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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 157

Rozeslána dne 15. prosince 2017

Cena Kč 65,–

O B S A H:
437. V y h l á š k a o kritériích pro určení provozovatele základní služby
438. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle
zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/
/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
439. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad
výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
440. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad
výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů

Sbírka zákonů č. 437 / 2017

Strana 5194

Částka 157

437
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2017
o kritériích pro určení provozovatele základní služby

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

služby, druhem subjektu a speciálním kritériem
druhu subjektu.
(2) Speciální kritérium druhu subjektu zohledňuje významnost subjektu v jednotlivém odvětví.
(3) Odvětvová a dopadová kritéria jsou uvedena v příloze k této vyhlášce.

§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje odvětvová a dopadová
kritéria pro určení provozovatele základní služby
a vymezení významnosti dopadu narušení základní
služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností podle § 22a odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti.

(4) K druhu služby, druhu subjektu a speciálnímu kritériu druhu subjektu uvedeným na témž
řádku přílohy k této vyhlášce se vztahují dopadová
kritéria stanovená pro dané odvětví, popřípadě pro
danou část odvětví.

§2

Účinnost

Odvětvová a dopadová kritéria
(1) Odvětvová kritéria jsou určena druhem

§3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2018.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké
společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.

Příloha k vyhlášce č. 437/2017 Sb.
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438
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 1. prosince 2017
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb.,
pro rok 2018 platovou základnu ve výši 75 810,60 Kč*).

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

*

) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014.
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439
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 1. prosince 2017
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců
podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., pro rok 2018 platovou základnu pro soudce ve výši
84 234 Kč*).

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

*

) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 1. prosince 2017
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů
podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 věty druhé a § 3a odst. 4 zákona č. 236/
/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., pro rok 2018 platovou základnu
pro představitele ve výši 70 195 Kč*).

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

*

) V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014.
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a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: 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 Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347;
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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 ze dne 8. 11. 1995.

