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Výběr ze Sbírky zákon ů 2011 
 
 

19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze 
státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 
(částka 144, účinnost 1.1.2012) 
 

Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. 
ledna 2012 do 31. prosince 2012 za kalendářní měsíc částku: 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč 

jedna 1 710 

dvě 2 340 

tři 3 060 

čtyři a více 3 690 

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období 
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 za kalendářní měsíc: 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč 

jedna 666 

dvě 911 

tři 1 192 

čtyři a více 1 472 

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období 
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pro 

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 
zákona Praha více než  

100 000 
50 000 –  
99 999 

10 000 –  
49 999 

do  
9 999 

jedna 7 068 5 616 5 352 4 563 4 379 

dvě 10 144 8 157 7 796 6 715 6 464 

tři 13 813 11 214 10 742 9 330 9 001 

čtyři a více 17 269 14 135 13 565 11 862 11 466 

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 

zákona Praha více než 100 
000 

50 000 - 99 
999 

10 000 - 49 
999 

do 9 
999 

jedna 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 

dvě 6 042 6 042 6 042 6 042 6 042 

tři 8 421 8 421 8 421 8 421 8 421 

čtyři a více 10 699 10 699 10 699 10 699 10 699 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. 

 



20. Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního 
minima (částka 144, účinnost 1.1.2012) 
 

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 410 Kč. 

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč. 

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně 

a) 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 

b) 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 

c) 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 

d) 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

 

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč. 

 

21. Nařízení vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců 
na nemocenském pojištění (částka 144, účinnost 21.12.2012) 
 

Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 činí 2 500 Kč 
(původně 2 000 Kč). 

 
22. Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (částka 149, účinnost 1.1.2013) 
 
23. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (částka 149, účinnost 
 1.1.2013) 
 
24. Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných 
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (částka 150, účinnost 1.1.2012) 
 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, 

b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. 

 

Stravné 

Za každý kalendářní den pracovní cesty 
poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné 
podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně 
ve výši 

Za každý kalendářní den pracovní cesty 
poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné 
podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši 

 

a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 
hodin, 

b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 
hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 

a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 
12 hodin, 

b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta 
déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta 



hodin. 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) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

c) 34,70 Kč u motorové nafty. 

 

25. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2011 Sb., o vyhlášení 
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o 
zaměstnanosti (částka 150) 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti, sděluje, že průměrná 
mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 činí 23.726 Kč. 

 

26. Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (částka 153, účinnost 
1.1.2012) 

Nařízením se vztahuje stupnice platových tarifů podle přílohy č. 4, která se týká 
vyjmenovaných lékařů, též na lékaře organu sociálního zabezpečení, a u pedagogických 
pracovníků se již nebude rozlišovat, zda získali či nezískali odbornou kvalifikaci podle 
zvláštního právního předpisu, a odměňování všech pedagogických pracovníků se bude řídit 
stejnými principy a přílohou č. 5 v novém znění. Nařízení ruší ustanovení § 6 a) o smluvních 
platech. 

 
 Příloha č. 5 zní: 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč 
měsíčně) 

 
Platová třída Platový 

stupeň 

Počet let 
započitatelné 

praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 do 6 let 8000 8300 8800 9550 10350 11200 12150 15000 20000 20150 20350 20600 20950 21600 23450 25400 

2 do 12 let 8250 8750 9500 10300 11150 12100 13100 15600 20250 20480 20700 21200 21650 22830 25250 27350 

3 do 19 let 8700 9450 10200 11050 12000 13000 14150 16250 20680 20950 21280 22100 23080 24600 27150 29450 

4 do 27 let 9350 10150 11000 11950 12950 14050 15200 17000 21280 21730 22130 23280 24930 26930 29250 31700 

5 nad 27 let 10100 11000 11850 12850 13950 15100 16400 17800 22050 22600 23250 25150 27100 29750 31500 34100 

 
 
 
 
 
 
 



27. Nařízení vlády č. 449/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po 
skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidit ě vzniklé služebním úrazem nebo 
nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu 
vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti 
výkonu služby nebo při invalidit ě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání 
vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 
(částka 154, účinnost 1.1.2012) 

 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 
invalidity vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na platu po 
skončení neschopnosti výkonu služby nebo při uznání invalidity vzniklé služebním úrazem 
nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých (dále jen „náhrada"), 
příslušející vojákovi podle jiného právního předpisu, se upravuje tak, že průměrný výdělek 
rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle jiného právního předpisu, se 
zvyšuje o 1,6 %. 

