
Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 235 Rozeslána dne 23. prosince 2020 Cena Kč 53,–

O B S A H :

570. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu
obchodníků s cennými papíry

571. Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým
dokumentům

572. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

573. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

574. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí
2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

575. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

576. Sdě lení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravot-
ních problémů (MKN-10)



570

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2020

o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

Ministerstvo financí stanoví podle § 199 odst. 1
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 188/
/2011 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., k provedení
§ 129b odst. 3 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti, formu,
způsob a strukturu plnění informační povinnosti po-
vinnou osobou vůči Garančnímu fondu obchodníků
s cennými papíry (dále jen „Garanční fond“).

§ 2

Povinná osoba

Pro účely této vyhlášky se povinnou osobou
rozumí

a) obchodník s cennými papíry,

b) banka, která má v licenci jí udělené Českou ná-
rodní bankou povoleno poskytování hlavní
investiční služby,

c) investiční společnost nebo zahraniční osoba,
pokud splňují podmínky podle § 132a odst. 1
zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

d) zahraniční osoba podle § 28 odst. 1 zákona
o podnikání na kapitálovém trhu, které Česká
národní banka udělila povolení k poskytování
investičních služeb v České republice prostřed-
nictvím pobočky.

§ 3

Předkládání informace o výši majetku zákazníků

(1) Povinná osoba nejpozději do konce kalen-
dářního měsíce následujícího po skončení kalendář-
ního roku předá Garančnímu fondu informaci vy-
jádřenou v korunách českých o souhrnné výši ma-
jetku zákazníků ke konci posledního pracovního dne
příslušného roku, za který by Garanční fond v pří-
padě jeho nevydání povinnou osobou poskytl ná-
hradu vypočtenou podle § 130 odst. 9 zákona o pod-

nikání na kapitálovém trhu. Tato souhrnná výše ma-
jetku se určí jako součin součtu hodnot majetku
všech zákazníků podle § 128 odst. 12 zákona o pod-
nikání na kapitálovém trhu stanovených podle
s § 130 odst. 7 a 8 zákona o podnikání na kapitá-
lovém trhu a koeficientu 0,9. Hodnota majetku
jednoho zákazníka se započte nejvýše do částky
20 000 EUR.

(2) Při stanovení výše majetku zákazníků podle
odstavce 1 povinná osoba započte rovněž majetek
zákazníků, kteří nemají nárok na náhradu z Garanč-
ního fondu podle § 130 odst. 4 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu, s výjimkou majetku zákazníků
podle § 130 odst. 4 písm. b) zákona o podnikání na
kapitálovém trhu.

(3) Povinná osoba přepočítává údaj vyjádřený
v cizí měnové jednotce na údaj vyjádřený v korunách
českých kurzem vyhlášeným Českou národní ban-
kou pro poslední den příslušného roku.

§ 4

Opravy a změny v předložených informacích

Zjistí-li povinná osoba po předání informace
podle § 3 odst. 1 chybu nebo došlo-li ke změně v ně-
kterém z údajů, na jejichž základě je stanovena výše
majetku zákazníků podle § 3 odst. 1, předá povinná
osoba souhrnně opravenou informaci Garančnímu
fondu do konce příslušného kalendářního pololetí.

§ 5

Způsob a forma předávání informací

Povinná osoba předává informaci podle § 3
odst. 1 Garančnímu fondu prostřednictvím datové
schránky.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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571

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2020,

kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám
a jiným technickým dokumentům

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 6a odst. 4, § 6b odst. 4 a § 6d odst. 3 zákona č. 22/
/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
zákona č. 526/2020 Sb.:

§ 1

(1) Výše poplatku za poskytnutí českých tech-
nických norem a jiných technických dokumentů je
stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výše poplatku za přístup do databáze na

6 a 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je sta-
novena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Výše poplatku za sponzorovaný přístup
k českým technickým normám a jiným technickým
dokumentům za 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 571/2020 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 571/2020 Sb.
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572

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normati-
vech, se mění takto:

1. V § 1 písm. e) bod 4 zní:

„4. je poskytována večeře a alespoň 1 doplňkové
jídlo,“.

2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Ke krajským normativům stanoveným pro
jednotky výkonu podle § 1 písm. k) bodů 1 a 2 lze
stanovit opravné koeficienty zohledňující počty ro-
dinných skupin v dětském domově nebo v dětském
domově se školou.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

3. V § 7 odst. 1 se slova „a 3“ nahrazují slovy
„až 4“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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573

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost stanoví podle § 28 odst. 2 písm. e) zá-
kona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kyberne-
tické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb.
a zákona č. 205/2017 Sb.:

Čl. I

V příloze k vyhlášce č. 437/2017 Sb., o kritériích
pro určení provozovatele základní služby, část 5.
zní:
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ředitel:

Ing. Řehka v. r.
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574

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. prosince 2020

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114
odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje,
že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 činí 34 611 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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575

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. prosince 2020

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství
za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 271g odst. 3 a § 271i odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění zákona č. 285/2020 Sb., sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí roku 2020 činí 34 611 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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576

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. prosince 2020

o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí
a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2021 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravot-
ních problémů (MKN-10).

Český statistický úřad vydal Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních
problémů (MKN-10) sdělením č. 495/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, o vydání Mezinárodní statistické
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Tato klasifikace byla aktualizována
sdělením č. 430/2008 Sb., ze dne 3. prosince 2008, sdělením č. 340/2011 Sb., ze dne 13. listopadu 2011,
sdělením č. 426/2012 Sb., ze dne 28. listopadu 2012, sdělením č. 464/2017 Sb., ze dne 15. prosince 2017,
a sdělením č. 290/2019 Sb., ze dne 4. listopadu 2019.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) je určena
zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry,
pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití
MKN-10 určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.

Platné znění aktualizované MKN-10 je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách
Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky https://www.uzis.cz/mkn.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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