) Při volbách do Senátu Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise
za výkon funkce odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise
odměna ve výši 2 100 Kč a ostatním členům
okrskové volební komise odměna ve výši 1 800 Kč
v případě, že volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb do
Senátu Parlamentu České republiky se odměna podle
věty první zvyšuje předsedovi, místopředsedovi
a zapisovateli okrskové volební komise o 1 000 Kč
a ostatním členům okrskové volební komise
o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna
zvyšuje o dalších 400 Kč.
(3) Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky nebo volby do Senátu
Parlamentu České republiky v souběhu s jinými volbami23), zvyšuje se odměna člena okrskové volební
komise a člena zvláštní okrskové volební komise podle odstavců 1 a 2 o 400 Kč za každé další volby.
Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé
kolo volby prezidenta republiky, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole volby
prezidenta republiky podle zvláštního právního
předpisu27).
27

) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 12 odst. 5 a 6 se slova „předsedovi a“
a slova „předseda nebo“ zrušují a slovo „jejich“ se
nahrazuje slovem „jeho“.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl. III
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 491/
/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002
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Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006
Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009
Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2017
Sb. a vyhlášky č. 475/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) (dále jen
„odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč
a ostatním členům okrskové volební komise ve výši
1 800 Kč. Za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se odměna podle věty první zvyšuje
o 400 Kč. V případě opakování hlasování se odměna
zvyšuje o dalších 400 Kč.“.
2. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(2) Konají-li se volby do zastupitelstev obcí
v souběhu s jinými volbami2), zvyšuje se odměna
člena okrskové volební komise podle odstavce 1
o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále
odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo
volby prezidenta republiky podle jiného právního
předpisu24).
24

) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.
3. V § 1 odst. 3 a 4 se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „a 2“.
4. V § 1 odst. 4 větě první se slova „odstavce 2“
nahrazují slovy „odstavce 3“.
5. V § 1 odst. 4 větě druhé se slova „předseda
nebo“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem
„jeho“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Čl. IV
Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona
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č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky
č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky
č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky
č. 63/2014 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb. a vyhlášky
č. 475/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 17 znějí:
„(1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Evropského
parlamentu zvláštní odměna13) (dále jen „odměna“)
ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli
okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 Kč
a ostatním členům okrskové volební komise odměna
ve výši 1 800 Kč.
(2) Konají-li se volby do Evropského parlamentu v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo,
zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce
v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České
republiky nebo volby prezidenta republiky podle jiného právního předpisu17).
17

) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb.
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 10 odst. 4 se slova „nebo její předseda“
zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.
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č. 91/2017 Sb. a vyhlášky č. 475/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Předsedovi okrskové volební komise
a zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon
funkce zvláštní odměna (dále jen „odměna“) ve výši
2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové
volební komise a zvláštní okrskové volební komise
ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební
komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši
1 800 Kč v případě, že volba prezidenta republiky
proběhla pouze v jednom kole. Za výkon funkce
v dalším kole volby prezidenta republiky se odměna
podle věty první zvyšuje předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise
a zvláštní okrskové volební komise o 1 000 Kč
a ostatním členům okrskové volební komise
a zvláštní okrskové volební komise o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.“.
2. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb
konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále
odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky podle jiného právního předpisu2)“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb.“.

3. V § 6 odst. 4 větě druhé se slovo „jejich“
nahrazuje slovem „jeho“.

ČÁST PÁTÁ
ČÁST ŠESTÁ

Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.

ÚČINNOST
Čl. V
Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky

Čl. VI
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2018.

Ministr:
Hamáček v. r.
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