 

28. Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního 
místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (částka 158, účinnost 1.1.2015) 

 

29. Zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění (částka 161, účinnost 1.1.2012) 

Změny v oblastech nemocenského pojištění: 

A. rozšíření okruhu nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců, 
B. podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění, 

Úprava v tzv. „zaměstnání malého rozsahu“ = u zaměstnání, která netrvala déle než 14 
kalendářních dnů, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění po dobu trvání 
zaměstnání, jestliže úhrn započitatelných příjmů z takových zaměstnání dosáhl 
v kalendářním měsíci výše rozhodného příjmu (nově 2.500,00 Kč) 

C. zrušení institutu přerušení pojištění, 
D. výpočet dávek nemocenského pojištění, 
E. podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění a podmínky pro výplatu dávek, 
F. souběh dávek nemocenského pojištění s náhradou mzdy při dočasné pracovní 

neschopnosti, 
G. povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, 
H. povinnosti, které v nemocenském pojištění plní okresní správy sociálního 

zabezpečení, 
I. změny okruhu dávek nemocenského pojištění, z nichž se provádí výkon rozhodnutí 

srážkami z dávek, 
J. rozšíření a upřesnění správních deliktů 

 

 

 

 



Výběr ze Sbírky zákon ů 2012 

_________________________________________________________________________ 
 

 

1. Nařízení vlády č. 9/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě 
náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidit ě 
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) (účinnost 
10.1.2012, částka 2) 

 
 
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na výdělku“) a náhrada nákladů na 
výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, se 
upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, a pro 
výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, se zvyšuje o 1,6 %. 
 
2. Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob 

provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně 
vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní 
a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 
pozdějších předpisů (částka 4, účinnost 17.1.2012) 

Vyhláška je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení 
strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství, která 
byla započata přijetím novely zákona o dráhách publikované pod č. 134/2011 Sb. a kterou 
nyní dokončuje. Vedle toho navazuje na přímo použitelné nařízení Komise č. 36/2010 o 
vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy 
doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího. Základním cílem, který 
má být v rámci EU naplněn, je sjednotit certifikaci strojvedoucích obsluhujících vlaky na 
území EU. 

Ministerstvo dopravy tedy vyhláškou nově upravuje minimální stupeň dosaženého vzdělání, 
rozsah a obsah základních obecných znalostí, dovedností a postupů nezbytných pro řízení 
drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, 
způsob hodnocení výsledků zkoušky, formální a obsahové náležitosti protokolu o výsledku 
zkoušky, počet členů komise, požadavky na členy komise a rozsah a obsah školení žadatelů o 
vydání licence strojvedoucího, dále pak rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a 
postupů, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky a 
rozsah a obsah školení žadatelů o vydání osvědčení strojvedoucího, podmínky věku a 
vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob 
provádění zkoušek žadatelů o vydání průkazu způsobilosti, a nakonec rozsah odborných 
znalostí a způsob ověřování těchto znalostí u osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky 
určených technických zařízení. 

Vedle toho je novelizována vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 
odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 

 



3. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/2012 Sb. o uložení kolektivních 
smluv vyššího stupně (částka 6) 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 
Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období do 30. 12. 2011 tyto 
kolektivní smlouvy vyššího stupně a jeden Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:

 
 
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená dne 14. 11. 2011 na rok 2012 mezi smluvními 
stranami Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech 
a Moravy – Sekcí silničního hospodářství a Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního 
hospodářství. 
 
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená dne 14. 11. 2011 na rok 2012 (pro a. s. a s. r. o.) 
mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a 
autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství a Svazem dopravy České republiky 
– Sekcí silničního hospodářství. 
 

4. Vyhláška č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů (částka 11, účinnost 
10.2.2012) 

 

Novelou Ministerstvo dopravy reaguje na znění zákona o pozemních komunikacích po novelizaci 
provedené zákonem č. 133/2011 Sb., kdy § 87a odst. 9 nově stanoví, že vybavení nezbytné pro 
řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. Uvedené 
zmocňovací ustanovení má být právě vydanou novelou naplněno. Ta tedy do vyhlášky vkládá nové 
ustanovení § 18a stanovící vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického 
vyšetření. 

 

„§18a 
(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje 
      a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou, 
      b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami, 
      c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí, 
     d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující 
           1. zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby, 
           2. přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti 
           senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách  
          časové zátěže. 

(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.“. 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Andrea Steinbauerová 
  tel. 234 462 700 
  e-mail: steinbauerova.andrea@cmkos.cz 

 
 


