Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 138

Rozeslána dne 7. prosince 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
273. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů
274. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
275. V y h l á š k a o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
276. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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273
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. listopadu 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

venou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Čl. I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení
vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015
Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády
č. 337/2016 Sb. a nařízení vlády č. 286/2017 Sb., se
mění takto:

Skupina prací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. V § 2 se číslo „73,20“ nahrazuje číslem „79,80“ a číslo „12 200“ se nahrazuje číslem „13 350“.
2. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stano-

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
79,80
88,10
97,30
107,40
118,60
130,90
144,50
159,60

13
14
16
17
19
21
24
26

350
740
280
970
850
900
180
700.“.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2018,
kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole):
Čl. I
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., se
mění takto:
1. § 32 a 33 včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 8 až 10 znějí:
„§ 32
Struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol,
postup a termíny jejich předkládání
(1) Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (dále jen „zpráva“) se skládá z
a) informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol vykonaných ve sledovaném kalendářním
roce podle části druhé zákona,
b) informace o výsledcích interních auditů vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle
§ 28 zákona,
c) zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve sledovaném
kalendářním roce a
d) přehledu kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která nebyla zaslána
orgánům Finanční správy České republiky jako
podezření na porušení rozpočtové kázně.
(2) Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj
a hlavní město Praha předkládají zprávu podle § 22
odst. 2 zákona v termínu do 28. února následujícího

kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.
(3) Organizační složka státu, státní příspěvková
organizace, státní fond, jiná právnická osoba zřízená
k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním
předpisem a právnická osoba zřízená na základě
zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky, obec a městská část hlavního
města Prahy předkládají zprávu podle § 22 odst. 3
zákona v termínu do 15. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím
informačního systému Ministerstva financí.
(4) Orgán veřejné správy, který nezřídil funkci
útvaru interního auditu na základě výjimky stanovené v § 29 odst. 5 nebo 6 zákona a ve sledovaném
kalendářním roce nevykonal veřejnosprávní kontrolu podle části druhé zákona, splní povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol zasláním informace o závažných zjištěních z vykonaných
finančních kontrol podle § 22 odst. 6 zákona v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.
§ 33
Rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol
(1) Informace podle § 32 odst. 1 písm. a) obsahuje
a) počet ukončených veřejnosprávních kontrol,
které byly obsažené v plánu kontrol,
b) počet ukončených veřejnosprávních kontrol,
které nebyly obsažené v plánu kontrol,
c) určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní
kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1
a § 9 odst. 1 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými
prostředky,
d) určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní

Strana 4772

Sbírka zákonů č. 274 / 2018

Částka 138

kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1
a § 9 odst. 1 zákona zjištěno nejvíc nedostatků,

huje stručný popis zavedeného systému finanční
kontroly orgánu veřejné správy.

e) určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní
kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8
odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření
s veřejnými prostředky,

(4) Informace podle § 32 odst. 1 písm. d) obsahuje seznam zjištění v tabulkové formě.

f) určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní
kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8
odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěno nejvíc
nedostatků, a
g) počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly.
(2) Informace podle § 32 odst. 1 písm. b) obsahuje
a) počet ukončených interních auditů, které byly
obsažené v ročním plánu interního auditu,
b) počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu interního auditu,
c) určení oblastí, ve kterých byly interním auditem
zjištěny nedostatky s významným rizikem pro
hospodaření s veřejnými prostředky,
d) určení oblastí, ve kterých bylo interním auditem
zjištěno nejvíc nedostatků,
e) průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců,
kteří vykonávali interní audit, vypočtený podle
vyhlášky provádějící zákon o zaměstnanosti9), a
f) informaci o externím hodnocení kvality interního auditu, bylo-li provedeno.
(3) Informace podle § 32 odst. 1 písm. c) obsa-

(5) Informace podle odstavce 1, které jsou zadávané do monitorovacího systému podle zákona
upravujícího podporu regionálního rozvoje10), se
v roční zprávě o výsledcích finančních kontrol nevykazují.
8

) § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

9

) § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.

10

) § 18 odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. Přílohy č. 1a až 5 se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol
za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky č. 416/
/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2018
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:
§1
(1) Dnem 12. prosince 2018 se k 300. výročí
úmrtí Jana Brokoffa vydává pamětní stříbrná mince
po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem
mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující
925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při
ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu
stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru
0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle
0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním
provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je uprostřed
mincovního pole ztvárněna socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci. Kolem svatozáře je v opisu
umístěn název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“.
Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ se nachází při levém spodním okraji mince. Značka České mincovny tvořená
písmeny „Č“ a „M“ je umístěna vpravo od podstavce.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole svislý text „JAN BROKOFF“, který je v horní části doplněn kruhovou
kompozicí s letopočty „1718“ a „2018“. Text a letopočty jsou doplněny historizujícím dekorem s barokními detaily. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází při levém spodním okraji
mince.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny
v příloze k této vyhlášce.

je

uvedeno

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. prosince 2018.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Strana 4774

Sbírka zákonů č. 275 / 2018

Částka 138

Příloha k vyhlášce č. 275/2018 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
(lícní a rubová strana)
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 29. listopadu 2018
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 16. března 2019 nové volby do zastupitelstev obcí:

obec

okres

kraj

Borušov

Svitavy

Pardubický

Hora Sv. Šebestiána

Chomutov

Ústecký

Krasov

Bruntál

Moravskoslezský

Lhotka nad Labem

Litoměřice

Ústecký

Malšín

Český Krumlov

Jihočeský

Onomyšl

Kutná Hora

Středočeský

Rudná pod Pradědem

Bruntál

Moravskoslezský

Vrbice

Karlovy Vary

Karlovarský

Všehrdy

Chomutov

Ústecký

Ministr:
Hamáček 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; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
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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
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