
Předsednictvo MHD a VSD, dne 14.01.2010 

Výběr ze Sbírky zákon ů 2009 
 
 
22.  Vyhláška č. 451/2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních 
věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a 
zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (částka 144 účinnost: 1. ledna 2010) 

Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní 
postižení 
je ve III. stupni 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel. Výše 
příspěvku na provoz motorového vozidla vyplaceného na rok 2010 se zvýší jestliže v roce 
2010 ujede ze závažných důvodů více než 7 000 km 
 
Pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce 
zdravotně postižené občany II. stupně 1 150 Kč u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních 
vozidel. 
 
23. Nařízení vlády 452/2009 Sb., 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 
nařízení vlády č. 249/2007 Sb. (částka 145, účinnost: 1. ledna 2010)  

  
Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance činí minimální mzda a nejnižší 
úroveň zaručené mzdy 75 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, 
který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 
(nahazuje: „který je poživatelem částečného invalidního důchodu“) a 50 % částek 
stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo o mladistvého zaměstnance, který je invalidní ve 
třetím stupni a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (nahrazuje: „který je 
poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně 
invalidní a nepobírá plný invalidní důchod“) 
 
 
24.  Vyhláška č. 459/2009 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního 
stravného pro rok 2010 (částka 145, účinnost: 1. ledna 2010) 
 
Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2010. 
 
Touto vyhláškou zároveň zrušuje vyhlášku č. č. 417/2008 Sb., o stanovení výše základních 
sazeb zahraničního stravného pro rok 2009. 
 
 
25. Nařízení vlády č. 461/2009 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní 
sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, 



které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení (částka 
147, účinnost: 1. ledna 2010) 
 
Podle tohoto nařízení vláda stanoví každoročně vždy k 1. lednu výši částek rozhodných pro 
stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši pro následující kalendářní rok. 
Nově stanovená výše uvedených částek je nezbytným předpokladem pro přiznávání příspěvku 
na bydlení ze státní sociální podpory od 1. ledna 2010. 
 
Částka normativních nákladů na bydlení se zvýšila z 3 804 Kč na 4 597 Kč. Tím se zvýšila 
výše součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení jednotlivce z 6 930 Kč na 7 
723 Kč, základní nezabavitelná částka na osobu povinného ze 4 620 Kč na 5 148,66 Kč, na 
další osoby z 1 155 Kč na 1 287,16 Kč a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez 
omezení z 6 930 Kč na 7 723 Kč. Upravené částky se použijí poprvé při srážkách za leden 
2010, tj. začátkem února 2010. 
 
 
26.  Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad 
mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a 
stanoví průměrná cena pohonných hmot (částka 147, účinnost: 1. ledna 2010) 
 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce: 
 

Sazba základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel 
 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí 
nejméně u 
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, 
b) osobních silničních motorových vozidel 
3,90 Kč. 
 
Stravné 
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty 
poskytne zaměstnavatel zaměstnanci 
stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce 
nejméně ve výši 
a) 61 Kč (změna z 60 Kč), trvá-li pracovní 
cesta 5 až 12 hodin, 
b) 93 Kč (změna z 92 Kč), trvá-li pracovní 
cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 
hodin, 
c) 146 Kč (změna z 144 Kč), trvá-li 
pracovní cesta déle než 18 hodin. 
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty 
poskytne zaměstnavatel zaměstnanci 

stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce 
ve výši 
a) 61 Kč až 73 Kč (změna z 60 Kč a 72 
Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b) 93 Kč až 112 Kč (změna z 92 Kč a 110 
Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 
hodin, nejdéle však 18 hodin, 
c) 146 Kč až 174 Kč (změna z 144 Kč a 
172 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 
hodin. 
 
Průměrná cena pohonných hmot 
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné 
hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí 
zákoníku práce činí 
a) 28,50 Kč (změna z 26,30 Kč),u benzinu 
automobilového 91 oktanů, 
b) 28,70 Kč (změna z 26,80 Kč), u benzinu 
automobilového 95 oktanů, 
c) 30,70 Kč (změna z 29 Kč), u benzinu 
automobilového 98 oktanů, 
d) 27,20 Kč (změna z 28,50Kč), u 
motorové nafty. 
 

 
 



Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba 
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná 
cena pohonných hmot, se zrušuje. 
 
 
 
27.  Sdělení Ministerstva práce a sociálních v ěcí ze dne 14. prosince 2009 o 
vyhlášení pr ůměrné mzdy v národním hospodá řství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro ú čely 
zákona o zam ěstnanosti (částka 147) 
 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7 
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 2009 činí 22 896 Kč. 
 
 
 
28. Vyhláška č. 483/2009 Sb., kterou se m ění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání 
zpoplatn ěných pozemních komunikací a o zm ěně vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spoj ů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů (částka 153, účinnost: 1. ledna 2010) 
 
 
Změnou dochází k rozšíření předmětu úpravy obsažené ve vyhlášce č. 527/2006 Sb. o 
strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného. Tato vyhláška 
upravuje popis a grafické zobrazení kupónů s platností na rok 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12. ledna 2010 
Zpracovala: Mgr. Andrea Steinbauerová 
 


